Verslag van 5 dagen in Falsterbo in Zweden van 16 tot 20 september 2015.
VogelWG - IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
Met 4 vogelaars (Erwin, Peter B. Martin en Heine) trokken we per auto naar de zuidpunt van
Zweden, Falsterbo geheten. Daar is de vogeltrek maandenlang te zien, omdat trekvogels water
mijden en pas bij de uiterste punt van Zweden de zee over moeten steken richting
Kopenhagen.
We rijden een dag heen en een dag terug, dus blijven er 3 vogeldagen over.
Martin heeft 2 houten blokhutten gehuurd op camping Ljungen.
Na de reis en het installeren in de blokhutten vinden we een pizzeria en spreken we de wijn
aan. Peter heeft alles gereden, petje af.
De volgende ochtend gaat het vogelen los. Om half 7 opstaan (wie heeft dat bedacht?) en om
7.45 staan we voor het eerst op de zuidpunt, naast de golfbaan. We zijn er met veel vogelaars.
De wind is zuid kracht 4, dus eigenlijk net te sterk.
Met de kijker of de telescoop doen we leuke waarnemingen, zoals 2 keer een wespendief die
behoorlijk dichtbij langskomt en de zee opvliegt.
Steeds flappen sperwers voorbij, die ochtend 27
stuks. Soms zit er een boomvalk bij. Boven het
water vliegen 2 dwergsterns en veel grote sterns.
De trek bestaat uit groepjes laag overvliegende
kleine soorten, zoals vink, groenling, putter en
sijs. Er tussendoor gele en witte kwikstaart. Een
enorme groep van 1000 grauwe ganzen komt
voorbij. Steeds passeren boerenzwaluwen, die
nog 10.000 kilometer te gaan hebben, ik vind ze
zo dapper. We zien veel eenden en wat
steltlopers zoals groenpootruiters. En de zwarte
kraai is hier een bonte kraai.
De trekomstandigheden zien niet optimaal, na de
lunch bezoeken we de heide naast de camping.
Hier is weinig te beleven, geen thermiek, maar
gelaagde bewolking.
Een torenvalk peuzelt van zijn prooi
Als alternatief rijden we naar Fyledalen, een dal
met veel natuur bij het gehucht Eriksdal ten
zuiden van Sjobo. Dat is meer dan een uur rijden maar levert veel op. Doordat de heuvels hier
sterk golven, is er veel thermiek en dat weten de roofvogels te vinden. We zien veel buizerd,
rode wouw (27 stuks), raaf, boomvalk en veel sperwer. Ook enkele grauwe vliegenvangers.
Hoogtepunt van de middag is een juveniele zeearend die op zijn gemak langs komt zweven.
Tegen het einde van de middag bezoeken we het meer Krageholmssjon en later Nasbyholm,
een laaggelegen weilandengebied. We zien er rode wouw, bruine kiekendief, raven en heel
veel uitgezette fazanten.
’s Avonds eten we bij de chinees in Trelleborg, het Zweedse bier smaakt goed na intensief
vogelen.

Dag 2 is de vrijdag. Bij het opstaan merken we dat de wind sterk is toegenomen. Kracht 5 uit
het westen. We gaan nog even naar de zuidpunt, maar zien daar alleen wat sperwers.

Op het schiereiland bij Hammar

Vervolgens bezoeken we het schiereiland bij Hammar, vlakbij Falsterbo. Hier zitten
tienduizenden vogels in het water en op de slikken. Vooral enorme groepen goudplevieren
vliegen regelmatig op. Een adulte zeearend met zijn witte staart brengt onrust.
‘s Middags opnieuw naar Fyledalen en dat is vandaag nog beter dan gisteren. We zien in
enkele uren tijd 130 roofvogels voorbijkomen. Veel rode wouw, buizerd en boomvalk, maar
ook tot 3 maal een zeearend. Het wordt nog leuker als een adulte zeearend gezelschap krijgt
van een adulte steenarend. De beide giganten duiken naar elkaar, waarbij de zeearend het
presteert om geheel om zijn as te draaien om de steenarend te ontwijken. De zeearend is net
een slag groter, maar het scheelt niet veel. Wat later tijdens de middag zien we beide adulte
steenarenden bij elkaar. Peter ontdekt nog 3 kruisbekken.
Met een heel voldaan gevoel sluiten we de dag af in het bruine eetcafe in Falsterbo.
De zaterdag is de derde vogeldag. Nu is het prima
weer voor vogeltrek aan de punt. De wind is
zuidwest, kracht 2. Er is thermiek.
In een gestage stroom komt klein spul voorbij,
groepjes vinken, kepen, groenlingen, sijsjes,
kneutjes. Ze vliegen de zee op om soms weer terug
te keren en een nieuw poging te doen. Sperwers
vliegen er tussendoor, maar ook vaak laag over het
strand en dan over zee. Twee keer komt een
wespendief voorbij, soms een watersnip of een
veldleeuwerik. Ook de zwaluwen en kwikstaarten
Adulte zeearend
trekken. Er vliegen deze ochtend tienduizenden kleine
vogels de zee op, onderweg naar Denemarken. Het is
indrukwekkend om te zien. Op de strandvlakte ten zuiden van de punt verstoren 2 zeearenden
de rust. De bonte kraaien die erbij zitten zijn in verhouding erg klein.

De oude vuurtoren is vandaag open. Binnen is een tentoonstelling over de vogeltrek bij
Falsterbo en buiten vertellen ringers over hun werk en laten wat gevangen kleine vogels zien,
zoals een zwarte roodstaart.
Na de lunch zetten we onze telescopen neer aan de rand van de hei. We zijn met zo’n 100
vogelaars. Vooral sperwers en buizerds trekken voorbij. In thermiekbellen met tot 15 vogels
bij elkaar cirkelen ze omhoog om zich dan te laten afglijden richting Denemarken. Dat doen
ze met ongeveer 1 meter daling per 15 meter afstand. Omdat de oversteek zo’n 25 km is, lukt
het vaak niet om de hele afstand glijdend af te leggen. Het wordt dan ook aan de Deense kust
vaak waargenomen dat de vogels laag over het water vliegend de kust bereiken.
Tussendoor zien we enkele boomvalken, een blauwe kiekendief, een slechtvalk en van
dichtbij een adulte zeearend, die uiteindelijk de oversteek maakt naar het zuiden en dus niet
naar de punt zweeft.

Vogelgekte op de hei

Na een mooie middag lopen we op het strand en zien nog enkele bellen met rovers, waarin
een bruine kiekendief en een visarend. Een prima afsluiter.
De pizzeria van de eerste dag was goed bevallen en wordt met een tweede bezoek vereerd.
De camping sluit morgen voor het seizoen, dus iedereen op de camping ruimt op.
De volgende ochtend vertrekken we vroeg voor de lange rit terug. De blokhutten waren goed,
met eigen sanitair en redelijke bedden. Falsterbo is ook voor zo’n korte periode helemaal de
moeite waard. De omstandigheden voor de trek waren redelijk, het kan dus veel slechter als je
pech hebt, maar het kan ook veel beter, helemaal afhankelijk van de weersomstandigheden,
waarbij zuiden of westenwind nodig is, niet te hard en met thermiek.
We zien deze 3 dagen maar liefst 732 roofvogels van 13 soorten, waaronder 156 rode
wouwen, 16 zeearenden en 2 steenarenden. Het soortenlijstje komt voor de 3 dagen op 92
soorten.
Heine.

