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Om resan
Vi reste med minibuss från Mörby centrum 
på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne 
stopp för skådning och fika vid Sättunavik-
en och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades 
drag till Järavallen och Ystads soptipp 
innan vi checkade in på STFs vandrarhem i 
Blentarp, där vi sov tre nätter. Första kväl-
len fick vi handla mat till följande dagars 
frukostar och matsäckar. Middagar åt vi 
på olika restauranger. Varje dag avslutades 
med artgenomgång och en stunds fågel-
prat. Hemresan på måndagen inleddes efter 
lunchtid. Åter i Stockholm framåt kväl-
len, efter middag och artgenomgång längs 
vägen. 

Fältpiplärka

Under lördagen hade vi flyt med de skån-
ska specialiteterna. Flera sommargyllingar 
hördes sjunga vid Ravlunda skjutfälts norra 

del, vi kunde se en höksångare på nära håll 
och strax invid följa en födosökande fält-
piplärka. Inte nog med det, en brandkronad 
kungsfågel höll till efter infartsvägen till 
skjutfältet. Gulhämplingen var på plats vid 
Furuboda kursgård, storkar boade och flög 
kring Viby kyrka, en aftonfalk fick vi se 
jaga över Vombs ängar och posera fint på en 
stolpe.

Brun glada

Under resten av resan prioriterades mer 
generellt ovanligare fåglar som larmats på 
Svalan, via BMS eller Hasse Nordins 



Vit stork

egna känningar i trakten. Sämre väder 
under söndagen, i form av vind och regn, 
begränsade en smula, annars var förutsät-
tningarna goda. Vi tyckte att det var förhål-
landevis ont om fåglar denna konstiga vår. 
Vi saknade vadare som man normalt ser 
så här års, inga forsärlor fanns på kända 
lokaler, trots flera försök. Listan kan göras 
längre. Kanske kommer det någon rapport 
om annorlunda flyttvägar detta år? Larmen 
ofta av sämre kvalitet – ospecifika, dåliga 
beskrivningar på var fågeln hittats typ ”van-
liga stället”, vilket ju inte hjälper utsocknes 
skådare.

Höksångare

Deltagarna
Hasse Nordin ledde resan med sedvanlig 
briljans. Med på resan var Gunilla Björk-
man, Mats Bråstedt, Ritva Elg, Olle Maurit-
zon, Karin Ohnemark och Torbjörn Win-
qvist.

Hornuggleunge

Om skådningen
Resan gav 120 arter (fåglar som setts av 
minst två personer). Nedan pekas de vikti-
gaste lokalerna ut och de mer anmärkn-
ingsvärda fåglar som kunde ses där. Övriga 
fåglar som sågs på flera/många platser 
framgår av artlistan mot slutet.



Näsduksträd

Fredag 28 maj, avfärd kl 08:00
Sättunaviken (invid Svartåns utlopp i 
Roxen) – änder och vadare, havsörn, även 
ärlor och sångare på vägen ut.

Hyltena (rastplats S Taberg) – flera storlom-
mar syntes på rätt nära håll

Järavallen – en larmad rostand sågs på en 
sandrevel långt åt norr. Småtärna, ljungpi-
pare, myrspov

Ystads soptipp – området är ett eldorado för 
röda glador, vi såg även den larmade bruna

Skärfläcka

Storspov

lördag 29 maj, avfärd 06:00.
Ravlunda skjutfält, norra delen – flera som-
margyllingar hördes och en sågs flyga tvärs 
en väg. Närmare havet fick vi en sjungande 
höksångare i buskterräng inom bra fo-
toavstånd. På hedlandskapet strax norrut 
födosökte ett par fältpiplärkor och en st 
strandpipare. En lokal skådare tipsade om 
en bkr i granskogen efter infartsvägen.

Furuboda kursgård – en gulhämpling dök 
upp när vi fikade vid den lilla dammen

Trädgårdsträdkrypare



På Ravlunda skjitfält

Äspet – en kustsnäppa och ett antal skär-
fläckor med ungar, prutgås, skräntärna och 
en död kentsk tärna

Viby – vita storkar på två bon. Vi fick se 
en grann flyguppvisning, en stork satte sig 
dekorativt på kyrktornets högsta topp. Det 
ena av storkparen fick fram ungar förra året 
och tycktes lyckas även i år enl butiksper-
sonalen.

Håslövs ängar – vi sökte rödspov, fick se 
myrspovar. Svarttärna, rapphöna.

Hallamöllan – en normalt säker lokal för 
forsärla gav ingen utdelning. Dock en 
vacker plats att besöka.

Mälarhusen – försök på en larmad svar-
thakad buskskvätta, som vi inte fick syn på.

Peppinge – som ligger nära Hammar, gav 

två kornsparvar på ett staket

Vombs ängar – drag på aftonfalk som hade 
flyguppvisning i fin eftermiddagssol

Silvåkratornet (O Krankesjön)  – svarttär-
nor flög framför tornet. Rör- och sävsångare 
sjöng i vassen. Flygande gök, fiskgjuse med 
byte.

Stensoffa (NV Krankesjön) – på håll kunde 
vi höra ropen från hungriga hornuggleun

Småtärna framför skrattmås



En familj svarthakedopping

gar, vi fann dem nära toppen i en liten tall 
invid sjön. 

En strålande dag, vi kom sent i säng. Inte 
mycket ork till eftersnack.

Vit stork på bo

Söndag 30 maj, avfärd 06:00
Mulen dag men vi hade tur att slippa regn 
vid stoppen.

Vombs ängar – storspovar nära bilen. 
Spovsnäppa larmad, men vi såg den inte.

Vombsjöns utlopp – ingen kungsfiskare

Hasslebro –  gav ett gäng steglitser, ärtsån-
gare och gröngöling.

Stockamöllan (Kävlinge) – försök på for-
särla, ingen framgång

Lomma dammar – försök på pungmes, 
kaspisk trut, svarthakedopping

Alnarp – som vi snabbt lämnade. Det var 
något jippo med mängder av folk och fullt 
på alla parkeringar.

Spillepeng – mycket vitfågel bla silvertärna, 
få vadare, backsvalor

Almåsa – sökte pungmes, gråhakedopping-
par med ungar

Ö Näsbyholmssjön – denna rätt nyanlagda 
sjö lockar mycket änder. Men regnet tog nu 
fart och lunch åts i bilen.

Stjärneholm – sökte småfläckig sumphöna 
förgäves

Ystads industriområde – svart rödstjärt

En sväng i Fyledalen och ett nytt försök 
med Vomb/Silvåkra, som inte heller denna 
gång gav någon kungsfiskare eller annat av 
intresse.

Åter en snabb artgenomgång och kvickt i 
säng. Inget nattsudd här inte!



måndag 31 maj, avfärd 06:00
Fin Börringevråk längs vägen. 

Vi åkte via Ystad till Mälarhusen för att 
göra ett nytt försök med den svarthakade 
buskskvättan, som tydligen skulle ha ungar. 
Sågs inte. Fin tornfalk i stället.

Kåseberga gav 4 prutgäss. Fyledalen en 
korp. Södra Lomma en fisk- resp skräntär-
na. 

Alnarpsparken – Mats pratade med sin far-
fars ande, som arbetat vid Alnarp, och fann 
strax trädgårdsträdkryparen. Vi beundrade 
de blommande näsduksträden nära slottet. 
Sedan påbörjades resan hemåt. Med midd-
agspaus och artgenomgång längs vägen.

Ett stort tack till Hasse, som guidade oss till alla möjliga och omöjliga ställen i Skåne. Vi fick 
napp på de flesta av målarterna plus några överraskningar. Ett par dippar, men sådant måste 
man räkna med. Hur skulle det annars vara, att få allt serverat på silverfat? Litet spänning 
måste det ju vara med fågelskådandet.

Foto: Gunilla, Ritva och Torbjörn.

Skrev gjorde Torbjörn Winqvist och Ritva Elg
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