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Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19
januari 2014
Text: Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist
Foton: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist

Skåneresan i januari lockar skådare som vill se intressanta fåglar
under vintern, då fågellivet i Stockholmstrakten går på lågvarv.
Årets resa bjöd på några nyheter. Erik Peurell gjorde debut som
reseledare, med den äran. Vi bodde på charmiga Lotsvillan invid
Falsterbo kanal. Ett stabilt högtryck över Finland gav ihärdig
blåst från sydost, inget drömväder precis. Ändå lyckades vi få in
nästan alla målarter.

PGs obligatoriska gruppbild. Från vänster Kerstin Nordenadler, Karin Hendahl, Monica Ahlberg,
Bertil Malmgren, Annika Morberg, Jarl Schubert, Klas Reimers, Marianne Dannbeck, Erik
Peurell, Hans Norelius, Britta och Lars Svantesson, Torbjörn Winqvist och Christer Fritzell.
Om resan
Resan gick med tåg mellan Stockholm och
Lund, mycket smidigt och så pass miljövänligt att StOF rabatterade priset på resan

med 200 kr. Vi anlände till Lund C på tid kl
12:40 efter drygt fyra timmars färd. Reseledarna hämtade två minibussar och vi kunde
lasta in och åka mot den första lokalen.
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Vi bodde alla nätter i Lotsvillan, där vi var de
enda gästerna. Första kvällen fick vi handla
mat till följande dagars frukostar och matsäckar. Vi åt goda middagar på restauranger i
Höllviken, det blev två kvällar på Millenium
och en på Lotus House strax intill. Varje dag
avslutades med artgenomgång och något
eftersnack. Hemresan från Lund på söndagen
skulle gå kl 15:27, snöovädret orsakade en del
försening, vi anlände till Sthlm C kring 20:20,
ca 40 min sent.
En föga uppmuntrande väderprognos fick
styra skådandet. Vi hade frisk till hård vind
från sydost med en del regn på fredagen och
snöfall på lördagen, med åtföljande drevbildning. Österlen valdes därför bort. På lördagen
reste vi till Bjärehalvön på Skånes läsida, de
övriga dagarna prioriterades lokaler kring
Lund, Malmö, Trelleborg och Ystad.

forsärla, en kungsfiskare, en flock skärsnäppor, tre havssulor, en vattenpiplärka, en flock
berglärkor och ett femtiotal kornsparvar.
Här följer de viktigaste lokalerna och de mer
anmärkningsvärda fåglar som kunde ses där.
Övriga fåglar som sågs på flera/ många
platser framgår av artlistan mot slutet.
De viktigaste lokalerna och arterna
Torsdag 16/1
Lund: Även i år kunde hornugglor ses på
dagkvist i en hög tuja vid van Dürens väg.
Åtminstone fyra stycken gömde sig bland
grenarna.

Resan var väl förberedd genom listor på obsar
och kartor på lokaler som skrivits ut. Larm på
såväl Svalan som BMS följdes noga.
Reseledarna
Erik Peurell och P-G Larén ledde resan som
gick för åttonde gången.

En av hornugglorna trycker i blåsten
Lunds reningsverk: Här fanns färre andarter
än vanligt, då flera dammar var torrlagda.
Ingen kungsfiskare och ingen smådopping
kunde upptäckas. En skedandhane fick i
stället glädja våra törstande skådarögon.
Erik och PG underhåller
Skådningen
Innan resan hade Skåne, liksom övriga landet,
haft varmare väder än normalt för årstiden.
Inga rariteter hade larmats ut de sista dagarna
innan avfärden.
Resan gav 97 arter (fåglar som setts av minst
två personer), vilket är bra jämfört med
tidigare år, endast ett år har denna resa gett
mer än 100 arter. Bland de målarter som vi
lyckades se minns vi en vackert utfärgad

Lunds botaniska trädgård: Här satt en
kattuggla i en holk och blinkade mot oss.
Några svartmesar födosökte runt några
svarttallar och nyponbuskar. De kändes
faktiskt litet främmande i parkmiljön.
Hardeberga stenbrott: Här brukar berguven
höras och (ibland) ses. Vinden var nu kraftig
och blåste mot den plats där den setts kvällen
innan. Om den var på plats, så var den tyvärr
både osynlig och tyst.
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Ystads småbåtshamn: I tången bakom en mur
åt havet sågs en forsärla och en sädesärla. I
vattnet låg plötsligt en alfågel helt nära
muren. I en flock viggar sågs en bergandhona
och några skäggdoppingar.

Kattugglan i botaniska tittade ut en stund
Forsärlan i Ystads småbåtshamn
Ingelstorps ängar sedda från Kabusas parkering: Stora gåsflockar sågs åt flera håll.
Ganska nära syntes ca 50 bläsgäss tillsammans med ännu fler sädgäss. Då vi vände
kikarna längre mot väster fann vi en stor flock
vitkindade gäss och även några kanadagäss.
Flera svartmesar hittade godis i gräset
Flyinge kungsgård: Trots att mörkret började
falla beslöt vi att göra ett försök att se deras
storkar. Vi kammade noll beträffande stork,
men en kattuggla spelade för fullt när vi stod
vid dammen, så vi fick ändå en härlig
upplevelse i den klassiska hästmiljön.

Hammar: Från en kulle ost om byn kunde vi
se ett par flockar små tättingar röra sig på
håll. Efter ett tag landade ca 50 kornsparvar
på en telefontråd tämligen nära, med gulsparvar och sånglärkor omkring sig. I år fick
vi jobba lite för kornsparvarna, men det var
bara nyttigt! En fjällvråk födosökte över våra
huvuden och vi såg även en ormvråk.

Fredag 17/1, avfärd 07:15
Albäckens parkering nära Trelleborg: Här
hade en brandkronad kungsfågel setts vid den
stora dammen, men den gäckade oss tyvärr.
Stranden öster om Albäcksåns mynning: Gott
om änder och sothöns, en svärta sågs ute på
havet och tre rödbenor födosökte i tången.
Trelleborgs hamn, västra piren: Vi chansade
på att hitta den brednäbbade simsnäppa som
funnits där sedan nyår. Vi fann den inte och
inte heller de snösparvar som setts. Däremot
simmade två granna salskrakhanar på njutbart
avstånd och en skäggdopping dök nära piren.
Det blåste kraftigt.

Kornsparvar tagna genom Karins tub
Husie mosse: En damm med parkvägar. Vi
letade, kungsfiskaren lockade och vi kunde
till vår glädje se den sittande så vacker på en
gren över vattnet i snöfallet. Efter en stund
blev den antagligen hungrig och flög iväg. På
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andra sidan gångvägen klingade det vackert
från en liten flock sidensvansar.

Sävsparv bedömd som en 2 k hona
Kungsfiskaren vid Husie mosse
Ödetomterna vid Bunkeflostrand: Här hade
två brandkronade kungsfåglar larmats, men de
var inte på plats, så vi fick nöja oss med
talgoxar, blåmesar och rödhakar trots ivrigt
stirrande in i buskarna.
Lördag 18/1, avfärd 06:30
Dagen inleddes med sträckkörning ca 10 mil
upp till Bjärehalvön i mörker, snöfall och
ostliga kulingvindar. Eloge till chaufförerna!
Torekovs rev: Flitigt sökande i gryningsljuset
gav utdelning efterhand. En pilgrimsfalk flög
förbi och en smålom drog på längre håll. En
sävsparv sågs av en del av gruppen och några
andra fick se två snösparvar flyga förbi. Vi
hade även turen att, bland alla ängspiplärkor,
upptäcka ett par skärpiplärkor. En tordmule
simmade i vågorna. Strax innan avfärd
landade en efterlängtad flock om ca 8 skärsnäppor på en revel.

Torekovs hamn: På Svarteskär sydväst om
hamnen fann vi fyra toppskarvar bland
storskarvarna. Deras tofsar och mer blänkande fjäderdräkt syntes mycket bra i
medljuset.
Dagshög: I stark blåst sökte vi den vattenpiplärka som länge larmats där. Vi kunde
också se de vita stjärtkanterna vid två tillfällen, då den flög iväg. Många ängspiplärkor
rörde sig i området och ett antal rödhakar.
Bonus blev en svart rödstjärt, som var mycket
samarbetsvillig, vi kunde se den gång på
gång. Till havs mot Kullaberg syntes tre
adulta havssulors granna flykt.

Skådning vid Dagshögs långa stenstrand
På väg till nästa lokal kunde vi, tack vare en
smärre felnavigering, se både bofink och
bergfink vid en matning.

Torekovs rev, med själva revet till vänster

Sibirien vid Skäldervikens innersta del: Här
fick vi pulsa i snö. Vid stranden kunde vi
identifiera flockar med svärta, sjöorrar och
några bergänder en god bit från land.
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Vi sökte förgäves lä bakom en sanddyn, så vi
orkade inte stanna någon längre stund. Vid
parkeringen ilade en nötväcka upp och nedför
en trädstam, helt obesvärad av blåsten.
Sandön Utvälinge: Här sökte vi de skäggmesar som brukar finnas här. Lockläten fick
oss att upptäcka fyra stycken. De satt på strån
inne i vassen och gungade våldsamt upp och
ner i vinden, men verkade helt oberörda. En
havsörn drog majestätiskt förbi och ett antal
storspovar födosökte på stranden. Bron ut till
Sandön var som vanligt nermonterad för
vintern, så dit ut kom vi inte.

kunde en strandskata fylla på vår artlista.
Även här såg vi födosökande storspov. Ett
fåfängt försök gjordes att hitta småfåglar i
buskarna, men det enda levande vi fann var en
mycket liten mus (eller om det var en sork).
Flyinge kungsgård: Nytt försök att se de vita
storkarna. Denna gång möttes vi av den
storslagna synen av ca 30 storkar som gick
ned för landning vid dammen. Så grant! Ena
halvan av gruppen fyllde dessutom på
artlistan med trädkrypare och entita.

Rönnen: Vi gjorde ett chanssök på den jaktfalk som setts i närheten. Vinden var hård och
fåglarna få, så vi gav upp rätt snart. Skymningen började sänka sig.
Söndag 19/1, avfärd 08:00
Falsterbo kanal: Fyra smådoppingar födosökte kring slussportarna i kanalens mitt.
Höllviken, invid kanalmynningen: Vi spanade
av Falsterbonäsets läsida där det var betydligt
stillsammare än vad vi hoppats på, men några
gravänder gladde oss trots långt avstånd.
Ökensjön vid Swedechrome i Malmös norra
hamn: Det är ett stort utfyllnadsområde som
nås via en bom vid Utögatan norr om Lappögatan. En flock om 11 berglärkor födosökte
på en stenö i dammen ”Ökensjön” och ett
antal vinterhämplingar flög förbi.

Ön i ökensjön där berglärkorna höll till
I år höll vi oss på ordentligt tillkörd mark, så
vi klarade oss med ett ”lättplurr” i den lösa
fyllningsmassan.

Några av de 30 storkarna
Silvåkratornet vid Krankesjön: På sjön låg en
flock om ca 300 brunänder. Även några salskrakar syntes. I trädridån efter stranden rörde
sig flockar med stjärtmesar och gråsiskor.
Några såg en trädkrypare.
Vombs ängar: Oväntat få fåglar. Det blåste
över 20 m/s, så det blev ett kort besök. Vi
kunde på närhåll observera och fotografera en
röd glada, som kämpade i vinden.

Gladan vid Vomb

Spillepeng, med storslagen utsikt över
stranden mot Lomma: Bland trutar och änder
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Sedda arter
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Salskrake
Fasan
Smålom

Smådopping
Skäggdopping
Havssula
Storskarv
Gråhäger
Vit stork
Röd glada
Havsörn
Toppskarv
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Sothöna
Strandskata
Skärsnäppa
Storspov
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Tordmule
Tamduva

Skogsduva
Ringduva
Kattuggla
Hornuggla
Kungsfiskare
Sånglärka
Berglärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Forsärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Rödhake
Svart rödstjärt
Koltrast
Sidensvans
Björktrast
Rödvingetrast
Kungsfågel
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Svartmes
Blåmes

Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Vinterhämpling
Gråsiska
Domherre
Snösparv
Gulsparv
Sävsparv
Kornsparv
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