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Vädret under resan
Vädret skulle ligga på sydost under hela resan, vilket inte brukar vara speciellt
gynnsamt när det gäller sträcket. Det visade sig också att det var en dålig sträckdrag
första morgonen (fredag) i Falsterbo. Eftermiddagen spenderades i örnmarkerna
sydost om Sturups flygplats, där det inte spelade så stor roll att vindarna var fel. På
lördagsmorgonen, efter några timmar på Nabben, dra österut längs sydkusten med
stopp på lokaler som brukar vara givande. Inte heller detta fungerade något vidare,
men Sandhammaren kunde i alla fall uppvisa lite sträckande fågel. Söndagsförmiddagen ägnades mest åt skådning i närområdet, främst Falsterbokanalens västra
ände, där det faktiskt sträckte en hel del rovfågel. Hans-Georg Wallentinus

Sparvhök är normalt den vanligaste sträckaren bland rovfåglarna.
Foto: Hannu Koho.

Torsdag – Sättunaviken och Hyltena
Mellan den 5 och 8 september varde den årliga Falsterboresan. Första stoppet var
Sättunaviken vid Roxen. Nere vid vattnet såg vi en mängd olika arter av vadare. För
första gången på länge observerades en flock kustsnäppor pickandes vid
strandkanten. Övriga vadare som observerades var kärrsnäppor, spovsnäppor,

mindre strandpipare och svartsnäppa. Vid strandkanten spatserade även en rödspov
av underarten islandica. Ute i vattnet simmade kricka, skedand och snatterand. Ute i
hagen bland korna flög ängspiplärkor, steglitser och tofsvipor. I ett träd satt en ensam
tornfalk och spanade. I skyn ovanför utförde tre unga lärkfalkar en akrobatisk lek med
varandra. Att det var ungfåglar syntes tydligt eftersom de inte var rödbruna i baken.
För lunch stannade vi på Hyltena, där vi fick fina observationer av storlom. Natten
tillbringade vi på vandrarhemmet Lotsvillan.

Fredag – Nabben och örnmarkerna
Nästa morgon vaknade vi vid femtiden för vidare transport till Nabben. För
ovanlighetens skull var det varmt vid Nabben på grund av sydostlig vind. På grund av
vindriktningen uteblev fågelsträcken. Knubbsäl såg vi inte för ovanlighetens skull.
Däremot såg vi olika arter av änder bl.a. kricka, gräsand, vigg, snatterand och
skedand. Vi såg även kentsk tärna och skärfläcka.

Soluppgång på Nabben. Foto: Kerstin Nordenadler.
Trots de dåliga förutsättningarna vid Nabben fick vi senare en fin obs av svarthakad
buskskvätta vid Skanörs skjutfält. En annan raritet vi såg samma dag var mindre
skrikörn vid Assartorp. Vid Punkt 106 passerade en brun glada.

Skådning från den sägenomsusade rovfågelslokalen Punkt 106,
nordost om Havgårdssjön. Foto: Kerstin Nordenadler.

Dagens observation! Mindre skrikörn som plockade mask efter en traktor vid
Assartorp i hjärtat av de Skånska örnmarkerna. Foton: Hannu Koho.

Lördag – Nabben, sydkusten och Österlen
Dag tre startade vi skådningen på Nabben. Fler arter av vadare observerades än
föregående dag. Vi såg bl.a. spovsnäppor, kärrsnäppor, kustsnäppor, småsnäppor,
sandlöpare och roskarl.

Tidig morgon på Nabben. Foto: Hannu Koho.
Övriga lokaler som vi besökte var Fyledalen, Börringe mad, Sandhammaren och
Simrishamn. Fyledalen är omgiven av hagar och dungar. Där såg vi bl.a. kungsörn,
röd glada, ormvråk och tornfalk, samt diverse hjortdjur. Börringe mad är ett område
bestående av små grävda dammar. Där såg vi smådopping och svartsnäppa. Vid
Sandhammaren lyckades vi efter ett mycket idogt spanande få se en kaspisk trut
sittande på stenarna.

Middagsskådning vid Sandhammaren med bl.a. sträckande lommar.
Foto: Kerstin Nordenadler.

Söndag – Falsterbokanalen med omgivningar
Hemresedagen skådade vi utanför Lotsvillan och vi lyckades få några riktigt bra
observationer på bivråkar, liksom en passerande brun glada. Vi besökte även norra
banvallen där vi såg grå och svartvit flugsnappare, samt resans clou – tyckte många
– brandkronad kungsfågel.

Gässen är igång tidigt över Falsterbokanalen. Foto: Hannu Koho.

Lotsvillans vandrarhem vid Falsterbokanalens östra ände.
Foto: Kerstin Nordenadler.

Sammanfattningsvis kan man säga om resan att beståndet av rovfågel verkar vara
mer talrikt i södra Sverige än i norra. När vi bilade såg vi ofta tornfalk, ormvråk, röd
glada samt brun kärrhök från fönstret. Den blå varianten lyste dock med sin frånvaro.

Den individmärkta gråtruten H1CJ
var märkt på Helgoland i januari
2013. Den ser ut att vara 3K (dvs.
två år gammal) på fotot. Det
framgår av att trutfläcken på undernäbben ännu inte är utfärgad. Ska
vi gissa att fågeln är född någonstans i Skåne?
Foto: Hannu Koho.
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ARTLISTA
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Vigg
Ejder
Sjöorre
Svärta
Knipa
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Storskarv
Gråhäger
Bivråk
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Mindre skrikörn
Brun kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata

Skärfläcka
Mindre strandpipare
(nedresa)
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Rödspov (nedresa)
Myrspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Kustlabb (?)
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Havstrut
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisk/silvertärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Spillkråka (uppresa)
Större hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka

Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Gulärla
Sädesärla
Rödhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Ärtsångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad
kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Entita (nedresa)
Tofsmes (uppresa)
Svartmes (nedresa)
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Törnskata
Nötskrika (nedresa)
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Mindre korsnäbb
Gulsparv
Sävsparv

