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RESRUTT 
4/9 Resan börjar på centralstationen i Malmö. Foteviken. Natt i Ängavallen. 

5/9 Falsterbo, Klagshamns udde, Stavstensudden. 

6/9 Falsterbo fyr, Nabben, Havgårdssjön, Näsbyholmssjön. 

7/9 Skanörs ljung, Falsterbo Naturum, Foteviken, Stavstensudden. 

8/9 Falsterbo stadspark, Falsterbo fyr. Resan avslutas i Malmö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Spaning på Skanörs Ljung den makalösa rovfågelsdagen. Foto: JO Thunberg 
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Eminent guidning/föredrag vid Falsterbo fyr. Foto: Richard Ottvall 

 

 

 

 

Inledning 
Falsterbohalvön är utan tvekan norra Europas bästa plats att uppleva flyttfåglarnas höststräck. Här 

koncentreras fåglarna på sin väg söderut innan de flyger ut över havet mot Danmark eller Tyskland. I 

början av september är mångfalden av arter som störst och en av de stora begivenheterna är bivråkarna 

som ofta har sin sträcktopp vid denna tidpunkt. Väderprognosen såg dock allt annat än lovande ut 

dagarna innan vår resa. Trots en hel del blåst blev det emellertid betydligt bättre än prognosen. Flera 

dagars ihärdigt blåsande innebar en urladdning när väl vinden la sig. Vi fick tillsammans med många 

tillresta fågelskådare uppleva ett unikt sträck av rovfåglar med stäpphök och brunglada på topp. Under 

resan noterades drygt 100 arter. Det fanns fortfarande Afrikaflyttare som törnsångare och trädgårds-

sångare kvar medan de riktiga höstarterna ännu inte hade infunnit sig. Förutom lokaler på Falsterbo-

halvön studerades vadare på nära håll vid Stavstensudden, sågs ägretthäger vid Klagshamn och ett 

böljande landskap kring sjöarna i de inre delarna av Skåne. Ett föredrag vid Falsterbo fyr var särskild 

minnesvärd med fåglar som visades upp på nära håll. 
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RESEDAGBOK  

 

Onsdag 4 september 

Resan började på Malmö Centralstation. Med mini-

buss fortsatte vi till vårt boende, Ängavallens 

ekologiska gård, på den skånska slätten. Här blev 

hela gruppen samlad och efter incheckning åkte vi 

till Foteviken och vad som fanns kvar av den gröna 

jaktstugan. Det var ljummet i luften med en frisk 

vind från väst. I den inre delen av Foteviken fanns 

det gott om rastande änder, knölsvanar, gäss och 

sothöns. På stränderna hittade vi flera arter vadare 

där några eleganta skärfläckor visade upp sig fint. 

Änderna lyfte oroligt när en brun kärrhök jagade 

över vassen. Under vandringen tillbaka mot mini-

bussen smög en trädpiplärka på nära håll i gräset 

framför oss. Gulärlor flög upp från det högt växan-

de majsfältet. Inledningen på Falsterboresan börja-

de bra och det blev inte sämre på kvällen då en två-

rätters middag med fantastiska råvaror och smak-

sättning kunde avnjutas. 

 

  
På med kläderna för promenaden till den gröna jaktstu-

gan. Foto: JO Thunberg 

 

Torsdag 5 september 

Frukost kl 07 och avfärd vid 08-tiden mot Falster-

bo. Vi körde en genväg på en av grusvägarna kring 

Håslöv och letade efter stäpphök som setts de före-

gående dagarna. Ingen sådan ville visa sig i detta 

område, varken denna gång eller vid senare tillfäl-

len. 

   Vi startade dagens skådning vid Kolabacken men 

förflyttade oss strax före kl 10 till Falsterbo fyr där 

vi fick bra lä för den västliga vinden. Här fick vi 

också bättre observationer på fåglarna. Trädpiplär-

kor drog förbi och på golfbanan sprang gulärlor 

tillsammans med sädesärlorna. Flera bivråkar kom 

sträckande på låg höjd. Det var fördelen med den 

friska vinden. I lä för vinden samlades svalor, varav 

hussvalor från årets häckningar i fyrträdgården. 

 

Fågelsträcket mattades av och vi drog därför vidare 

med en kort transport till Annas bageri för ett fika-

stopp. Eftersom vi var nära Falsterbokanalen stan-

nade vi också till där en dryg halvtimme kring 

lunchtid. Det var inte på något sätt idealiska förut-

sättningar för sträckande rovfågel men några fisk-

gjusar passerade kanalen fint över våra huvuden. 

   Vi fortsatte i minibussen en bit norrut mot Malmö 

och den variationsrika lokalen Klagshamns udde. 

Här finns flera möjligheter till olika typer av skåd-

ning beroende på väder, vind och smak. Vi tog sikte 

på plattformen längs kustlinjen på norra sidan av 

udden. Ett omfattande åskväder drog in med mörka 

moln och vi valde att försöka vänta ut det i mini-

bussen. När vi trodde att det värsta var över prome-

nerade vi mot plattformen. Efter en stund kom dock 

regnet åter och vi fick ta skydd i skogen. Det varade 

inte så länge och snart kom solen fram. På plattfor-

men intogs en sen lunch. Det fanns gott om fåglar 

att titta på. Två ägretthägrar spatserade graciöst ute 

i vattnet och en ung lärkfalk jagade trollsländor 

över skogskanten. I tången gick en skogssnäppa 

med karaktäristiskt vippande bakdel. Några sena 

tornseglare jagade insekter över vassen tillsammans 

med många svalor där två backsvalor kunde vaskas 

fram. 

 

 
Plattformen vid Klagshamns udde. Foto: Richard Ottvall 

 

Efter en trevlig vistelse på Klagshamns udde fort-

satte vi söderut mot Stavstensudden. Vi lyckades 

pricka ett stort regnväder som kom in från havet 

och förutom några drillsnäppor gav inte lokalen så 

mycket i fågelväg. På åkrarna tillbaka till vårt bo-

ende hittade vi en del rastande fåglar och nya arter 

för resan trillade in på listan! Bland vackra gulärlor 

hoppade stenskvättor och en mindre flock hämp-

lingar. En lågt jagande brun kärrhök skrämde upp 

en familj rapphöns från ett fält. Det fanns gott om 

ryttlande tornfalkar och vi var ju tvungna att kolla 

ordentligt på varenda en. Med lite tur kunde vi stött 

på en aftonfalk en höst som denna då arten haft en 

smärre invasion i landet. 
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Fredag 6 september 

Samling till frukost kl 07 och avfärd till Falsterbo 

fyr där Karin Persson från Falsterbo fågelstation 

guidade. Vinden låg på från väst också denna dag. 

Därmed passerade bivråkarna fint rakt över oss på 

låg höjd. I luften hördes sträckläten från trädpiplär-

kor och gulärlor. Jo då, vi hade koll på fågelsträcket 

samtidigt med Karins spännande och entusiasme-

rande guidning! Efter en genomgång av jordens 

historia fick vi också uppleva fina fåglar i handen 

på nära håll. Först ut var en ung rödhake med tydli-

ga ljusa bräm på de större armtäckarna. Därefter 

följde en rödstjärtshane som Karin med lupp be-

stämde till att vara minst två år gammal. Det var 

inte första gången den stod inför en lång flyttning 

till västra Afrika. Sedan erbjöds möjlighet att gå 

upp i fyren med vidunderlig utsikt över halvön. 

Avslutningsvis fick vi kaffe och hemlagade kanel-

bullar. 

 

 
Ung rödhake i handen på van ringmärkare. Foto: Richard 

Ottvall  

 

Vi fortsatte ut till vindskyddet på Nabben där Nils 

Kjellén berättade om sträckräkningarna som pågått 

med samma metodik sedan 2001 (med jämförbar 

metodik faktiskt ännu längre tillbaka). Under mor-

gonen hade det varit ett bra sträck av fjällabbar, 

hela 41 stycken. Det tyder på ett bra lämmelår på 

den ryska tundran med god häckningsframgång för 

fjällabbarna. I lagunen rakt söder om vindskyddet 

såg vi den unga svarthalsad dopping som rastat här 

en tid. Kustpipare och storspov var andra nya arter 

för resan. Det fanns mycket att titta på även om det 

blev trångt på läsidan av vindskyddet. Tyvärr var 

det långt håll till många av fåglarna. Därför fick 

inte alla se förbipasserande sjöorre till exempel. 

   Lite trötta på den ihållande vinden valde vi att åka 

inåt Skåne till böljande backar och skogslandskap. 

Det var verkligen en kontrast till landskapet på 

Falsterbohalvön. Tornfalkar fanns det återigen gott  

 

om och de alltmer allmänna röda gladorna hängde 

över skogsdungarna närmast överallt. Nära det som 

kallas för Punkt 106 sågs en havsörn och en lärk-

falk. På ett fält noterades resans enda tranor, möjli-

gen ett lokalt par av den starkt ökande fågelarten. 

Dagens sista stopp blev Näsbyholmssjön där det 

fanns gott om fågel. Sjön kokade av grågäss, vilket 

faktiskt gjorde det svårt att hitta några andra fåglar. 

Det mest anmärkningsvärda var en stor flock med 

brunänder. Det var gott om svalor som flög runt 

över sjön. En av dessa hittades tyvärr påkörd på 

vägen. Det gav dock möjlighet till detaljerade stu-

dier av en årsunge backsvala. 

 

Lördag 7 september 

Vi fortsatte med samling till frukost kl 07 och efter 

två ärtsångare och en svarthätta vid parkeringsplat-

sen på Ängavallen blev det avfärd mot Skanörs 

ljung. Vinden hade mattats av något och skulle 

senare under dagen i stort sett lägga sig helt. Detta 

skulle visa sig bli en rovfågelsdag av hög klass. 

Efter en tid med frisk motvind som bromsade 

sträcket blev det något av en urladdning. Visserli-

gen var det flera hundra bivråkar som sträckte, men 

det som slog de många tillresta fågelskådarna med 

häpnad var stäpphökarna. Minst tio individer passe-

rade över Falsterbohalvön denna dag. Det var näs-

tan lika många bruna glador också. Eftersom det 

var bra sträckförutsättningar för rovfåglarna passe-

rade de överlag på hög höjd, vilket inte var idealiskt 

för oss. Men det var en upplevelse i sig att vara med 

om Falsterbo när det är som allra bäst. 

   Vi startade alltså vid Skanörs ljung tillsammans 

med ett hundratal andra fågelentusiaster. Förutom 

alla rovfåglar sågs flera amiralfjärilar i solskenet. 

Lunchen intogs på det nybyggda Falsterbo Natu-

rums takterrass. Här kom vi i alla fall fåglarna lite 

närmare och det var behagligt att dricka kaffe och 

äta det medhavda lunchpaketet. 

 

 
Lunch på Falsterbo Naturums takterrass. Foto: Lotta 

Midman 
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När vi så småningom behövde ett lokalbyte åter-

vände vi till den gröna jaktstugan vid Inre Fotevi-

ken. Det var i mångt och mycket liknande fåglar 

som vid det förra besöket men en svart svan lättade 

upp. Denna art från Australien kan på goda grunder 

bedömas som en rymling och icke-spontan. Törn-

skata och buskskvätta var nya bekantskaper. 

   Dagens sista skådarstopp gjordes vid Stav-

stensudden i bättre väder än vid det första försöket. 

På tången i strandlinjen fanns det en del vadare och 

vi fick se kärrsnäppa, spovsnäppa, kustsnäppa och 

brushane på nära håll. Ute på vattnet låg en gråha-

kedopping. 

 

 
Studier av svarthakad buskskvätta väster om Falsterbo 

fyr. Foto: Lotta Midman 

 

Söndag 8 september 

Sista dagen inleddes med ett lätt regn på morgonen, 

vilket gjorde att vi valde att starta med en vandring 

i småstrilande regn i Falsterbo stadspark med bland 

annat Fågelstationens boende. Det var lugnt med 

fåglar och vi fortsatte ner till Falsterbo fyr. Här fick 

vi höra att tre mindre flugsnappare hade ringmärkts 

under morgonen. Det var synd att vi precis missade 

en av dessa som visades upp av ringmärkningsper-

sonalen. Vi fick istället närkontakt med en törn-

sångare och en trädgårdssångare, vilka också visa-

des upp. Några sena lövsångare noterades i buskar-

na. Vi positionerade oss alldeles väster om fyrträd-

gården med utblick över den lilla lagunen och vass-

bältet. Här drog minst tre svarthakade buskskvättor 

omkring och visade upp sig fint. Från vassen hördes 

grymtande vattenrallar och smådoppingarna i lagu-

nen drillade regelbundet med sitt speciella läte.  

 

 
Fågelfångst utanför Falsterbo fyrträdgård. Foto: JO 

Thunberg 

 

Ett sista stopp gjordes vid Kolabacken där rödstjärt 

och rödhake hoppade runt. Över oss kretsade en 

brun glada som tvekade om den skulle våga sig ut 

över Öresund. Ett dis hade börjat lägga sig över 

havet och kanske väntade den med att lämna Fals-

terbo och Sverige till en annan dag. Vi hade i alla 

fall ett program att följa och därmed åkte vi sakta 

tillbaka till Ängavallen där resan avslutades strax 

efter lunch.  

   Vi kunde konstatera att Falsterbo hade levt upp 

till förväntningarna. Det hade inte varit det där 

massiva fågelsträcket som man kan uppleva ibland, 

men som Nils Kjellén berättade för oss efter flera 

tusen dagars sträckräknande på Nabben: ”Ingen dag 

är egentligen den andra lik när det gäller fågel-

sträcket vid Falsterbo”. 

 

Richard Ottvall
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Sträckande ung fiskgjuse. Foto: JO Thunberg 

 

ARTLISTA FÅGLAR 

1                 Kanadagås Branta canadensis   

10 passerade Skanörs Ljung 7.9 och 2 Näsbyholmssjön 7.9 

2                 Vitkindad gås Branta leucopsis   

Observerad 4 dagar med flera flockar om hundratalet individer 

3                 Grågås Anser anser   

Allmän och observerad 5 dagar totalt. Flest sågs i Näsbyholmssjön 6.9 

4                 Knölsvan Cygnus olor   

Observerad 5 dagar totalt med bl.a. 75 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9 

[Svart svan] 
1 tillsammans med knölsvan Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9.  

5                 Gravand Tadorna tadorna   

5 Nabben 6.9, 1 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 och 15 Stavstensudden 7.9 

6                 Skedand Spatula clypeata   

Observerad 5 dagar totalt 

7                 Snatterand Mareca strepera   

20 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9. Observerad 3 dagar totalt 

8                 Bläsand Mareca penelope   

15 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9 och 2 Klagshamns udde, plattformen 5.9. Observerad 5 

dagar totalt 

9                 Gräsand Anas platyrhynchos  

Observerad 5 dagar totalt 

10                 Stjärtand Anas acuta   

2 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9 och 3 förbiflygande Falsterbo - Kolabacken 5.9 

11                 Kricka Anas crecca   

Största antal var cirka 100 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9. Observerad 4 dagar totalt 



 AVIFAUNA

   

9 

12                 Brunand Aythya ferina   

1 Nabben 6.9 och cirka 100 Näsbyholmssjön 6.9 

13                 Vigg Aythya fuligula   

10 Nabben 6.9 och 100 Näsbyholmssjön 6.9. Även noterad Nabben 8.9 

14                 Ejder Somateria mollissima   

En flock med cirka 100 individer rastade utanför Nabben 6.9 

15                 Sjöorre Melanitta nigra   

20 sträckande Nabben 6.9 

16                 Knipa Bucephala clangula   

Observerad 3 dagar totalt vid bl.a. Nabben och Näsbyholmssjön 

17                 Småskrake Mergus serrator   

25 Klagshamns udde, plattformen 5.9 

18                 Rapphöna Perdix perdix   

6 stöttes av jagande brun kärrhök på åkermark nära Ängavallen 5.9 

19                 Fasan Phasianus colchicus   

Observerad i små antal 3 dagar totalt 

20                 Smådopping Tachybaptus ruficollis  

10 i lagunen utanför Falsterbo fyrträdgård 6.9 och 8.9 samt 10 Näsbyholmssjön 6.9. 

21                 Gråhakedopping Podiceps grisegena  

1 juv Stavstensudden 7.9 

22                 Skäggdopping Podiceps cristatus  

2 Näsbyholmssjön 6.9 och 4 Stavstensudden 7.9 

23                 Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis   

1 juv Nabben 6.9 

24                 Gråhäger Ardea cinerea   

Observerad 5 dagar totalt i små antal 

25                 Ägretthäger Ardea alba  

2 Klagshamns udde, plattformen 5.9 

26                 Storskarv Phalacrocorax carbo   

Observerad 4 dagar totalt 

27                 Fiskgjuse Pandion haliaetus   

Sträckande: 2 Falsterbo fyrträdgård 5.9, 3 Skanörs Ljung 5.9 och 30 Skanörs Ljung/Falsterbo 

Naturum 7.9 

28                 Bivråk Pernis apivorus   

Sträckande: 40 Falsterbo fyrträdgård 5.9, 100 Nabben 6.9, 200 Skanörs Ljung/Falsterbo Na-

turum 7.9 och 10 Falsterbo fyrträdgård 8.9 

29                 Sparvhök Accipiter nisus   

Observerad 5 dagar totalt. Flera hundra sträckande över Falsterbohalvön nästintill dagligen 

30                 Brun kärrhök Circus aeruginosus   

10 under dagen 5.9, 10 under dagen 6.9, 40 sträckande Skanörs Ljung/Falsterbo Naturum 7.9 

och 1 vid Falsterbo fyrträdgård 8.9. Observerad 5 dagar totalt 

31                 Stäpphök Circus macrourus   

2 hanar sträckte Skanörs Ljung 7.9 och 1 juvenil Falsterbo Naturum 7.9. Inte mindre än 10 

individer noterades utsträckande vid Nabben denna dag 

32                 Ängshök Circus pygargus   

1 honfärgad sträckte Skanörs Ljung 7.9 

33                 Röd glada Milvus milvus   

Observerad 4 dagar totalt 

34                 Brun glada Milvus migrans   

5 sträckande Skanörs Ljung 7.9 och 1 sträckförsök Falsterbo - Kolabacken 8.9 
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35                 Havsörn Haliaeetus albicilla   

1 yngre individ vid Punkt 106, nära Havgårdssjön 6.9 och 1 yngre sträckande Falsterbo Natu-

rum 7.9 

36                 Ormvråk Buteo buteo   

Förvånansvärt fåtalig och observerad 2 dagar 

37                 Vattenrall Rallus aquaticus   

2 hörda i vassen utanför Falsterbo fyrträdgård 8.9 

38                 Sothöna Fulica atra 

300 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9 och 7.9. Observerad 5 dagar totalt 

39                 Trana Grus grus   

2 på åkermark längs vägen 6.9 

40                 Strandskata Haematopus ostralegus   

1 i Höllviken 5.9, 2 i Höllviken 6.9 och 5 Stavstensudden 7.9 

41                 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

8 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9, 5 Nabben 6.9 och 2 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 

42                 Tofsvipa Vanellus vanellus   

Observerad 5 dagar totalt med flera hundrahövdade flockar 

43                 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

50 sågs på åkermark längs vägen nära Höllviken 7.9 

44                 Kustpipare Pluvialis squatarola  

1 adult i sommardräkt Nabben 6.9 

45                 Större strandpipare Charadrius hiaticula   

1 Nabben 6.9 och 20 Stavstensudden 7.9 

46                 Storspov Numenius arquata   

2 Nabben 6.9 och 2 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 

47                 Kustsnäppa Calidris canutus   

4 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9 och 5 Stavstensudden 7.9 

48                 Brushane Calidris pugnax   

50 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 och 8 Stavstensudden 7.9 

49                 Spovsnäppa Calidris ferruginea   

1 Stavstensudden 7.9 

50                 Kärrsnäppa Calidris alpina   

25 Stavstensudden 7.9 

51                 Enkelbeckasin Gallinago gallinago   

1 Klagshamns udde, plattformen 5.9 

52                 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 Stavstensudden 5.9, 2 Näsbyholmssjön 6.9 och 2 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 

53                 Skogssnäppa Tringa ochropus   

1 Klagshamns udde, plattformen 5.9 

54                 Rödbena Tringa totanus   

1 Klagshamns udde, plattformen 5.9, 4 Falsterbo - Nabben 6.9 och 5 Stavstensudden 7.9 

55                 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

3 Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9, 10 Klagshamns udde, plattformen 5.9, 3 Nabben 6.9 och 1 

Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 

56                 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 5 dagar totalt 

57                 Fiskmås Larus canus   

Observerad 5 dagar totalt 

58                 Havstrut Larus marinus   

Observerad 5 dagar totalt med enstaka individer 

59                 Gråtrut Larus argentatus  

Observerad 5 dagar totalt 
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60                 Silltrut Larus fuscus   

1 Klagshamns udde, plattformen 5.9 och 1 Nabben 6.9 

61                 Fisktärna Sterna hirundo   

15 sträckande Nabben 6.9 

62                 Skogsduva Columba oenas  

1 Falsterbo Naturum 7.9 och 1 hörd Falsterbo stadspark 8.9 

63                 Ringduva Columba palumbus   

Tämligen allmän och observerad 5 dagar totalt 

64                 Tornseglare Apus apus  

5 Klagshamns udde, plattformen 5.9, 5 Nabben 6.9 och 1 Falsterbo fyrträdgård 8.9 

65                 Tornfalk Falco tinnunculus   

Observerad 4 dagar totalt. Tämligen allmän längs med vägen 

66                 Stenfalk Falco columbarius aesalon   

1 sträckande Falsterbo Naturum 7.9 

67                 Lärkfalk Falco subbuteo   

1 Klagshamns udde, plattformen 5.9, 1 Punkt 106, nära Havgårdssjön 6.9 och 1 sträckande 

Falsterbo Naturum 7.9 

68                 Pilgrimsfalk Falco peregrinus   

1 sträckande Skanörs Ljung 7.9 

69                 Törnskata Lanius collurio   

1 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 

70                 Skata Pica pica   

Observerad 5 dagar totalt 

71                 Kaja Coloeus monedula   

Observerad 5 dagar totalt 

72                 Råka Corvus frugilegus   

Observerad 5 dagar totalt 

73                 Gråkråka Corvus cornix   

Observerad 5 dagar totalt 

74                 Korp Corvus corax   

3 under dagen 5.9 och 4 totalt 6.9. Observerad 3 dagar totalt 

75                 Blåmes Cyanistes caeruleus  

Observerad 4 dagar totalt med bl.a. 1 Ängavallen 5.9 och 5 Ängavallen 6.9 

76                 Talgoxe Parus major  

4 Klagshamns udde, plattformen 5.9, men även observerad vid Ängavallen 

77                 Backsvala Riparia riparia  

2 Klagshamns udde, plattformen 5.9. Tiotals individer vid Näsbyholmssjön 6.9. Observerad 3 

dagar totalt 

78                 Ladusvala Hirundo rustica  

Tämligen allmän och observerad 5 dagar totalt 

79                 Hussvala Delichon urbicum   

Observerad 4 dagar totalt, bl.a. med ungfåglar från de häckande paren vid Falsterbo fyrträd-

gård 

80                 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

3 Falsterbo fyrträdgård 8.9 

81                 Gransångare Phylloscopus collybita   

Observerad 4 dagar totalt i låga antal 

82                 Svarthätta Sylvia atricapilla   

1 Ängavallen 7.9 och 1 Falsterbo stadspark 8.9 

83                 Trädgårdssångare Sylvia borin  

1 Ängavallen 7.9 och 1 uppvisad av ringmärkare Falsterbo fyrträdgård 8.9 

84                 Ärtsångare Sylvia curruca  

2 Ängavallen 7.9 och 2 Falsterbo stadspark 8.9 
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85                 Törnsångare Sylvia communis  

1 Ängavallen 8.9 och 1 uppvisad av ringmärkare Falsterbo fyrträdgård 8.9 

86                 Kungsfågel Regulus regulus  

2 hörda Falsterbo stadspark 8.9 

87                 Stare Sturnus vulgaris   

Observerad 5 dagar totalt 

88                 Koltrast Turdus merula  

2 Ängavallen 6.9, 1 Ängavallen 7.9 och 1 Ängavallen 8.9 

89                 Rödhake Erithacus rubecula   

1 Klagshamns udde, plattformen 5.9, 1 Falsterbo fyrträdgård 6.9, 1 Skanörs Ljung 7.9 och 5 

under dagen 8.9 

90                 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  

1 Falsterbo - Kolabacken 5.9, 1 adult hane vid föredrag i Falsterbo fyrträdgård 6.9 och 2 Fals-

terbo - Kolabacken 8.9 

91                 Buskskvätta Saxicola rubetra   

5 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 och 2 i vassen utanför Falsterbo fyrträdgård 8.9 

92                 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola  

3 i vassen utanför Falsterbo fyrträdgård 8.9 

93                 Stenskvätta Oenanthe oenanthe  

8 längs vägen 5.9, 3 rastande Skanörs Ljung 7.9, 2 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 och 1 

längs vägen 8.9 

94                 Gråsparv Passer domesticus   

Observerad 2 dagar totalt på Ängavallen 

95                 Pilfink Passer montanus   

Observerad 5 dagar totalt, bl.a. på Ängavallen 

96                 Järnsparv Prunella modularis   

1 hörd Ängavallen 7.9 och 1 hörd Falsterbo stadspark 8.9 

97                 Gulärla Motacilla flava   

Observerad 5 dagar totalt 

98                 Forsärla Motacilla cinerea   

1 sträckande Skanörs Ljung 7.9 

99                 Sädesärla Motacilla alba alba   

Observerad 5 dagar totalt 

100                 Ängspiplärka Anthus pratensis   

2 Gröna jaktstugan, Foteviken 7.9 och 1 vid Falsterbo fyrträdgård 8.9 

101                 Trädpiplärka Anthus trivialis   

Observerad 5 dagar totalt 

102                 Bofink Fringilla coelebs   

2 Ängavallen 7.9 och 10 Falsterbo stadspark 8.9 

103                 Grönfink Chloris chloris  

2 Ängavallen 7.9 

104                 Hämpling Linaria cannabina 

6 längs vägen 5.9 

105                 Steglits Carduelis carduelis  

1 Ängavallen 7.9 

106                 Sävsparv Emberiza schoeniclus 

1 hörd Gröna jaktstugan, Foteviken 4.9 och 5 i vassen nedanför Falsterbo fyrträdgård 8.9 

 



 AVIFAUNA

   

13 

 
Den unga backsvala som hittades påkörd nära Näsbyholmssjön. Foto: JO Thunberg 

 

 

 

 
Ung törnsångare. Foto: JO Thunberg 
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Trädgårdssångare. Foto: JO Thunberg 
 

 
En vuxen rödstjärtshane som visades upp under guidningen vid Falsterbo fyr. Foto: JO Thunberg 


