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Rovfåglår och vådåre i sodrå Skåne
Torsdag 2 till söndag 5 september

Torsdagen den 2 september
På morgonen strax före kl 8:00 samlades 15 förväntansfulla fågelskådare på Centralen i Stockholm för att åka
med SJ:s snabbtåg till Lund. De var alla på väg till Södra Skåne. Ledare var Gustav Knall och Kerstin Nordenadler. Det var den första resan som StOF arrangerade sedan corona-pandemins utbrott. Det var möjligt
efter att alla vuxna kunnat bli vaccinerade och att reglerna därmed ändrats. På Centralen fick vi inte enbart
tågbiljetter utan även varsin lapp där det stod vilken buss vi skulle åka i, vilken person vi skulle dela rum med
och vilket hus vi skulle bo i. Kerstin visade som vanligt vilken utmärkt administratör hon är.
I Lund hämtades två minibussar och medan förarna hämtade dessa såg gruppen de första fåglarna som
kunde kryssas. Det är inte helt sant eftersom några fåglar hade kryssats redan från tåget, vilket var möjlig
efter att vi kommit in i Skåne.
Foto: Kerstin Nordenadler

Vår ledare Kerstins läckra färdkost.

ningsverk. Där studerades främst många olika

.

sorters änder såsom kricka, skedand,
snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa och
brunand. Där fanns även rörhöna men framför allt slogs vi av alla smådoppingar. Det

Foto: Kerstin Nordenadler

Första stoppet var vid dammarna i Lunds re-

måste vara en favoritlokal för smådoppingar.
Det var även ett utmärkt ställe att lära sig hur
smådoppingens olika åldrar såg ut. Vi spanade även på terrängen runt dammarna och
hittade bl.a. brun kärrhök, kajor och råkor.

En av reningsdammarna utanför Lund.
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Foto: Leif Lindholm

Sedan åkte vi till havet och
Lomma södra. Bland det första
som vi såg var en skräntärna
som flög förbi. Skräntärnan är
ju världens största tärna. Vi
spanade även efter vadare och
kunde notera storspov. myrspov, kustsnäppa, kärr-snäppa,
drillsnäppa, gluttsnäppa,
tofsvipa och större strandpipare. Vi fick arbeta hårt för det
var betydande värmedaller.
Vid parkeringen såg vi en
kungsfågel.

Denna råka sågs vid parkeringen.

Därefter en ny lokal, Olas
hörna och för att komma dit
fick vi gå på en lång spång.
Den var byggd för att man
skulle kunna gå torrskodd
även då markerna var översvämmade. Nu var det dock
torrt även vid sidan av
spången. Där sågs bl.a.
gravand, gluttsnäppa, tornfalk
och buskskvätta.

Den som är uppmärksam ser att detta inte alls är spången till Olas
hörna utan en annan liknande spång i Lomma.

Sedan återfärd till Höllviken
för incheckning på konferensanläggningen Höllviksnäs.
Därefter färd till middag på
restaurang Millennium och
efter det handlade vi vad vi
behövde för resan.
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Fredag den 3 september
På morgonen avfärd 4:45 för resa till
Nabben.
Nu åkte vi för första gången till Nabben som skulle bli vår startlokal alla
kommande dagar. Vi lyckades få
plats på den lilla parkeringen och
vandrade bort mot Nabben. Det var
inte många människor där så tidigt
på dagen så vi fick bra platser. Lite
senare kom sträckräknarna som
finns där under hela höststräcket och
registrerar allt som passerar. De ropade även ut sällsynta arter vilka de
som stod nära kunde höra.
Det lönade sig att gå upp tidigt! Vi står nära sträckräknarna till höger.

. Vi började med att spana av vattnet
och hittade en hel del vadare. Sträckande
fåglar började komma och de som var
mest frekventa av rovfåglarna var sparvhökarna. Men naturligtvis kom även
några bivråkar. Beroende på vindriktningen som var nordlig drog många söderut på hög höjd och det blev ingen ansamling av flyttande fåglar. Några mer

ovanliga arter som passerade var stäpphök, kaspisk trut och svarttärna.

Bivråk över Nabben
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Nästa stopp var Börringe Mad , även kallad Gröna Lund. Här fanns det mest änder och gäss i själva maden. I områdena runt om fanns många rovfåglar. Där fanns även ett bord vilket passade bra för de som
var hungriga och passade på att äta sin matsäck.
Foto: Leif Lindholm
En av de många röda glador som vi såg under resan.

Vi fortsatte till Havgårdskurvan. Området där är ett klassiskt rovfågelställe. Vi såg röda glador, tornfalkar
samt havsörn.
Ytterligare förflyttning gjordes till Näsbyholmssjön. Där fanns olika doppingar såsom skäggdopping, gråhakedopping samt smådopping. Även många änder och gäss skådades men beroende på högt vattenstånd fanns
inte många vadare.

Foto: Kerstin Nordenadler
Näsbyholmssjön.
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En stork
blickar ner
på oss från
sitt bo.

Dagens sista stopp var Flyinge Kungsgård.
Denna är centrum för hästsport i Skåne
och är fantastisk vacker med välhållna
byggnader och många stall. På taken
finns plattor som storkar kan bygga bo på
vilket gör att det finns flest storkbon här i
hela Sverige. Det är alltid fascinerade att
se alla storkar som ligger eller står i dessa

Foto: Leif Lindholm

bon.

Några storkar flög och tittade på oss från en
högre position.

Vid detta besök överraskades vi även av
andra fina upplevelser som i alla fall jag inte
har sett tidigare. I dammen som finns i området hittade en uppmärksam deltagare en
kungsfiskare och efter ett tag flög den och
satte sig i en pil så alla kunde se den bra.
Men inte nog med det, en kaspisk trut hade
rapporterats i samma damm och efter
mycket letande hittade vi den med förenade krafter. Det är inte lätt att arta denna
fågel eftersom det i stort sett enbart är
ungfåglar som kommer hit.

Den vackra kungsfiskaren till höger.

Sedan åter till Höllviken och middag på en
kinakrog. Efter det hem till förläggningen
för genomgång av dagens arter.

Detta foto visar hur svårt det är att hitta en simmande kaspisk
trut 1 K. Titta mitt i bilden!
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Lördag den 4 september
På morgonen återigen avfärd 4:45 för resa till Nabben. Det var en mulen och mörk morgon då vi steg ut ur bussarna och gick mot Nabben. Vi som gick först såg en uggla flyga iväg bara ca 20-30 meter bort. Det var med all
sannolikhet en jorduggla. Lite senare kom sträckräknarna. Under denna dag var många skådare på plats, det var
ju lördag och Falsterbo Bird Show.
Alla spanade ivrigt och då och då ropade sträckräknarna ut ovanliga arter. Även inom vår grupp skickades information framför allt från Gustav. Under dessa fyra och en halv timma dök många ovanliga arter upp bl.a. brun glada,
rödstrupig piplärka, stenfalk, ljungpipare, fältpiplärka. Vanligast var nog sparvhök. Beroende på nordliga vindar så
gick många högt och sågs inte.
Foto: Anna Cederberg

Fortsatt ivrig
skådning på
Nabben .

Därefter åkte vi till Ljungen för att primärt studera bivråkar. De var inte lika många som vanligt beroende på vinden. Det var nog fler tornfalkar. De som ville passade på att besöka Falsterbo Bird Show
som satt upp sina tält alldeles bredvid Ljungen. Sorgligt nog är Naturum numera stängt och omvandlat
till fotomuseum.

Några av de olika bivråkarna som vi såg på Ljungen.

Sedan lämnade vi Falsterbo och åkte till Klingavälsåns mynning som avvattnar Vombsjön. Det är en
känd lokal för kungsfiskare och några hade tur och lyckades nästan omedelbart se en kungsfiskare. Vi
tog en promenad längs med ån och lyckades se andra fåglar. I våtmarkerna till vänster syntes många
tranor och även fem ägretthägrar.
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Nästa stopp var Vombs ängar och fågeltornet där. En uppmärksam person såg då att en hök landat någonstans öster
om tornet. Jag och några fler gick upp i tornet för att spana men andra gick bort längs vägen. Borta på vägen fick de
syn på höken på nära håll. Även vi som var uppe i tornet sprang dit. Nu hade vi möjlighet att på nära håll studera
vilken art det var. Det gick lätt att se att den var honfärgad. Sedan noterades att ansiktet var kontrastrikt, det fanns
en skarpt avsatt ljus halskrage, och även ytterligare kännetecken som visade att det var en 1 K stäpphök hona. Alla
fick en fantastisk bra obs, där det var möjligt att på nära håll se skillnad mot ängshök. Senare fick vi även möjlighet
att se den flyga och jämföra med brun kärrhök.
Foto: Leif Lindholm
Vad tittar alla på? Vi som var i tornet fick bråttom ned.

En stäpphök hona 1K på nära håll som satt kvar länge och lät sig beundras och fotograferas omsorgsfullt.
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Sedan for vi bort mot Silvåkratornet som ligger vid Krankesjön. Vid parkering stod några personer med orden
Missing People på jackorna. Som tur var hade de bara övning. Där gick de flesta upp i tornet och resten till gömslet.
De som gick till tornet lyckades se stjärtmesar och de som gick till gömslet fick en bra obs på skäggmes. Jag tror att
även de som först var i tornet fick möjlighet att se skäggmes senare eftersom den visade sig flera gånger. Givetvis
fanns det många andra fåglar på och vid sjön.
Foto Elisabeth Sturesson
Men—vart tog du vägen, skäggmes!?

Nu är det bäst att komma fram så man får lugn och ro här igen!

Efter det färd till Hardeberga stenbrott för spaning efter berguv. Men hur mycket vi än spanade så
hittade ingen någon. Dock hörde vi en spillkråka innan det var dags att åka till Höllviken och äta avslutningsmiddag på Millennium.
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Söndag den 5 september
Även denna morgon startade vi med att åka till Nabben efter att vi packat in våra väskor och lämnat kursgården.
Det var inte lika mycket folk som på lördagen. Dock var vädret helt perfekt med en vacker soluppgång och innan
solen kom upp kunde vi se en mycket tunn månstrimma. Det var fortsatt intensiv skådning och vi såg många änder,
vadare och rovfåglar. Lite ovanliga arter denna morgon var rödspov, kustlabb, vattenrall och svartsnäppa.
Foto Anna Cederberg
Soluppgång vid Nabben med en svag månstrimma som nästan inte syns.

Foto: Elisabeth Sturesson
Ekoskådning—eller : Det är lättare att hitta parkering för cykeln
än bilen. Hamnar bilen långt bort är det bra att ha cykeln med!

På Ljungen studerade vi främst rovfåglar. Vi såg mest tornfalkar men även lärkfalk, röd glada, brun kärrhök och
sparvhök. En person, Elisabeth tittade inte bara på fåglarna utan kontrollerade kängor. När hon skulle lämna kursgården på morgonen saknades hennes kängor men det stod ett annat par där som hon fick ta i stället. Som tur var
passade även dessa henne. Hon frågade nu runt och en person kände igen de kängor hon hade på sig. De hade
packat ned Elisabeths kängor i sin väska i stället för sina egna. Så nu var det problemet löst.

10

Foto Kerstin Nordenadler

Såsom traditionen bjuder, besökte vi Annas
bageri innan vi for till
nästa anhalt. Det var
Löddesnäs i Lomma
som även har ett fågeltorn. Några såg en pilgrimsfalk. I övrigt sågs
tornfalk, lärkfalk, röd

glada, brun kärrhök
och sparvhök bland
rovfåglarna.
Tornet vid Lomma.

Vid nästa stopp vid bunkern i Barsebäcks hamn togs det obligatoriska gruppfotot och vi såg även drillsnäppa,
storskrake och ejder.

Stående: Karin Hendahl, Bertil Malmgren, Ildiko Szabo, Ernst Oliw, Erik Roos, Anna Cederberg (skymd),
Leif Lindholm, Elisabeth Sturesson, Maj-Britt Oliw.
På knä: Rolf Lindskog, Kerstin Nordenadler, Pelle Odebrant, Gustav Knall, Jarl Schubert, Ulf Nilsson.

11

Resans sista anhalt var Järavallen i Lundåkra. Där gick de flesta ned till havet och såg bl.a. 10 arter vadare och 7 arter änder. Vi som i stället tog en promenad i skogen såg en kungsfågel och en talgoxe.
Därefter återfärd till Lunds central där alla nöjda klev av bussarna och packade om inför tågresan, medan chaufförerna lämnade bussarna åter.
Vi alla deltagare vill tacka våra ledare Gustav och Kerstin för fantastiska dagar i Skåne. De hade arbetat hårt med
planeringen för att allt skulle fungera bra. Tack även till chaufförerna Ulf och Pelle som körde den ena bussen. Gustav körde den andra.

Våra ledare Gustav till vänster och Kerstin längst till höger.
Samt vår flitiga fotograf Karin till vänster på högra bilden.

På tåget hem frågade jag de olika deltagarna vad som var bäst på resan.

Resans höjdpunkter
Stäpphöken En favorit hos många
Kungsfiskaren Även det en favorit
Skäggmesen
Rovfågelsträcket
Soluppgången vid Nabben
Ledarnas energi och upplägg dvs många olika biotoper, inte långa bilfärder
Gruppen hade roligt och alla var nöjda med sammanhållningen
Vår kanadensiska deltagare uttryckte även sin beundran över gruppens kondition
och att alla klarade tidiga och långa dagar.
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Vi besökte följande lokaler:

Artlista

Torsdag 2 september
Lunds reningsverk 13:20-14:45
Lomma södra 15:10-16:00
Olas hörna 16:30-17:15

Fredag 3 september
Nabben 5:10-11:10
Börringe mad 12:20-13:15
Havgård 13:30-14:00
Näsbyholmssjön14:15-15:15
Flyinge 16:00-17:00

Lördag 4 september
Nabben 5:00-9:30
Ljungen 10:00-11:00
Klingavälsåns mynning 12:15-13:45
Vombs ängar 14:00-14:50
Silvåkra tornet 15:00-16:15
Hardeberga stenbrott 16:45-17:30

Söndag 5 september
Nabben 5:10-9:45
Falsterbo ljungen 10:00-11:00
Löddesnäs 12:00-13:30
Bunkern, Barsebäck 13:55-14:30
Järavallen, Lundåkra 15:00-15:45

Skrev rapport gjorde: Rolf Lindskog
Fotografer var: Anna Cederberg, Elisabeth
Sturesson, Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler
och Leif Lindholm
För artistan svarade: Gustav Knall
Redigerade gjorde: Kerstin Nordenadler
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