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NÄR GOF DROG TILL FALSTERBO
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Fem falkarter sågs
inom loppet av tio
minuter
från denna
magiska
grusväg
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Stäpphökar, bruna glador, ängshökar, afton- och lärkfalk ...
Rovfågelflödet över Ljungen var överväldigande. Kristoffer
Nilsson kände sig lätt stressad som exkursionsledare. Hur
skulle han hinna uppmärksamma allt intressant?
TEXT : KRISTOFFER NILSSON
KRISTOFFERNILSSON6@GMAIL.COM

V

ÄDERPROGNOSEN SÅG MINST sagt

trist ut i början av veckan. Ännu på avresedagen, fredag 6 september, var det väldigt oklart hur
vi skulle skåda i Falsterbo på bästa sätt. Vi var
ändå på gott humör när vi lämnade centrala
Göteborg vid niotiden. Berndt körde bussen, som
alltid på bästa sätt, och vi avverkade smidigt E6
genom Halland.
När vi närmade oss den skånska gränsen passerade en ung stäpphök rakt över E6. Vi som satt
längst fram i bussen kunde se den på cirka tio
meters håll, som närmast – en magnifik upplevelse. Därefter rullade vi snyggt in i Skåne.

Vårt första stopp i Skåne blev vackra Rönnen,
men det var lite för högt vatten och inte särskilt
bra för vadare. Men vi hade en fin stund i solskenet och några såg en havssula över havet, bland
mycket annat.
VI FICK INFORMATION OM ATT det

hade setts aftonfalkar vid Stureholm och Mona guidade oss perfekt
till platsen. En av dem sågs omgående på en ledning och många blev lite extra glada. Kort därefter hände något helt magiskt. En pilgrimsfalk
dök upp och vände när den såg oss vid bussen.
Jag sprang runt bussen och fick se en falk som

rovfågelbonanza
återigen kom flygande mot oss och trodde att det
Nabben: fiskgjuse 91 (näst högsta dagssumman nåvar pilgrimsfalken, men det visade sig att det var
gonsin), bivråk 501, brun kärrhök 132 (varav 49
en lärkfalk. Kort därefter kom pilgrimsfalken på
äldre hanar), 10 stäpphökar (nytt dagsrekord), tre
nytt och satte fart efter lärkfalken som flög i riktängshökar och åtta bruna glador.
ning mot aftonfalken på ledningen som lyfte och
Efter flera timmar på Ljungen tyckte jag att det
plötsligt var alla tre i samma kikarfält! Kort därvar dags för en promenad så vi åkte till Foteviken.
efter svepte en stenfalk förbi medan den
När vi gick över ängarna såg vi bland anlokala tornfalken ryttlade som om
nat en ätlig groda och en svart svan
inget hade hänt. Fem falkarter
höll till bland knölsvanarna.
sågs inom loppet av tio minuter
Vi avslutade lördagen med en
från denna magiska grusväg.
god middag på pizzerian i
Kort därefter flög en brun
Höllviken och var nog både
kärrhök tillsammans med
omtumlade och lyckliga
en blå kärrhök över en
över dagens fantastiska
åker.
upplevelser.
Vi lämnade nordvästra
SÖNDAGEN INLEDDES ÅTERIGEN
Skåne och åkte vidare mot
på Nabben och vid Falsterbo
sydväst där min gamla
fyr. Några hade turen att se
hemmalokal Klagshamnsen mindre flugsnappare som
udden skulle få Göteborgsberingmärkarna hade fångat. Gårsök. Jag hade glömt en stig så
dagens magi var bortblåst, men
vi gick en liten omväg. Även här
.
den svarthalsade doppingen låg kvar
var det högt vatten så det var svårt
k ar
En a
v 5 0 1 s tr ä c k a n d e b i vrå
och visade upp sig på bästa sätt.
för vadare att rasta, men vi såg bland anVi åkte tillbaka till kursgården och åt frukost
nat fem ägretthägrar samtidigt och vattenrallarna
och packade ihop våra saker. Därefter tackade vi
skrek från vassen som bara vattenrallar kan skrika.
landets sydvästhörn för den här gången och begav
Därefter åkte vi vidare till Höllviken, inkvarteoss till Näsbyholm, Sillesjö, Börringe och Havrade oss på kursgården och åt sedan en superb
gårdssjön. Vi såg bland annat elva havsörnar i ommiddag på Millenium.
givningarna, cirka 150 brunänder och minst 14
LÖRDAGEN INLEDDES MED en tur till Nabben. Det
smådoppingar i Näsbyholmssjön samt ett 50-tal
blåste en del och det var svårt att få lä, men några
röda glador utmed vägarna varav 27 flög tillsamav oss lyckades ändå se både kustlabb och fjällabmans vid Havgårdssjön.
bar på långt håll (dagssumman på Nabben blev 17
Stort tack för en oförglömlig helg i Skåne. Totalt
fjällabbar). En svarthalsad dopping rastade i lagusåg vi 131 arter. Helger som denna blåser inte bort
nen och visade upp sig betydligt bättre. Vinden avsom höstlöv med vinden utan skapar så otroligt
tog något och de första bivråkarna dök upp. Vi
många vackra minnen. #
åkte tillbaka till kursgården och åt frukost och
drog därefter till Ljungen. Där var föreställningen i
full gång; direkt när vi gick ut ur bussen sågs ett
tiotal bivråkar, några bruna kärrhökar, sparvhökar
och två röda glador.
Det var inledningen på en av de mest fantastiska
eftermiddagar jag har upplevt på Ljungen. Vi lyckades bland annat se sex eller sju stäpphökar, två
ängshökar, brun glada, bivråkar, blå kärrhökar, en
aftonfalk, lärkfalkar och massor av bruna kärrhökar och fiskgjusar. I min roll blev det faktiskt lite
stressigt ett tag, något jag inte är van vid när det
gäller fågelskådning, men jag var mest angelägen
om att alla skulle hitta och se rovfåglarna som flög
ganska högt på himlen. En rastande fältpiplärka
ska ha ett hedersomnämnande tillsammans med
alla amiraler och gulärlor samt några höstmosaiksländor som patrullerade runt omkring oss.
EFTERSOM DAGEN VAR SÅ EXCEPTIONELL väljer jag att
nämna några av de officiella sträcksiffrorna från
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Helger
som dessa
blåser inte
bort som
höstlöv
med vinden

Nöjda exkursionsdeltagare, en oförglömlig helg i södra provinsen.
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