Skåne senhöst 2014
Torsdag 23-söndag 26 oktober.

En av resans mållokaler: Falsterbo fyr

Torsdag morgon kl 8 glider en stor turistbuss in på Kungsbron med den eminente chauffören
Björne vid ratten och de 26 skådarsugna och kikarförsedda resenärerna kunde stiga ombord,
välkomnade och avprickade av vår ene reseledare, Rolf Vestberg. Då de flesta kommit till
samlingsplatsen i god tid, hade vi hunnit hälsa på varandra, vilket bidrog till en hög och fin
stämning redan från start. Rolf meddelade att Henrik Waldenström skulle möta upp i Båstad.
Rolf gick ut hårt med en fågellätestävling, där alla skulle få pris. Inte mindre än 58 läten från
fåglar vi kan påträffa i de svenska skogarna skulle identifieras! Lätt var det inte och man
kunde tolka resultatet på två jämbördiga sätt: a) Jag kan för litet för att vara kvalificerad för
resan eller b) Jag kan så litet att jag verkligen behöver vara med så att jag lär mig. Båda
alternativen dissades, då resan är till för alla fågelintresserade! Vi som förväntat oss att vi
skulle kunna sjunka ner i bussätena och passivt avnjuta Henriks utvalda fågelfilmer. Det
skadar aldrig att bli överraskad.
Vid lunchdags befann vi oss vid Brunstorp där vi intog litet näring för att orka sitta några
timmar till.
Då vi passerade gränsen mellan Halland och Skåne ”öppnades krokodilkäftarna”, dvs
arttävlingen startade. Alla som ville vara med satsade en tjuga på det antal arter som skulle
komma att ses av minst två deltagare.
Vägarter jag minns: röd glada, ljungpipare och ormvråk.

Ca 15:00 kunde vi plocka upp vår andre, numera Skånebaserade, reseledare Henrik. Skönt, då
var ledningsgruppen fulltalig: Se (Rolf), Hör (Henrik) och Kör (Björne)!
Vi skådade litet i Båstads hamn, men tyvärr höll inte ledningsgruppens långtidsprognos från i
somras när resan planerades. Det blåste INTE hård västlig vind, utan rätt mesig sydostlig(?).
Vidare till Torekovs hamn för att plocka in toppskarvarna på Svarteskär. Minst fyra exemplar
visade upp sina karaktärer tydligt: klart mindre än storskarv, grönskimrande och tofs på
huvudet.

Topp- och storskarvar på Svarteskär. En toppskarv står under storskarven som torkar vingarna.

Men… varför tittar alla efter de där helsvarta skarvarna, jag är väl också fin, tycker storskarven

Svarteskär: Minst fyra toppskarvar sågs
Hovs hallar: Här hängde vi in tre havssulor på bekvämt skådaravstånd.
Inkvartering på vandrarhemmet i Båstad, en idrottsgård i utkanten av orten. Middag avnjöts
på restaurang Capri en km därifrån.
Fredag 24:e. kl 06:15 bar det av mot dagens första lokal Kullaberg.

Kullens fyr skördade många kungsfågeloffer, men gav även möjlighet till vila.

Diset och en frisk sydostlig vind gjorde att vi fick anstränga oss litet extra. Framme vid fyren
flög vilsna kungsfåglar omkring och somliga krockade med fyrglaset. Många ejdrar på
vattnet. Sträck av finkar, starar, gulsparvar, duvor och DÄR – en TORNSEGLARE! Kan den
månne vara blek?!?!? Men nej, ett definitivt besked kom senare under dagen. Det är
egentligen helt OK med en vanlig tornseglare så sent i oktober. En - nej två pilgrimsfalkar
jagade över vattnet. Ett tag befarades det att de tagit tornseglaren, men den återfanns som tur
var litet senare.
Kl 10 var det dags för uppbrott för färd mot Rönnen. Henrik pekade ut en by där det häckat
härfågel. Värmen stod oss bi. 13 grader plus! Ljungpipare, enkelbeckasin, myrspov, bläsgås, 2
havsörnar, två storspovar, en dvärgbeckasin stöttes, en flock tofsvipor och ett samarbetsvilligt
gäng vinterhämplingar var Rönnens bidrag till artlistan.

Havsörnar

En av alla tofsvipeflockar vi såg

Vid Sandön inte så långt från Rönnen, intog vi medhavd lunch och skådade så gott vi kunde
mellan tuggorna. Vi var taggade för att se skäggmes, som har en säker övervintringslokal i de

täta vassarna. Trots idoga försök fick vi ingen njutobs, bara några snabbt förbiflygande och
lockande exemplar. Tyvärr är bron ut till själva Sandön fortfarande ur funktion, så vi fick nöja
oss med att skåda från bryggan och vi fick då se en havstrut som svalde en plattfisk med
mycket besvär. Trutens hals blev alldeles platt och fisken kom inte längre ner i fågeln så länge
vi såg den.

Havstruten med plattfisk i halsen

De ivrigaste skäggmessökarna hade under tiden klättrat upp på en hög lastpallar, till priset av
att en tub for i backen. Som tur var klarade sig både tuben och skådarna helskinnade. I övrigt
fann vi 10 storspovar, knipor, enkelbeckasiner, ljungpipare och myrspovar även här.
Raskt vidare söderut mot Öresundskusten via E4:an. På tångbankarna vid Sjöbobadet (vid
södra Lundåkrabukten) kunde vi studera ett 70-tal vinterhämplingar som födosökte både i
tången och i de stora tistelbestånden. De är markbundna fåglar, som sträcker på senhösten, har
gulaktig näbb vintertid och säger ”tweet, tweet”.

Vinterhämplingar i mängd

Vid lokalen Lomma Södra kunde vi åter stifta bekantskap med vinterhämplingar. En
strandskata, två stjärtänder, bläsand, sothöna, gransångare samt bo- och bergfink förnöjde oss
en stund på den något blåsiga stranden.
Nu var det dags att tänka på dagens refräng i form av inköp av lunch- och frukostmat för
resten av resan, inkvartering i Falsterbo kursgård och intagande av den middag som
serverades där.
Lördag 25:e. Start 06:45 och 10 grader varmt. Mot Nabben – NEJ, det regnar! Inget nöje att
stå där och bli sura, så vi drog oss österut, mot Abbekås i stället. Regnet upphörde och i lä av
bussen kunde vi njuta en stund av härliga skummiga vågor. Här kunde vi urskilja prutgäss,
bergand, knipa, fiskmås, skärpiplärka (”spiii”), trolig fjällvråk, alfågel, havstrut (som är ”vit
runt hela vingen”). En rolig obs fick vi på en dvärgmås, som kämpade mot vinden, men
vinden vann ibland och skickade dvärgmåsen tillbaka åt det håll den kommit ifrån.

Knipor på gungande vågor.

Kniphonan tar igen sig en stund.

Kl 9 for vi vidare mot Kåseberga. Det var riktigt blåsigt även här, vilket uppskattades av ett
stort antal surfare, som låg och plaskade runt på och genom vågorna. På något sätt såg det
faktisk lite lockande ut. Vi hittade hyggligt lä där vi passade på att fika samtidigt som vi
skådade sädesärla, fjällvråk, stenfalk och tornfalk.

En solbelyst tornfalk

Fjällvråk på jakt

Längs vägen mot Hammar observerade vi mängder av champinjoner och även fjällvråk,
sparvhök och röd glada, som (förstås) blev resans talrikaste rova.

En av alla röda glador som gjorde oss sällskap

På Vinterfälten såg vi tranor, blå kärrhök, fjällvråk, sävsparv, gulsparv, sånglärka och röd
glada, men tyvärr var kornsparvarna inte på plats.

Gåsspaningen på Kabusa skjutfält gav fjällvråk, bläsgås, vitkindad gås, tundrasädgås,
skogssädgås, ljungpipare, tofsvipa, vinterhämpling och rödvingetrast. Inte att förglömma en
ung pilgrimsfalkshona som försökte sig på att jaga en bläsgås. Ja, det såg nästan löjligt ut!
Nu hägrade en lunch/fikarast vid Fyledalen. Vi hann inte ens ut ur bussen innan tre
kungsörnar välkomnade oss. Hane, hona och juvenil, dvs troligen den lokala örnfamiljen.
Snabbt ut för att se bättre! De drog sig utom synhåll, men det blev inte någon större matro
ändå. Sällskapssjuka kor spärrade vägen till hagen. Röd glada, nötväcka, spillkråka,
gröngöling, svartmes, stjärtmes och grönsiska noterades tacksamt.

Tamt ………………………………………………………………………….och halvvilt i Fyledalen

Vidare mot Vomb och Krankesjön. I ån vid Vombs ängar fick alla se en KUNGSFISKARE
i aktion. Den kom emot oss från högra sidan, visade upp sin vackert roströda mage, gjorde en
tvär högersväng mot vänstra stranden och tillbaka till den högra, då den oerhört vackert
blåskimrande ryggen bländade oss. Dessutom var den vänlig nog att upprepa uppvisningen
några gånger! Resans största jubel bröt ut där på bron. Några av oss observerade dessutom en
rörhöna.

Den flygande juvelen - kungsfiskaren!

Övriga arter värda att nämnas: Snatterand, mindre sångsvan, salskrake, blå kärrhök, skedand,
bläsand (hundratals!) och en brushane.

I och vid Krankesjön och det därstädes belägna Silvåkratornet fann vi snatterand, brunand,
storskarv, gärdsmyg, entita, järnsparv, fasan och en möjlig brun glada, som efter att ett
påpassligt taget foto nagelfarits av kritiska ögon, måste avfärdas som en vanlig röd glada med
litet tilltufsad stjärt.
Nu började det regna igen, så vi beslöt att ge oss litet extra tid innan middagen och satte kurs
åter mot Falsterbo kursgård, som bjöd på buffé på kycklinggryta och pizza.
Söndag 26:e. Start 06:15, 12 grader plus, svag till måttlig sydvästlig vind. Mot Nabben!
Vi stannade nära fyrträdgården för att få litet lä och studera alla sträckande fåglar. Ganska
individ- och artrikt, säkert överväldigande för en förstagångsbesökare. Vi identifierade finkar,
duvor, kajor, mesar m fl arter. Ett flertal sparvhökar passade på att proviantera innan de
sträckte vidare.

Sparvhöken anfaller……

…..Inte undra på att finkarna ger sig av!

PG Benz, som jobbar på ringmärkningsstationen visade upp några av de infångade arterna och
berättade informativt och trevligt om verksamheten.

Bättre några fåglar i handen än en i skogen! Fr.vänster: Gärdsmyg, kungsfågel och rödhake

Åter till bussen för att hämta fika, som avnjöts på Kolabacken. Sedan var det äntligen dags att
vandra ut på Nabben. Ett hundratal gråsälar, två havsörnar, grav-, snatter-, bläs- och gräsänder
förnöjde våra skådarögon tillsammans med en kaspisk trut (ser ut som en gråtrut med kritvitt
huvud).

Gråsälar vid Nabben och någonstans står en kaspisk trut!

Hemresan inleddes med en sightseeingtur genom Henriks nya bostadsort, Skanör. En trevlig
ort som vuxit ihop med Falsterbo, men som har lyckats behålla mycket av sin egenart. Henrik
pekade ut ett antal goda skådarplatser värda att besöka när vi har vägarna förbi.
I Höllviken kunde vi se kanadagås, grågås, isländska rödbenor, gravänder mm i förbifarten.
Henrik rekommenderade särskilt skådande vid Foteviken när vi återkommer till Skåne med
våra kikare.
Vi släppte av Henrik i Ängelholm och fortsatte vår långa färd hemåt. Då vi lämnade E6:an
”slog krokodilkäftarna igen” för arttävlingen. Gissningarna låg inom ett stort spann, men två
deltagare lyckades pricka in det rätta antalet, 123 arter, och blev rikligt belönade och kramade
av Rolf.
Vi stannade för en sen lunch i Värnamo. Rolf spelade en fågelskiva – utan tävling, som
förnöjelse. En fikapaus utanför Nyköping hanns också med. Vi gled in på
Klarabergsviadukten kl 20:15. Fyra härliga skådardagar i trevligt och kunnigt sällskap var till
ända.
Vi skickar ett stort TACK till den alltid lika entusiastiska och proffsiga ledningsgruppen ”SE,
HÖR och KÖR” för guidning, planering, körning, undervisning och trevligt
omhändertagande.

Se (Rolf)

Hör (Henrik)

Kör (Björne)

Sammanfattning:
Ledare: Henrik Waldenström och Rolf Vestberg.
Väder: Svag till måttlig vind mestadels från sydost. På lördagen friskade det i ordentligt.
Mestadels mulet med tillägg av några regnskurar på lördagen.
Temperaturen höll sig mellan 10-15 grader dygnet runt.
Skådning: Den hårda västvind vi hoppats på uteblev, vilket gjorde att ihärdig
havsfågelskådning delvis ersattes av inlandsskådning.
Besökta lokaler:
Torsdag: Båstad hamn (1), Torekov hamn /Svarteskär (2), Torekovs skär (3), Hovs hallar (4).
Fredag: Kullaberg (5), Rönnen (6), Sandön (7), Sjöbobadet (8), Södra Lundåkrabukten (9),
Lomma kustdamm (10), Lomma södra (11).
Lördag: Abbekås (12), Kåseberga (13), Hammar/Kabusa Vinterfält (14), Lyckås/Fyledalen
(15), Vombsjön 2 platser: Björkaåns utlopp (16), Vombs ängar (17), Krankesjön (18).
Söndag: Falsterbo fyr (19), Kolabacken (20), Nabben (21).
Arter: Totalt sågs 123 fågelarter av minst två deltagare.
Särskilt roliga arter per dag:
Torsdag: 5 skedänder, 1 storlom, 3 havssulor, 4 toppskarvar, 1 tornseglare
Fredag: 4 stjärtänder, 2 pilgrimsfalkar, 1 strandskata, 700 ljungpipare, 2 kustpipare, 1
dvärgbeckasin, 4 myrspovar, 2 skäggmesar, 40 vinterhämplingar.
Lördag: 30 mindre sångsvanar, 500 bläsgäss, skogs- och tundrasädgäss, prutgäss, 2
brunänder, 2 bergänder, 6 salskrakar, 50 röd glada, 3 blå kärrhök, 3 kungsörn, 1 stenfalk, 1
pilgrimsfalk, 75 tranor, 3 brushanar, 1 dvärgmås, 4 ladusvalor, 1 skärpiplärka, stjärtmesar, 1
kungsfiskare.

Söndag: 5 gravänder, sjöorre, svärta, 1 pilgrimsfalk, rödbena, 1 sillgrissla, 1 turkduva, 1
kaspisk trut.
Däggdjur: ekorre, tumlare, knubbsäl och gråsäl.
Vid tangenterna: Kerstin Nordenadler
Bakom kameran: HG Hårdemark, Monica Ahlberg (bilderna på Rolf, Henrik och skådarna)
och Kerstin Nordenadler (Björne)

Betande vitkindade gäss blir överflugna av en flock bläsänder

Ivriga skådare hann knappt svälja lunchen innan de var igång igen!

Artlista över de 123 arter som sågs/hördes av minst två personer:
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Storlom
Skäggdopping
Havssula

Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Röd glada
Havsörn
Blå kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Gluttsnäppa
Rödbena (robusta)
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås

Gråtrut
Havstrut
Kaspisk trut
Sillgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Tornseglare
Kungsfiskare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Ladusvala
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Svarthätta
Gransångare
Kungsfågel
Skäggmes

Kaja
Råka
Stjärtmes
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Nötskrika
Skata
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Gulsparv
Sävsparv

