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AVIFAUNA

FALSTERBO

1. Stavstensudden

8. Hålan, Foteviken

2. Nabben, Falsterbo

9. Norra Ljunghusen (Ö. Banvallen)

3. Börringe mad

10. Skanörs revlar

4. Näsbyholmssjön

11. Falsterbokanalen

5. Havgårdssjön, Börringe

12. Skanörs Ljung

6. Lilla Hammarsnäs

13. Anderslöv

7. Gröna jaktstugan, Foteviken
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DELTAGARE
Christina Bredin, Hallstahammar
Karin Johansson, Stockholm
Mats Karlström, Linghem
Pirkko Hooli, Uppsala
Olle Månsson, Simrishamn
Annika Reinisch, Uppsala
Ann Wendel, Östhammar
RESELEDARE
Mattias Ullman, Anderslöv

RESRUTT
5/9
Malmö, Foteviken, Höllviken (där vi sover varje natt)
6/9
Nabben och Falsterbo fyr, Stavstensudden, Gröna jaktstugan, Foteviken
7/9
Norra Ljunghusen, Hålan, Inre Foteviken, Anderslöv, Börringe, Näsbyholmssjön
8/9
Falsterbo fyr, Skanörs Ljung, Bakdjupet/Skanörs revlar
9/9
Lilla Hammarsnäs, Falsterbokanalen, Malmö

OMSLAG. Lärkfalk, 1K. Falsterbo. Foto: Mattias Ullman
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Ägretthäger. Foteviken. Foto: Mattias Ullman

INLEDNING
Årets upplaga av Falsterboresan lades medvetet tidigt på säsongen. Anledningarna till detta är flera; bland annat
får vi se fler arter rovfågel och vadare och vädret är generellt mer stabilt. Individrikedomen (av t.ex. fink, duvor
och ormvråk) som vi ser i oktober förekommer inte nu, men istället får vi större artvariation. Falsterbo och flyttfåglar under hösten är väldigt väderberoende. Därför var endast en enda lokal (programpunkt) bestämd i förväg
och detta var guidningen vid Falsterbo fyr på lördag morgon. Övriga lokaler besöktes de dagar då väder och vind
passade bäst. Detta visade sig bli en riktig lyckträff, men det är förstås bara möjligt när avstånden är små och då
man har samma boende hela tiden.
Generellt gäller att man ser mest fågel (och mest diversitet) vid vindar från västsektorn. Långvarigt högtryck
med ostliga vindar kan göra att sträcket blir väldigt magert (men att det kan ge fler sällsynta arter). Vi premierade rovfåglar två dagar, men vi fick också se mycket vadare och tättingar.
.
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RESEDAGBOK
5/9
Vi samlas på Malmö central på eftermiddagen. Därefter
åker vi ner till Foteviken där vi skådar ca 2 timmar. På
stolparna runt omkring hästhagarna sitter buskskvättor,
stenskvättor och 2 törnskator uppradade så att vi pedagogiskt kan jämföra dem! Buskskvättorna är verkligen
snygga nu med sina varma, mustiga färger. En ägretthäger och en skräntärna fiskar i viken och överraskar oss
lite. 8 arter vadare ses. Mängder med ljungpipare och
tofsvipor finns omkring oss, både på marken och i luften.
Häftigast är de mycket stora flockar med ljungpipare som
flyger över himlen i olika formationer. Varje gång de
svänger runt blixtrar de ljusa vingundersidorna som av
silver mot oss. Vilket skådespel! Vi uppskattar till ca
4000 ex. Vi gissar att någon pilgrimsfalk jagar i området,
vilket gjort vadarna extra oroliga.

beroende på vilka arter som ökar och minskar långsiktigt.
Samtidigt som vi går tillbaka norrut mot Fyren börjar fler
och fler rovfåglar komma över oss.

Sträckspaning på Nabben. Foto: Christina Bredin
Vi hade tänkt att det skulle bli en ganska kort förmiddag
innan lunch, men det går ju inte att lämna lokalen när så
många rovfåglar kommer fint över oss! Bivråkar och 2
bruna glador passerar över och sträcker ut mot Danmark.
Ett antal andra rovfåglar är mer tveksamma och vänder
när de kommer ut till havet. Samtidigt gör den ostliga
vinden att många av dem ”hänger” och skruvar fint ovanför oss och flera arter visar faktiskt upp sig otroligt fint.
Precis när vi är på väg till lunch larmas det ut en skrikörn
från Skanör och vi blir därför stående en halvtimme
ytterligare. Skrikörnen ses bara kortvarigt på mycket
långt håll. Andra gången vi ska bege oss mot lunch börjar
plötsligt en tajgasångare locka intensivt från fyrträdgården och vi blir uppehållna igen!

Skådning vid Gröna jaktstugan, Inre Foteviken. Foto:
Christina Bredin
Kort transport till vårt hotell i Höllviken där vi inkvarterar oss och senare samlas för middag, artgenomgång och
allmänt snack kring fåglar och Falsterbo.
6/9
Start redan kl 06.10 och kort transport till Nabbens parkering, Falsterbo. Vi går ut till fyren där vi blir stående
minst en timme, då där är bra lä och ganska mycket
småfåglar flyger över. Många dagar flyger småfåglarna
lägre intill fyrträdgården än ute på Nabben och därför hör
man dem betydligt bättre här. Vi tränar på diverse olika
läten från tättingar som sträcker förbi. Medan vi sitter i lä
och äter vår fältfrukost flyger 2 gulhämplingar runt ett
snabbt varv och lockar innan de drar inåt Falsterbo igen.
2 ägretthägrar sträcker också förbi oss på nära håll söderut i kanonfint ljus. Efter bara en timme utbrister Pirkko
”Det är ingen hejd på arterna!” Och efter detta bara ökar
vi…
Vi fortsätter ut på Nabben, där en ung stäpphök faktiskt
jagar omkring kortvarigt precis vid vår ankomst. Vi
fortsätter sedan träna på tättingars sträck/lockläten samtidigt som vi tittar på vadare/änder ute på Måkläppen. Det
är högt vattenstånd idag, men vi ser ändå ca 10 vadararter. Under ca 10 minuter får vi också besök av Nils Kjellén (Naturvårdsverket) som jobbar med att räkna sträckande fåglar varje höst i Falsterbo. Nils berättar om sin
uppgift, allmänt om sträck/väder/vind och om hur Naturvårdsverket kan dra slutsatser om hur vår natur mår,

Brun glada. Falsterbo. Foto: Mattias Ullman
Efter detta är alla nöjda med fåglarna, men vrålhungriga! Snabb transport till hotellet där vi äter så mycket vi
orkar. Efter en timmes siesta åker vi till Stavstensudden.
Vattnet har dock stigit snabbt och där är ovanligt lite
fågel. Vi åker istället till Foteviken, där vi ser ungefär
samma arter, mest vadare och änder, som föregående
kväll, men nu i ännu bättre ljus!
På kvällen blir det middag och lång artgenomgång. Alla
är mycket glada över den mängd fåglar vi fick se fint,
speciellt innan lunchen! Hela 13 arter rovfågel har vi sett
under dagen!
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sarna jagar också några bruna kärrhökar och tillfälligt
även 2 pilgrimsfalkar. Det är mulet idag och uppenbart att
det inte blir något ordentligt rovfågelssträck i Falsterbo.
Vi beger oss därför in i inlandet, där vi först äter lunch
på Gästis i Anderslöv och sedan kör till Börringe. Ett
antal andra skådargrupper är faktiskt också i området
(många har förstås lämnat Falsterbo idag p.g.a. mulet
väder). Vi börjar med span från en utsiktskulle mellan
Havgårdssjön och Börringesjön. 7 arter rovfågel ses, men
tyvärr börjar det duggregna efter bara 30 minuter. Vi åker
till Näsbyholmssjön istället där det finns ett litet tak att
huka under. Mängder (mängder!) med änder och gäss
rastar. 2 skräntärnor och 1 ung myrsnäppa (ovanlig i
inlandet!) överraskar.
När vi nöjda åker hemåt konstaterar vi att det skogrika
och böljande landskapet runt Börringe verkligen är annorlunda än de plana åkrarna nere runt Vellinge och
Falsterbo, trots att det bara ligger 30 minuter bort. Mycket fågel idag också, men lite kyligare och blötare väder.
Olle har upptäckt att det finns bastu på hotellet och förbeställt uppvärmning av den. När vi kommer tillbaka visar
det sig dock att vaktmästaren glömt bort bastun, men som
tur är får Olle och Christina snabbt fart på ångbastun
själva! Under kvällen blir det middag, artgenomgång och
diskussioner om bestämning av ormvråk/bivråk samt om
vad beteckningarna ”1k”, ”2k” och så vidare betyder. 1k
är namn på en ålder (fram till och med 31 december det
första kalenderåret), medan ordet ”juvenil” är namn på en
dräkt. Vissa arter kan bära juvenil dräkt länge, medan
andra arter bär den en kort tid. Dessa begrepp används
ibland lite slarvigt av skådare.

7/9
Samling till frukost kl 07 på hotellet. Alla är överens om
att fältfrukosten dagen innan var aningen mager. Idag kan
vi välja och vraka i överflöd istället!

Hästhage, Norra Ljunghusen. Foto: Pirkko Hooli
Skådningen inleds vid Norra Ljunghusen (Östra Banvallen) där vi börjar med att titta på lite vadare och änder i
strandkanten. Ett antal snygga och randiga enkelbeckasiner går helt öppet på betade strandängar och födosöker
efter att vi smugit fram tillsammans med ett gäng islandshästar. Norr om oss flyger 2 ägretthägrar förbi.
Tredje dagen i rad vi ser denna - märkligt och häftigt hur
fort en art kan gå från raritet till ”regelbunden”. Vi fortsätter sedan med en långsam promenad genom fårhagar,
med enstaka träd in i lite tätare lövskog. Sångare, flugsnappare och lite andra tättingar studeras, samtidigt som
siskor, piplärkor och finkar sträcker över. Vi tränar på
lockläten hos diverse småfåglar (allt för många tycker
kanske någon!?). Vi tycker oss höra minst 10 olika nyanser av det populära locklätet ”pip” och 3 olika nyanser av
det lite tuffare locklätet ”tick”. De små rackarna hoppar
snabbt runt i buskarna och är oftast dolda. 2 rödstjärtar
med lite olika dräkter inser efter att de gömt sig för oss en
stund att vi faktiskt är ganska ofarliga! Sen visar de upp
sig fint på var sin gren och hoppar ibland ner på marken
och fångar insekter.

8/9
Frukost på hotellet idag också. Strax innan kl. 08 åker vi
ut till Falsterbo fyr. Det är blåsigt idag och endast ett par
av näten i fyrträdgården är uppsatta (för ringmärkning).
Vid fyren träffar vi Karin som först leder oss allra högst
upp i fyren längs mycket smala och trånga trappor. På
vägen berättar hon också att 4 familjer (eller var det 5?)
bodde i fyren samtidigt en gång i tiden. Här finns också
en liten utställning om fåglar och ringmärkning, samt fina
foton och 2 olika uppstoppade kungsörnar. Häftigast och
vackrast är dock helt klart utsikten högst uppifrån fyren
(även om det är blåsigt där uppe!). Vi ser tex de bländvita
klipporna vid Stevns klint och även konturerna av Mön i
Danmark, ca 50km sydväst om oss. Det är ju ofta dessa
uddar som fåglarna ser först efter att de lämnat Falsterbo
och flugit ut över havet. Efter detta blir det föredrag om
universums uppkomst, om evolutionen, om hur fåglar
navigerar och om ringmärkning. Standardiserad märkning
kan ju bland annat visa (långsiktigt) vilka småfåglar som
ökar och vilka som minskar, samt om de kommer tillbaka
tidigare till oss på våren. Efter Karins livfulla föredrag,
med uppvisande av 3 olika småfåglar i handen, blir det
fika och lite shopping i fyrens bokhandel.
Efter lunch påbörjar vi en lååång vandring ut på Skanörs
revlar. Första biten går längs grusstigen intill det s.k.
Bakdjupet, där vi kan titta på vadare och änder. Större
delen av promenaden går dock längs stranden, på packad
sand, ut på den smala reveln som sticker ut, långt norrut i
havet. Det är blåsigt och här finns inga fåglar. Promenaden kan bäst sammanfattas som ”tråkig”. Efter 30-40
minuters promenad är vi ute på ”Revlarna”, som idag är
gigantiskt stora p.g.a. lågt vatten. Vi går nu på ”sjöbottnen” där havet fanns igår.

Grå flugsnappare. Inre Foteviken. Foto: Mattias Ullman
Nästa besök blir vid östra sidan Foteviken, vid den s.k.
”Hålan”. Vi slipper klättra över grinden, då det visar sig
att den går att öppna – bara man lossar rätt spänne. Däremot är det stört omöjligt att undvika att trampa på fårbajs här! Vi går långsamt ner mot den största vattensamlingen och ser här bland annat 6 arter vadare. Över vas-
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strandängar mellan Foteviken och Höllviken. Korna
ligger stilla kvar och tittar sömnigt på oss och när vi går
förbi, de är nog vana vid fågelskådare. Bruna kärrhökar
och tornfalkar jagar. Vi blir sedan stående länge och tittar
på en blandflock vadare på ett av reven. Mängder av
änder (1000-tals!) födosöker i det grunda havet utanför
oss. Olle trålar tålmodigt i tuben och hittar äntligen en
småskrake – ny på reselistan för oss! Vi tittar också på de
stora flockarna med ljungpipare som drar av och an på
himlen. Snart säger Christina ”Vilken är vadaren med den
långa näbben och de vita vingbanden i den där flocken?”
”Rödspov, isländsk ras” vrålar reseledaren. Just den
flocken har också vänligheten att flyga förbi oss två
gånger, så att Mats hinner ta fina bilder på den.

Lååång promenad ut på Revlarna. Men där ute väntar
belöningen; 17 arter vadare! Foto: Pirkko Hooli
Då revlarna är väldigt stora idag är också fåglarna utspridda. Totalt ser vi faktiskt hela 17 arter vadare här uteinte många lokaler i Sverige kan klå det. Utöver detta
också lite tärnor, måsar och änder. Snyggast är nog de
adulta kustpiparna i sin svartvita, lite dramatiska, fjäderskrud. Det är fortfarande lika blåsigt och vi har motvind
på vägen hem. Utan skådarstopp går dock promenaden
snabbt och vi är tillbaka i bussen ca 5 minuter innan en
regnskur kommer. Ann ser på sin stegräknare att vi gått
minst 7 km denna eftermiddag!

Lilla hammarsnäs. Foto: Mattias Ullman
Efter att vi packat ihop och checkat ut från vårt hotell
åker vi till Falsterbokanalen. Vi vet ännu inte om det ska
bli något rovfågelsträck idag, men lokalen bör ju besökas
i ”sight-seeing-syfte” i vilket fall! Nästan omgående
kommer en liten flock bivråkar sträckande över oss.
Dessa ska ju ända till Västafrika och de har aningen
bråttom nu. Efter dessa följer ytterligare en del bivråkar,
liksom ytterligare 6 arter rovfågel. Vi avslutar sedan med
pizza, spaghetti carbonara etc på uteservering i Höllviken.
På eftermiddagen skiljs vi åt på Malmö central. På
grund av väder och vind har våra olika dagar varierat rätt
mycket fågelmässigt, precis som det ska vara under flyttningstider på hösten. Alla är nöjda och massor av fågel
har vi fått se!

Litet moln av ljungpipare ute på Skanörs revlar. De stora
molnen finns runt Foteviken! Foto: Mattias Ullman
Vi åker förbi Skanörs hamn och tittar innan vi beger oss
hemåt för värmande duschar! Middag, artgenomgång och
diskussioner om fåglar och fältbestämning. Vi diskuterar
också varför vissa arter (t.ex. kustpipare) har kvar sin
sommardräkt fortfarande i september, medan vissa andra
arter ruggar till vinterdräkt redan i juli/augusti.

Mattias Ullman

9/9
Sista dagen! Idag har vinden lagt sig och efter frukost går
vi ut på Lilla hammarsnäs, en långsmal udde med betade
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Sparvhök mobbas av ladusvala. Falsterbo kanal. Foto: Mattias Ullman

Artlista fåglar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Knölsvan Cygnus olor
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var i området Foteviken/Lilla hammarsnäs med 350 ex 9.9
Grågås Anser anser
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var 2100 ex Näsbyholmssjön 7.9 och 1300 ex Foteviken 9.9
Kanadagås Branta canadensis
Noterad i smärre antal fyra dagar.
Vitkindad gås Branta leucopsis
Noterad i små antal 4 dagar.
Gravand Tadorna tadorna
Noterad i små antal på Nabben, Foteviken och Stavstensudden tre olika dagar.
Bläsand Anas penelope
Noterad alla dagar. Högsta antal var ca 400 ex Foteviken/Lilla hammarsnäs 9.9
Snatterand Anas strepera
Sågs med ca 25 ex Näsbyholmssjön 7.9 och 3 ex Lilla hammarsnäs 9.9
Kricka Anas crecca
Noterad i relativt stora antal samtliga dagar. Högsta notering var ca 1000 ex Lilla hammarsnäs 9.9.
Gräsand Anas platyrhynchos
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var ca 800 ex Näsbyholmssjön 7.9.
Stjärtand Anas acuta
Noterad i smärre antal fyra olika dagar. Sedd både på Nabben, kring Foteviken och i Näsbyholmssjön.
Skedand Anas clypeata
Noterad fyra olika dagar. Högsta antal var ca 40 ex Lilla hammarsnäs 9.9.
Brunand Aythya ferina
Ca 25 ex Näsbyholmssjön 7.9
Vigg Aythya fuligula
Ca 30 ex Näsbyholmssjön och några ex Börringe mad 7.9.
Ejder Somateria mollissima
Noterad i smärre antal utanför Nabben 6.9 och Skanörs revlar 8.9
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15
16
17
18
19
20
21

22

Knipa Bucephala clangula
Noterad i små antal 3 olika datum. Sedd både vid kusten och i Näsbyholmssjön.
Småskrake Mergus serrator
1 ex utanför Lilla hammarsnäs 9.9
Fasan Phasianus colchicus
Noterad vid Östra Banvallen, kring Näsbyholmssjön och Börringe.
Smådopping Tachybaptus ruficollis
1 ex Nabben 6.9, ca 35 ex Näsbyholmssjön 7.9 och 2 ex Falsterbo Fyr 8.9.
Skäggdopping Podiceps cristatus
4 ex Havgårdssjön 7.9
Storskarv Phalacrocorax carbo
Noterad i smärre antal samtliga dagar.
Gråhäger Ardea cinerea
Noterad samtliga dagar. Bästa lokal var Foteviken, där ca 10 ex sågs 5.9 och 6.9, men små antal sågs på nästan alla
lokaler.
Ägretthäger Ardea alba
1 ex Gröna jaktstugan, Inre Foteviken 5.9, 2 ex Falsterbo Fyr 6.9 och 2 ex Norra Ljunghusen 7.9. Arten har ökat
snabbt i södra Sverige, men det är ändå anmärkningssvärt att vi såg nya fåglar 3 dagar i rad!

Sträckande ägretthägrar vid nabben. Foto: Matias Ullman
23

Bivråk Pernis apivorus
10 ex Nabben/Falsterbo Fyr 6.9, 2 ex längs vägen mot Anderslöv 7.9 och 23 ex Falsterbokanalen 9.9

Bivråkar. Årsunge till vänster och adult fågel till höger. Foton: Mattias Ullman
24

Brun glada Milvus migrans
2 ex Nabben/Falsterbo Fyr 6.9
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25

Röd glada Milvus milvus
Noterad fyra olika dagar. Sedd både på sträck i Falsterbo och i inlandet. Högsta antal var 20 ex Falsterbo Fyr 6.9 och ca
20 ex kring Börringe 7.9.

Ung röd glada. Foto: Mattias Ullman
26
27
28

Havsörn Haliaeetus albicilla
2-3 ex norr om Falsterbo Fyr 6.9 och 2 ex Börringe 7.9.
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Noterad i samtliga dagar. Sedd både sträckande kring Falsterbo och jagande kring Foteviken och vid Börringe.
Stäpphök Circus macrourus
En ungfågel sågs jagande på Nabben 6.9. (Numer är det faktiskt möjligt att göra en resa till SV Skåne och se stäpphök, men inte blå kärrhök – om resan sker ganska tidigt under höstsäsongen).

Ung stäpphök på Nabben. Foto: Mattias Ullman
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29

Sparvhök Accipiter nisus
Noterad fyra dagar. Sågs både i Falsterbo, vid Foteviken och kring Börringe. Överlägset högsta antal var ca 200
sträckande Nabben/Falsterbo Fyr 6.9.
30 Ormvråk Buteo buteo
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var ca 50 ex på sträckförsök i Falsterbo 6.9. I början på september har inte sträcket av ormvråk kommit igång på allvar, så de flesta vi såg var ungfåglar som vände.
31 Obestämd skrikörn Aquila clanga/pomarina
Ett ex ses på långt håll, kretsande över Skanör. Efter sträckförsök vänder den och flyger in i Skåne igen. Bilder är tagna
av dem som såg fågeln bra (i Skanör) och de kommer att granskas.
32 Fiskgjuse Pandion haliaetus
4 ex Nabben/Falsterbo fyr 6.9, 1 ex Falsterbokanalen 9.9
33 Tornfalk Falco tinnunculus
Noterad samtliga dagar. Sågs både sträckande i Falsterbo samt jagande kring Foteviken och Börringe.
34
Lärkfalk Falco subbuteo
4 ex Nabben/Falsterbo fyr 6.9, 1 ex Stavstensudden 6.9, 1 ex Börringe 7.9 och 2 ex parkeringen, Falsterbo (bjöd på
mycket fina obsar) 8.9.
35 Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 ex Nabben 6.9 och 2 ex Inre Foteviken 7.9.
36 Vattenrall Rallus aquaticus
1 ex ses födosökande i vasskanten på Nabben och ytterligare 1-2 ex hörs på samma ställe.
37 Sothöna Fulica atra
Noterad 4 dagar vid flera olika lokaler. Sågs både vid kusten och i inlandet.
38 Trana Grus grus
Ca 25 ex i några småflockar sågs kring Börringe 7.9.
39 Strandskata Haematopus ostralegus
2 ex Nabben 6.9 och 4 ex Skanörs revlar 8.9
40 Skärfläcka Recurvirostra avosetta
3 ex Inre Foteviken/Gröna jaktstugan 5.9, 2 ex Nabben 6.9, 2 ex Hålan 7.9 och ca 25 ex Skanörs revlar 8.9
41 Tofsvipa Vanellus vanellus
Noterad samtliga dagar i relativt höga antal. Högsta antal var ca 200 ex Inre Foteviken både 5.9 och 6.9.
42
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Noterad samtliga dagar i rätt stora antal, framför allt runt Foteviken och vi såg nog delvis samma fåglar flera datum.
Högsta antal var ca 4000 ex kring Foteviken 5.9, där ca 1000 ex var rastande utanför Gröna jaktstugan och övriga 3000
ex flög runt i stora flockar öster och norr om Foteviken.
43 Kustpipare Pluvialis squatarola
11 ex Skanörs revlar 20.9
44
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Noterad i små antal samtliga dagar. Högsta antal var ca 20 ex Skanörs revlar 8.9
45
Mindre strandpipare Charadrius dubius
2 ex Näsbyholmssjön och 2 ex Börringe mad 7.9.
46
Storspov Numenius arquata
Noterad i små antal vid Nabben, Norra Ljunghusen, Foteviken och Skanörs revlar fyra olika dagar.
47
Myrspov Limosa lapponica
2 ex Nabben 6.9 och 5 ex Skanörs revlar 8.9
48. Rödspov, av den isländska rasen Limosa limosa islandica
1 ex Lilla Hammarsnäs 9.9.

Ute på spetsen av Lilla hammarsnäs flyger en isländsk rödspov förbi två gånger. Efteråt vill alla titta på
Mats bilder. Foto: Mats Karlström
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49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Kustsnäppa Calidris canutus
13 ex Skanörs revlar 8.9 och 1 ex Lilla Hammarsnäs 9.9.
Brushane Calidris pugnax
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var ca 35 ex Hålan/Inre Foteviken 7.9
Myrsnäppa Calidris falcinellus
1 ex Näsbyholmssjön 7.9. (Inlandsfynd är ovanliga.)
Sandlöpare Calidris alba
1 ex Skanörs revlar 8.9
Spovsnäppa Calidris ferruginea
2 ex Skanörs revlar 8.9
Kärrsnäppa Calidris alpina
Noterad fyra olika dagar i lite mindre antal än normalt i september. Högsta antal var ca 120 ex Skanörs revlar 8.9.
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var ca 15 ex Bakdjupet/Skanörs revlar 8.9 och ca 10 ex både vid Hålan/Inre
Foteviken och Norra Ljunghusen 7.9.
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Noterad i små antal tre dagar. Högst antal var ca 5 ex Hålan/Inre Foteviken 7.9.
Skogssnäppa Tringa ochropus
4 ex Hålan, Inre Foteviken 7.9
Rödbena Tringa totanus
Noterad längs kusten i små antal samtliga dagar. Vid Stavstensudden 6.9 sågs 2 ex av den isländska rasen robusta
(och arten brukar övervintra här). Av övriga ex (Nabben, Norra Ljunghusen, Foteviken, Skanörs revlar) var troligen alla
den ”svenska” rasen totanus.
Grönbena Tringa glareola
2 ex Nabben 6.9 och 3 ex Börringe mad 7.9
Svartsnäppa Tringa erythropus
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var ca 25 ex Hålan/Inre Foteviken 7.9.
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var 20 ex Hålan/Inre Foteviken 7.9.
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var ca 1500 ex födosökande på åkrar kring Börringe/Näsbyholm 7.9
Fiskmås Larus canus
Noterad samtliga dagar.
Havstrut Larus marinus
Noterad i små antal tre dagar.
Gråtrut Larus argentatus
Noterad i små antal på flera lokaler fyra dagar.
Silltrut Larus fuscus
1 ex Nabben 6.9 och 1 ex Skanörs revlar 8.9
Skräntärna Hydroprogna caspia
1 ad Inre Foteviken 5.9 och 2 ad Näsbyholmssjön 7.9
Kentsk tärna Sterna sandvicensis
Noterad fyra dagar. Som mest sågs 15 ex fiskande utanför Skanörs revlar 8.9 och 10 ex utanför Nabben 6.9
Fisktärna Sterna hirundo
25 ex Skanörs revlar 8.9 och 3 ex Lilla Hammarsnäs 9.9
Silvertärna Sterna paradisaea
2 ex Skanörs revlar 8.9
Tamduva Columba livia (domest.)
Noterad i små antal i Höllviken och Anderslöv.
Skogsduva Columba oenas
30 ex Nabben 6.9 och 50 ex Börringe 7.9
Ringduva Columba palumbus
Noterad i små antal samtliga dagar.
Turkduva Streptopelia decaocto
1 ex Falsterbo Fyr 6.9, 2 ex Norra Ljunghusen 7.9, 3 ex Anderslöv 7.9, 1 ex Falsterbokanalen 9.9
Gök Cuculus canorus
1 ex sträckförsök Nabben 6.9
Tornseglare Apus apus
1 ex Nabben 6.9
Större hackspett Dendrocopos major
1-2 ex Falsterbo Fyr 6.9 och 2 ex Norra Ljunghusen 7.9
Spillkråka Dryocopus martius
1 ex Börringe mad 7.9
Sånglärka Alauda arvensis
Ca 7 ex Inre Foteviken 7.9 och 5 ex Lilla Hammarsnäs 9.9
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80
81
82

83
84
85
86
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88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109

Backsvala Riparia riparia
5 ex Nabben 6.9 och 2 ex Näsbyholmssjön 7.9
Ladusvala Hirundo rustica
Noterad samtliga dagar med som mest 200 ex Nabben 6.9
Hussvala Delichon urbicum
Noterad i små antal Inre Foteviken 5.9 och på Nabben 6.9
Trädpiplärka Anthus trivialis
Reseledaren tjatade om detta sträckläte/lockläte samtliga fem dagar!
”Bzzz”. Som mest 50 ex sträckande Nabben/Falsterbo fyr 6.9
Ängspiplärka Anthus pratensis
Noterad samtliga dagar i små antal. Höstflytten är ännu inte riktigt inledd för denna art.
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
1 ex Nabben 6.9
Gulärla Motacilla flava
Noterad samtliga dagar. Högsta antal var ca 100 ex Nabben 6.9
Forsärla Motacilla cinerea
3 ex str Nabben 6.9 och 1 ex str Falsterbo Fyr 8.9
Sädesärla Motacilla alba
Noterad samtliga dagar
Järnsparv Prunella modularis
Ca 30 ex Nabben/Falsterbo Fyr 6.9 och 5 ex Norra Ljunghusen 7.9. Flera ex snurrade runt oss kring Fyren på morgo
nen och vi fick höra deras lockläte ovanligt bra.
Rödhake Erithacus rubecula
Noterad i smärre antal 4 obsdagar.
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
1 ex flög framför vår bil i Anderslöv 7.9
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Totalt 5 ex sedda under 3 obsdagar, 2 av dessa sågs fint vid Norra Ljunghusen 7.9
Buskskvätta Saxicola rubetra
Noterad fyra dagar. Som mest sågs 10 ex Inre Foteviken 5.9
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Noterad med några ex kring Inre Foteviken 5-6.9 och på Nabben 6.9
Koltrast Turdus merula
2 ex Anderslöv 7.995
Björktrast Turdus pilaris
10 ex Anderslöv 7.9
Taltrast Turdus philomelos
Observerad 3 dagar. Som mest 5 ex Falsterbo Fyr 6.9 och 5 ex Norra Ljunghusen 7.9
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
1 ex uppvisad och ringmärkt Falsterbo Fyr 8.9
Svarthätta Sylvia atricapilla
1 ex Norra Ljunghusen 7.9
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Noterad fyra dagar, med som mest ca 10 ex kring Norra Ljunghusen/Banvallen 7.9
Gransångare Phylloscopus collybita
Noterad med små antal fyra dagar, t.ex. vid Falsterbo Fyr, Norra Ljunghusen, Höllviken och Inre Foteviken.
Tajgasångare Phylloscopus inornatus
1 ex hörs och lockar flitigt en kort stund vid Falsterbo Fyr 6.9. Detta är faktiskt det tidigaste höstfyndet någonsin i
Skåne.
Kungsfågel Regulus regulus
Små antal hörs vid Falsterbo Fyr 6.9 samt vid Höllviken och Norra Ljunghusen 7.9
Svartvit flugsnappare Muscicapa hypoleuca
1 ex Norra Ljunghusen 7.9
Grå flugsnappare Muscicapa striata
3 ex Inre foteviken 6.9 och 3 ex Norra Ljunghusen 7.9
Blåmes Cyanistes caeruleus
Noterad i små antal fyra dagar.
Talgoxe Parus major
Noterad i små antal fyra dagar.
Svartmes Periparus ater
2 ex Falsterbo Fyr 6.9, 2 ex Norra Ljunghusen 7.9
Trädkrypare Certhia familiaris
1-2 ex Norra Ljunghusen 7.9
Törnskata Lanius collurio
2 ex Inre Foteviken 5.9
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121
122
123
124
125
126
127

Skata Pica pica
Noterad i små antal alla dagar.
Nötkråka Nucifraga caryocatactes
3 ex Kolabacken, Falsterbo 8.9. (Vissa år ses denna s.k. invasionsart inte alls i Falsterbo)
Kaja Corvus monedula
Noterad samtliga dagar
Råka Corvus frugilegus
Noterad samtliga dagar
Kråka Corvus corone
Noterad samtliga dagar
Korp Corvus corax
3 ex Börringe 7.9
Stare Sturnus vulgaris
Noterad samtliga dagar
Gråsparv Passer domesticus
Noterad vid Malmö central 5.9
Pilfink Passer montanus
Noterad två dagar, vid Inre Foteviken och i Höllviken
Bofink Fringilla coelebs
Noterad alla dagar med som mest ca 100 ex Nabben 6.9 och 100 ex Norra Ljunghusen 7.9
Bergfink Fringilla montifringilla
1 ex Falsterbo Fyr 6.9, 1 ex Norra Ljunghusen 7.9 och 1 ex Falsterbo Fyr 8.9 (det är ännu tidigt på säsongen för
denna art).
Grönfink Carduelis chloris
3 ex Nabben 6.9
Steglits Carduelis carduelis
Noterad i smärre antal fyra dagar.
Gulhämpling Serinus serinus
2 ex sträckförsök Falsterbo fyr 6.9
Grönsiska Carduelis spinus
Noterad fyra dagar, med som mest ca 200 ex Nabben 6.9
Hämpling Carduelis cannabina
Noterad i små antal två dagar. Höststräcket har i princip inte börjat ännu.
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Noterad i små antal 3 dagar vid Höllviken, Norra Ljunghusen och Falsterbo fyr.
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Noterad i små antal alla dagar.

Rödstjärt, hane. Norra ljunghusen. Foto: Mattias Ullman
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Ung ormvråk. Falsterbo. Foto: Mattias Ullman

Adult bivråk. Falsterbokanalen. Foto: Mattias Ullman
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