Spaning vid Nabben. Foto: Mats Thorin

Exkursion till Falsterbo
Helgen 10-11 september genomförde vi klubbens Falsterboresa, det blev en lyckad helg med
många fåglar och bra väder. Efter en tidig start i Aneby gick resan via Eksjö ner till det första
fika stoppet vid Löddeåns mynning, vi hade inte mer än hunnit parkera, när Eibert Einarsson
kom utdansande ifrån sin husbil. Han var på resa i Skåne och hade övernattat på parkeringen,
vilket sammanträffande. Ute i åmynningen rastade en del änder så som bläsand och skedand,
på sandreveln observerade vi 12 kärrsnäppor, 1 gluttsnäppa, 1 drillsnäppa och 3 skräntärnor,
ifrån de stora vassarna hördes
då och då skäggmesar. Nu
rullade vi vidare ner till
Ljungen för att kolla in
rovfågelsträcket. Men tyvärr
var det ett ganska måttligt
sträck med fiskgjuse,
ormvråk, bivråk, sparvhök,
tornfalk och lärkfalk, de 5
havsörnarna verkade vara
lokala fåglar. Vi hade även en
del småflockar med gulärlor
som drog mot sydväst. Ett
larm om en stäpphök som
drog förbi Foteviken gjorde
Löddesnäs. Foto: Jörgen Rydenståhl.
att vi valde att åka ut på

Bivråk och ormvråk vid Ljungen. Foto: J. Rydenståhl.

Sparvhök och röd glada. Foto: Peter Hörenius.

Peter och Mats vid Ljungen. Foto: Jörgen Rydenståhl.

Knösen för att se den, men det blev ingen stäpphök, tyvärr. Vid Skyttsie hage har det varit en
häckning av svarthakad buskskvätta i år, men trots ivrigt letande så gav det inga buskskvättor.
Det började nu skymma på så vi åkte hem och piffade till oss lite, vi hade ju bokat bord på
Vellinge Schenken, en restaurang med god mat/dricka.
På söndagen steg vi upp tidigt bara
för att vara säkra på att få en
parkering nära till Nabben. När vi
kom ut till udden vara det bara
dagens sträckräknare som hade
anlänt, så vi fick en bra plats under
vindskyddet. Runt Nabben rastade
mängder av fåglar, nämnas bör 1
ängshök, 2 stenfalkar, 20
småsnäppor, 1 roskarl, 1
gråhakedopping, 5 smådoppingar,
2 ägretthägrar och 1 jorduggla.
Sträckande fåglar var piplärkor,
Nisse Kjellén som vikarie på sin gamla post
på Nabben. T.h. Mats och Peter. Foto: JR

ärlor, svalor och mängder med
grönsiskor. Vid 9-tiden återvände vi
till hotellet för att äta frukost, vilket
smakade utsökt bra. Nu hade vi
planerat att sätta oss vid Ljungen
igen, men eftersom det regnade
kraftigt så ändrades våra planer.
Telefonerna visade vackert väder
vid Skälderviken så vi drog ditåt,
första stoppet blev Farhult som nog
är mest känd för Sveriges första här
häckning av vitstjärniga blåhake. Men det visade sig även vara en bra lokal för rastande
vadare och gäss, vi observerade 8 svartsnäppor, 3 kustsnäppor, 1 spovsnäppa och 1
sandlöpare, utöver detta bör nämnas kentsk tärna och en pilgrimsfalk. Vid Rönnen hade vi fler
rastande vadare och gäss, ny på listan blev 1 myrspov. Sista stoppet blev vid Sandön, som
visade sig vara en mycket spännande
fågellokal, med fina sandstränder för vadare
och ett stort vasshav som kan locka ned
någon "stänkare". Här observerade vi 3
fisktärnor, 2 myrspovar, 3 spovsnäppor och 1
rödspov av den rasen som häckar på Island
(islandica).
På vägen hem stannade vi till i Värnamo och
tog en hamburgare, totalt observerades 101
fågelarter på resan. Vi som deltog var Jörgen
Rydenståhl, Peter Hörenius och Mats Thorin.
Gråhäger. Foto: Peter Hörenius.
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