
Rovfågelsträcket i Falsterbo och annat 4-7 september 2008 
 

Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén 
Deltagare: Stina Yström, Annika Morberg, Anders Larsson, Magnus Jonsson, Gunda 
Gripenberg, Jarl Schuberth, Björn Lindkvist, Kari Ottesen, Rudi Edelberger, Karin Lundqvist, 
Ove Larsson, Eva Stenvång, Tony Johansson och Lena Johansson 
 
Resan började i strålande solsken. Vid Roxen blev det fikapaus. En del hade bråttom ut till 
skådarplattformen, medan andra prioriterade fika. Som så många gånger förr fick den late sin 
belöning; en rödstrupig piplärka visade upp sig fint för oss senfärdiga. Förutom stora mängder 
gäss kunde vi också njuta av en pilgrimsfalk som poserade på en stolpe. 
 
Nästa stopp blev på en rastplats utanför Jönköping. Där hängde vi in storlom medan vi intog 
vår lunch. Sedan bar det av mot Skåne. På ett ställe som jag glömt namnet på stannade vi för 
att spana ut över ett storkhägn. Avståndet var stort och vi kunde inte se någon stork. En massa 
svartvita fåglar fanns, men eftersom de hade korta ben utgick vi från att de var måsfåglar. Vi 
såg också några fyrbenta varelser, får. Det visade sig konstigt nog att resan skulle förbli 
storklös. Via Vombs ängar och Silvåkratornet tog vi oss så småningom till Fyledalen. Där 
hade vi turen att en god stund få titta på två unga kungsörnar som flög omkring i kvällsljuset.  
 
Efter middag på restaurang i Ystad kändes det som en dryg färd till vandrarhemmet i 
Höllviken. Där vidtog artgenomgång för dem som orkade. 
 

Träsksångare och kungsfiskare 
 
 
På fredagsmorgonen var det Falsterbo och Nabben som gällde. På väg dit mötte vi några 
skådare från fågelstationen. De gick med raska steg mot fyren. På förfrågan vad som var på 
gång, sade de ingenting. Vi följde efter, men då hade de redan dragit iväg i en bil. Vad göra? 
Nabben eller något annat? Hasse, som är en taktisk person, tyckte att vi skulle avvakta, vilket 
vi gärna gjorde; det fanns ju stenfalkar och annat att spana in. Snart kom ett larm: 
Träsksångare i Bingsmarken. Visas upp klockan åtta utanför campingen. ”Vi hinner!” sade 
Hasse. Vissa av reskamraterna var nervösa, men har Hasse sagt att vi hinner, så gör vi det. 
Fem minuters marginal fick vi. 



På parkeringen hade en liten grupp skådare samlats, och vårt StOF-gäng utgjorde kanske en 
tredjedel. Strax före utsatt tid togs en fågel upp ur påsen – träsksångaren. Men nej, det var en 
gräshoppssångare. Träsksångaren kom sedan, och vi fick tillfälle att nära studera 
artkaraktärerna på de båda fåglarna och jämföra. Det var ju tydliga skillnader, men att 
bestämma en träsksångare i fält skulle jag knappast kunna klara ens efter den fina 
uppvisningen. Vi fick också se en kungsfiskare som man hade fångat, dock var några av 
deltagarna så upptagna av träsksångaren att de missade kungsfiskaren! 
 

 
 
Efter denna upplevelse skulle vi ta oss tillbaka till Falsterbo och vi tog vägen över Näsbyholm 
och Näsbyholmssjön. Där fanns som vanligt stora mängder fasaner, och Hasse sade att den 
som inte hade sett fasan nu skulle få åka hem. Turligt nog hade alla hållit ögonen öppna. Det 
hade sedan blivit dags att sätta sig vid Skanörs ljung och spana. Rovfågelsträcket bestod mest 
av bivråkar och var inte så imponerande. Det roligaste var de mängde nötkråkor, ett femtiotal, 
som drog över skogen i väster. 
 
Resten av dagen ägnades åt olika skånelokaler som Nabben, Annas bageri, Lomma dammar, 
Spillepeng, där vi såg stripgås och Skanörs soptipp, där vi spanade in svarthakad buskskvätta. 
 
Under natten hade det kommit in ett regnområde och det bet sig kvar även under 
morgontimmarna. Vi gick ett varv runt Falsterbofyrens trädgård. Där fanns stora mängder 
mygg. Det var ett rätt bra sträck med småfågel, men svårt att se något i regnet. I stället vände 
vi norrut efter att ha packat ihop och städat våra rum. 
 



Vårt första mål var Sandön, vid Rönnen, och 
när vi kommit dit hade det slutat regna. Vi 
fick fina obsar av skäggmes, som flög fram 
och tillbaka över vassen och även satt stilla 
på en sten. En vattenrall hördes från vassen. 
Färden gick vidare mot Halland. Morups 
Tånge är en fantastisk lokal där man alltid 
får se vadare på nära håll. Så även nu. Vi 
fick också se de två rödspovar av rasen 
islandica som hade rapporterats. De var 
dock längre bort. Några toppskarvar stod 
bland storskarvar på ett skär. Vi besökte 
också Glommens hamn, men där fanns inte 
så mycket att se. 
 
Medan vi var på väg till Galtabäck kom ett 
larm: Pärluggla i Varberg! Vi fick en 
gatuadress och utanför staden kunde vi på en 
informationsskylt lokalisera gatan. Det var lätt att ta sig dit. Gatan låg mitt i ett 
bostadsområde. I ett träd mellan ett par bostadshus fanns en fågelholk, och på den satt en 
pärluggla. Den var otroligt söt där den satt och bligade på oss! Det visade sig att den tidigare 
hade flugit in i en glasdörr; fjädrar satt fortfarande kvar. Dock hade den på egna vingar tagit 
sig upp till fågelholken. Jag vet inte hur det sedan gick, men jag hoppas den kunde flyga iväg 
till lämpligare jaktmarker. 
 
Resten av dagen ägnades åt Getterön, Utterås och Galtabäck. Vid Utterås såg vi två 
pilgrimsfalkar, och med den som vi senare siktade vid Getterön, var detta den 
pilgrimsfalksrikaste StOF-resa jag varit på. Vidare såg vi myrsnäppa, svarthakedopping och 
svarthalsad dopping. 
 

Söndagens skådning började vid Morups 
tånge. Sedan delade gruppen upp sig. Några 
ville försöka få syn på den rödstrupiga 
piplärka som noterats, medan andra, 
däribland jag, ville åka och skåda trutar. En 
minibusslast åkte alltså iväg till minkfarmen 
en bit bort. Efter en del spanande lyckades vi 
faktiskt hitta både kaspisk trut och 
medelhavstrut. De stod på samma tak och det 
var rätt pedagogiskt att kunna jämföra dem. 
På återvägen hittade vi några fina rapphönor 
på ett fält. Det andra gänget hade mindre tur 
– de såg varken rödstrupen eller rapphönsen. 
 
Det som återstod av skådardagen ägnades 
framför allt åt Getterön. Där fanns en hel del 
fågel och det är alltid trevligt att besöka både 
gömslena och naturum. Mot eftermiddagen 
var det sedan dags att styra hemåt, efter en 
händelserik tur. 



Artlista: 
Knölsvan  sångsvan  grågås 
kanadagås  vitkindad gås  gravand 
bläsand  snatterand  kricka  
gräsand  stjärtand  skedand 
brunand  vigg  ejder   
knipa  småskrake  storskrake   
rapphöna  fasan  storlom   
smådopping  skäggdopping svarthakedopping  
svarthalsad dopping storskarv  toppskarv   
gråhäger  bivråk  röd glada   
havsörn  brun kärrhök  blå kärrhök   
duvhök  sparvhök  ormvråk   
kungsörn  fiskgjuse  tornfalk   
stenfalk  lärkfalk  pilgrimsfalk   
vattenrall  sothöna  trana   
strandskata  skärfläcka  st. strandpipare  
kustpipare  tofsvipa  kustsnäppa   
sandlöpare  småsnäppa  spovsnäppa   
kärrsnäppa  myrsnäppa  brushane  
enkelbeckasin rödspov  myrspov   
storspov  svartsnäppa  rödbena   
gluttsnäppa  skogssnäppa  grönbena   
drillsnäppa  kustlabb  skrattmås   
fiskmås  silltrut  gråtrut   
kaspisk trut  medelhavstrut havstrut   
kentsk tärna  fisktärna  svarttärna   
tamduva  skogsduva  ringduva   
turkduva  pärluggla  tornseglare   
kungsfiskare  gröngöling  spillkråka   
st. hackspett  sånglärka  backsvala   
ladusvala  hussvala  trädpiplärka   
ängspiplärka  rödstrupig piplärka skärpiplärka   
gulärla  forsärla  sädesärla   
gärdsmyg  järnsparv  rödhake   
rödstjärt  buskskvätta  svarthakad buskskvätta  
stenskvätta  koltrast  björktrast  
gräshoppssångare rörsångare  ärtsångare   
lövsångare  kungsfågel  grå flugsnappare  
skäggmes  stjärtmes  entita   
blåmes  talgoxe  nötväcka   
trädkrypare  törnskata  nötskrika   
skata  nötkråka  kaja   
råka  kråka  korp   
stare  gråsparv  pilfink   
bofink  grönfink  steglits   
grönsiska  hämpling  mindre korsnäbb  
domherre  gulsparv  sävsparv   
stripgås  träsksångare 
 
Summa 143 


