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FALSTERBO (Zweden) 18-25 september 1999 
 
Deelnemers: Guido Orbie, Rik Vandekerkhove, Patrick Keirsebilck, Valérie Goethals 
Andere ‘birdwatchers’ te Falsterbo: Pol Prinsen (Wielewaal Turnhout), Henk Kastelijns (Nederland), 
Jos Rutten (kabinet Ruimtelijke Ordening) 
 
De vlakke, hamervormige landtong van Falsterbo, dat 7350 ha omvat in het meest zuidwestelijke deel 
van Zweden, is de best gekende plaats van de najaarstrek van vogels in het land. Het varieert van 
zandige stranden, zandbanken, lagunes, moerassen, weiden, hooivelden, bosbestanden en 
extensieve heide. Het is bovendien één van de meest belangrijke Ramsargebieden in Zweden. 
Verschillende delen van het gebied zijn natuurreservaat. 
De landtong van Falsterbo is een knooppunt in de Europese vogeltrek. In het voorjaar, maar vooral in 
de herfst, trekken er honderdduizenden vogels langs en maken er een tussenstop. Niet zonder reden 
heeft Falsterbo een vogelwacht en een ringstation. 
Over de jaren heen zijn in totaal 333 vogelsoorten waargenomen in Falsterbo, waarvan het grootste 
gedeelte tijdens de najaarstrek. Steltlopers, eenden en sternen zijn goed vertegenwoordigd, maar het 
is wellicht de roofvogeltrek waarvoor het gebied het best gekend is. Het aantal zangvogels is 
overigens ook indrukwekkend met een 1.100.000 Vinken en Kepen die op één enkele ochtend 
kunnen overtrekken! 
De periode vanaf midden-augustus tot november is het meest opwindende van het jaar maar de 
waarnemingen hangen af van de heersende weersomstandigheden. Kwikstaarten en piepers trekken 
door in augustus en september, met tot 10.000 Boompiepers en 5000 Gele kwikstaarten op één 
morgen. Roofvogels trekken massaal door in de vroege herfst en elke Europese arendsoort werd hier 
ooit gezien, behalve de Havikarend. 
Half-september levert de meeste roofvogelsoorten op, en talrijke vinkachtigen. 
 
18/09/99 
 
Heenreis: vertrek vanuit Brugge om 5u, aankomst te Falsterbo om 18u, 1014 km 
 
19/09/99 
 
oostenwind, bewolkt maar droog 
 
- camping te Falsterbo 7u: 
 
trek van Zanglijster, Sijs en Vink 
andere waarnemingen: Tjiftjaf, Roodborst 
 
- ‘De Punt’ (Nabben) te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u15-11u10: 
 
Nabben, de zuidwestelijke punt is de beste plaats om het vogelkijken ‘s morgens te starten tijdens de 
vogeltrek. De punt is gelegen op het einde van de straat door Falsterbo dat eindigt op een parking ter 
hoogte van Kolabacken. Het pad naar de punt gaat over een golfterrein (overigens ook goed voor 
vogels). Kijk dus uit voor overvliegende golfballen! 
Voor de landtong ligt een groot aantal zandbanken. Vooral voor de punt verandert hun vorm 
voortdurend, waarvan ook de punt zelf en het ervoor liggende kleine zandeiland Måkläppen het 
slachtoffer zijn. Het is een gekende broed- en pleisterplaats van verschillende soorten zeevogels. Hier 
broeden bijvoorbeeld 400-500 paren Eidereenden, Kluten, Dwergsterns en soms Reuzensterns. 
Anderzijds hebben op het eiland Gewone zeehonden en Kegelrobben hun rustplaats. Daarom is dit 
eiland een beschermd natuurgebied en ontoegankelijk voor bezoekers tussen 1 februari en 31 
oktober. 
Behalve dit gebied zijn voor waarnemingen van de vogeltrek vooral de volgende punten aan te 
bevelen: Kolabacken en het ringstation aan de vuurtoren in het zuiden van de landtong. 
Het ringstation en de vuurtoren bevinden zich op de route naar de punt van de landtong. De 
omringende tuin met zijn bosjes trekken heel wat zangvogels aan. 
 
waarnemingen: 
Sperwer (40), Bruine kiekendief (4), Buizerd, Sijs, Bonte kraai, Tapuit, Zanglijster, Vink, Grote stern, 
Witte kwikstaart, Middelste zaagbek (11), Gele kwikstaart, Groenpootruiter (4), Knobbelzwaan (2), 
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Kramsvogel, Keep, Blauwe reiger, Goudplevier, Wilde eend, Aalscholver, Kneu (11), Bontbekplevier, 
Graspieper (2), Brilduiker, Kokmeeuw, Boompieper (2), Grote mantelmeeuw, Slechtvalk, Zilverplevier, 
Wintertaling, Pijlstaart, Bergeend, Oeverpieper (?), Kievit, Scholekster, Spreeuw, Witte kwikstaart, 
Grote gele kwikstaart (5), Eidereend, Watersnip, Boerenzwaluw, Groenling, Rietgors, Roodkeelpieper, 
Notenkraker (1), Bosruiter (2), Roodkeelduiker, Smelleken, Wespendief (5), Veldleeuwerik, Bonte 
strandloper, Grauwe gans, Grote zee-eend (1), Zwarte ruiter, Grauwe vliegenvanger, Kleine 
mantelmeeuw, Merel, Goudhaantje, Koolmees, Koperwiek, Pimpelmees, Tuinfluiter, Ekster, Wulp, 
Heggenmus, Engels gras 
 
andere waarnemingen: 6 Gewone zeehonden, Atalanta 
 
- camping te Falsterbo 12u: 
 
waarnemingen: 
Zwarte specht, Sperwer (16), Wespendief (2), Ruigpootbuizerd (2), Torenvalk (2) 
 
- op weg naar Börringesjön via Anderslov: 
 
waarnemingen: 
Turkse tortel, Sperwer, Bonte kraai, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Blauwe kiekendief, Buizerd, Witte 
kwikstaart, Vink, Fazant, Rode wouw, Buizerd 
 
- meer van Börringesjön (45 km van Falsterbo): 
 
Het middelgrote meer ligt in het golvende landschap in het zuiden van Skåne, circa 20 km ten 
noordoosten van Trelleborg. De meeroever is gedeeltelijk met riet begroeid. Onder de broedvogels 
zijn de Grauwe gans, Bruine kiekendief, Zwarte stern en Noordse nachtegaal speciaal te vermelden. 
Verder kan men de Fuut, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Wilde eend en Kievit observeren. In de herfst 
trekken de Wilde zwanen, ganzen (vooral de Rietgans), Kraanvogels en verschillende 
roofvogelsoorten - voornamelijk de Buizerd, Wespendief en Ruigpootbuizerd - over. Börringesjön is in 
vogelaarskringen bekend als slaapplaats voor Kraanvogels. In het najaar foerageren de Kraanvogels 
in de omgeving op de akkers en komen ‘s avonds bij het meer om te slapen. Voor een deel pleisteren 
de vogels aan het Börringesjön en rondom het meer. In de bossen die het meer omringen, broeden 
bijvoorbeeld Buizerd, Rode wouw, Wielewaal en Noordse nachtegaal. Voorts komen ook wel groepen 
Grauwe, Riet- en Canadese ganzen naar deze plaats om te overnachten. De gehele omgeving van 
Börringesjön is de moeite van het bezoeken waard met goede kansen om roofvogels waar te nemen. 
We troffen er tientallen Rode wouwen aan. 
Het gebied is gemakkelijk te bereiken. Van de E14 (Malmö-Svedala-Ystad) slaat men bij 
Börringekloster via een zijweg naar het zuiden (richting Anderslöv) af. De weg loopt langs de Oostkant 
van het meer. Vanaf deze weg heeft men een goede toegang tot het meer over een ongeveer 1 km 
lang voetpad vanuit Börringe Gärd. Het is echter een particuliere weg vanaf de boerderij waar men 
ook zijn auto kan parkeren. 
 
waarnemingen: 
Groenling, Keep, Vink, Torenvalk (3), Sperwer, Slechtvalk, Roodborst, Goudhaantje, Atalanta, 
Grauwe gans, Kneu, Bonte kraai, Visarend, Geelgors, Sijs, Blauwe reiger, Bruine kiekendief, 
Slechtvalk, Rode wouw, Rietgors, Notenkraker, Boerenzwaluw, Aalscholver, Wilde bertram, 
Zilverschoon, Wateraardbei, Stijve waterweegbree, Mattenbies, Hoornaar 
 
- tussen Börringesjön en Havgärdssjön 15u47: 
 
waarnemingen: 
Rode wouw (2), Damhert (17), Ree (2), Notenkraker 
 
- van Havgärdssjön naar Gärdslöv: 
 
waarnemingen: 
Rode wouw, Torenvalk, Raaf, Sperwer (dood), Kauw, Holenduif, Buizerd (3) 
 
- tussen Skurup en Sväneholm: 
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waarnemingen: 
Rode wouw (verschillende), Sperwer 
- natuurreservaat Häckeberga: 
 
Dit in 1982 gestichte natuurreservaat ligt in het zuiden van Skåne, ongeveer in het midden van de 
stedendriehoek Malmö-Lund-Ystad. Het centrum van het afwiselende gebied is bijna schilderachtig te 
noemen en bestaat uit moerasbos, rietlanden, bestanden van Mattenbies en tal van andere 
waterplanten. Rondom het meer staan Beuken- en Eikenbossen, die hier en daar de oever raken. 
In de bosgebieden heeft het roodwild zijn toevluchtsoord. 
 
waarnemingen: 
Gaai, Buizerd, Damhert (20), Rode wouw, Torenvalk 
 
- op weg naar Fjällfotasjön: 
 
waarnemingen: 
Haas, Buizerd, Torenvalk, Sperwer (2), Egel (dood), Gaai, Buizerd (2) 
 
20/09/99 
 
oostenwind, zonnig 
 
- ‘De Punt’ te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u15-10u: 
 
waarnemingen: 
Sperwer (30), Bruine kiekendief (4, waarvan 1 mannetje en 3 juvenielen), Heggenmus, Grauwe gans, 
Bonte kraai, Vink, Boerenzwaluw, Grote gele kwikstaart, Blauwe reiger, Torenvalk, Brandgans, 
Knobbelzwaan, Kluut (2), Buizerd, Gele kwikstaart, Watersnip, Tureluur, Sijs, Rietgors, Graspieper, 
Wespendief, Kruisbek (3), Huiszwaluw (3), Boomvalk (3), Zwarte roodstaart, Kruisbek (8), 
Boompieper 
 
- op weg naar Fyledalen via de kustweg tot in Ystad en dan via Krageholmsjön: 
 
waarnemingen: 
Buizerd, Notenkraker (8), Tapuit (2), Veldleeuwerik, Bonte kraai, Sperwer, Witte kwikstaart, Rode 
wouw, Kneu, Meerkoet, Gekraagde roodstaart, Rode wouw, Buizerd, Torenvalk 
 
- vallei van Fyledalen en dichte omgeving 11u40-15u55 (90 km van Falsterbo): 
 
Fyledalen is minder bekend bij de vogelaars die het zuiden van Zweden bezoeken, maar is alleen al 
landschappelijk meer dan de moeite waard. Het is een gebied van ongeveer 2000 ha en bestaat uit 
een vallei, heuvels met Beukenbossen, en een riviertje, de Fyleån. Roofvogels houden er zich vaak 
op. Om Fyledalen te bereiken rij je via de 13 in noordelijke richting tot in Ystad. Daar ga je via de 13 in 
noordelijke richting naar Tomelilla toe. Aan de westkant van de weg liggen enkele meren, als 
Krageholmsjön, Ellestadssjön, Snogeholmssjön en Sövdesjön. Het kan de moeite lonen om hier een 
kijkje te nemen. Als broedgebied voor Fluiter, Boomvalk, Rode wouw, Sperwer en Havik, weet je maar 
nooit. Na 10 km, juist voor Benestad, is er richtingwijzer ‘Fyledalen’ op de linkerkant die je naar de 
vallei zal leiden. Volg de smalle weg onderaan de vallei. 
 
waarnemingen: 
Rode wouw (6), Vos, Raaf, Sperwer, Huiszwaluw, Blauwe reiger, Bonte kraai, Pad, Vliegenzwam, 
Zwavelkopje, Eekhoorn (3), Buizerd, Duifkruid, Grote centaurie, Blaassilene, Groene specht, Grote 
gele kwikstaart (3), Egelskop, Kraakwilg, Marjolein, Klein geaderd witje, Glanskop, Boomklever, 
Putter, Sijs (véél!), Visarend 
 
- op weg naar hoogspanningspilonen van Näsbyholm te Gärdslöv: 
 
waarnemingen: 
Buizerd, Sperwer, Kogeldistel 
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- electriciteitscentrale Eksmaden-Stjärneholm: 
 
waarnemingen: 
Steenarend (4, waarvan 2 juvenielen; probeerden achtereenvolgens een reebokje, een haas en een 
fazant te slaan!; die laatste poging met succes), Zwarte specht 
 
21/09/99 
 
oosten- tot zuidoostenwind, bewolkt 
 
- ‘De Punt’ te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 8u-11u15: 
 
waarnemingen: 
Bruine kiekendief (1), Sperwer (10), Boompieper, Vink, Tapuit, Torenvalk, Sijs, Goudplevier, 
Smelleken (2), Duiker, Kruisbek (15), Roek (3), Notenkraker (2), Aalscholver, Grote bonte specht, 
Huiszwaluw, Pimpelmees, Roodborst, Zwarte roodstaart, Heggenmus, Taigaboomkruiper 
 
- camping te Falsterbo 12u: 
 
waarnemingen: 
Bonte vliegenvanger, Merel 
 
- natuurreservaat Flommen te Skanör (moerassen, kuststrook en weiden) en dichte omgeving 13u15 
(5 km van Falsterbo): 
 
Het pittoreske dorpje Skanör is 5 km ten noorden van Falsterbo gelegen. Je volgt de richtingsborden 
vanaf de rotonde nabij het heideveld of de dorpskom in Falsterbo. Je rijdt Skanör binnen via de 
hoofdstraat en volgt deze tot aan een wit kerkje, dat aan de rand van het dorp en op een heuvel staat. 
Het natuurreservaat Flommen bestaat uit ontoegankelijk moerasgebied. Men kan het gebied echter 
goed overzien vanaf twee voetpaden die het gebied doorsnijden. Tussen de vegetatie rusten in het 
najaar vaak steltlopers, als Tureluur, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Kemphaan, Watersnip, Grutto en 
soms Poelruiter. Op de houten afrastering rusten soms Rietgorzen, Kwikstaarten en Grauwe 
klauwieren. Je kan het voetpad volgen tot aan de kust en vervolgens rondlopen. Nabij de kust passeer 
je enkele kleurrijke strandhutten en een naaldbomenbosje. Vaak houden zich groepjes zangvogels of 
spechten op in de bomen, zoals Vink, Sijs, Kneu, Fitis, Zwartkop, Gekraagde roodstaart, Kruisbek en 
Grote bonte specht. Op de weilanden, grenzend aan dit bosje, foerageren vaak Gele en Grote gele 
kwikstaarten, waaronder soms ook de Noordse gele kwikstaarten. 
In de rietbedden kunnen zangvogels worden gezien. 
 
waarnemingen: 
Veldleeuwerik, Graspieper, Sijs, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Rietgors, Watersnip (2), Atalanta, 
Middelste zaagbek, Zeebies, Tapuit, Torenvalk, Grauwe gans, Bonte kraai, Groenpootruiter, 
Zeealsem, Hertshoornweegbree, Aardbeiklaver, Grauwe vliegenvanger, Roodborst, Vink, Gekraagde 
roodstaart, Zanglijster, Bergeend, Wintertaling, Bonte strandloper, Zilverplevier, Ijsgors (mannetje in 
winterkleed), Rietgors, Strandduizendguldenkruid, Kraaiheide, Zeelathyrus, Bosruiter, Bruine 
kiekendief, Witgatje, Sperwer, Boomvalk 
 
- heidereservaat Skanörs Ljung: 
 
Vanwege het speciale karakter heeft men ten oosten van Skanör een groot heidegebied - de enige 
belangrijke vochtige heide van Zweden - met typische planten als Struikheide, Dopheide en Gagel in 
stand gehouden en tot natuurreservaat verheven. Klokjesgentiaan komt er eveneens voor. 
 
waarnemingen: 
Fuut (op zee), Wollegras, Gagel, Dopheide, Struikheide, Wondklaver, Zwartkop (verkeersslachtoffer), 
Geelhartje, Blauwe knoop, Waternavel, Wilde bertram, Grasklokje, Dennenvlamhoed 
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22/09/99 
 
zuid- tot zuidwestenwind, zonnig 
 
- camping te Falsterbo 7u: 
 
waarnemingen: 
Fitis, Sperwer (3) 
 
- ‘De Punt’ te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u15-11u45: 
 
waarnemingen: 
Sperwer (17), Boomleeuwerik (2), Barmsijs, Grote stern, Boerenzwaluw (2), Pimpelmees (44), Bruine 
kiekendief (3), Rietgors, Wespendief (2), Groenpootruiter, Middelste zaagbek, Wilde eend, Zanglijster 
(2), Vink, Grote bonte specht, Ijsgors, Zilverplevier, Visarend, Notenkraker (3), Grote stern, 
Oeverzwaluw (6), Notenkraker (9), Wulp, Krombekstrandloper (2), Bonte strandloper (9), Huiszwaluw, 
Groenling, Putter (4), Blauwe reiger, Gierzwaluw, Notenkraker (3), Atalanta (verschillende), Gaai (4), 
Velduil (2), Smelleken, Kneu, Notenkraker (28), Duiker, Boomvalk, Tjiftjaf 
 
- heideveld Skanörs Ljung aan camping te Falsterbo 12u: 
 
In de herfst kan men boven de heide duizenden roofvogels op doortocht waarnemen, onder andere de 
Wespendief en in grotere aantallen de Buizerd. De roofvogels gebruiken de hier heersende opwaartse 
winden om al cirkelend hoogte te winnen. De beste plek heeft men langs de weg op de westelijke kant 
van Skanörs Ljung. 
 
waarnemingen: 
Sperwer (19), Buizerd (5), Boomvalk, Watersnip (5), Torenvalk (7), Bruine kiekendief, Visarend (2), 
Wespendief, Rode wouw 
 
- natuurreservaten Flommen en Bakdjupet te Skanör en strandwandeling 13u30: 
 
Excursies langs de spoelzoom aan het strand - overigens één van de mooiste zandstranden in heel 
Zweden - geven een indruk van de onderwaterwereld van de Oostzee. Behalve verschillende slakken, 
mossels en schelpen, kan men er de eieren van de Hondshaai en het legsel van de Wulk vinden, 
maar ook aangespoelde kwallen en groenwier zoals de Zeesla. In de duinen groeien Zeepostelein en 
Blauwe zeedistel. Schrik niet van de talrijke naakte zonnekloppers in de duinen op zonnige dagen! 
 
waarnemingen: 
Paapje (2), Torenvalk, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Graspieper, “naaktslakken” (véél!), 
Veldleeuwerik, Watersnip, Scholekster, Bontbekplevier, Krombekstrandloper, Kneu, Groenling, Sijs, 
Kluut (13), Rietgors, Rosse grutto (5), Zeepostelein, Witte kwikstaart, Garnaal, Driedoornige 
stekelbaars, Sperwer, Tapuit 
 
- haven van Hollviken 18u: 
 
Het pittoreske haventje van Hollviken is geen spectaculair vogelkijkpunt. Vanuit de richting Falsterbo 
bereik je die haven door het richtingsbord ‘Havn’ te volgen. Het is een doodlopende weg. 
 
waarnemingen: 
Canadagans, Boomvalk, Sperwer, Buizerd, Knobbelzwaan 
 
23/09/99 
 
zuid- tot zuidwestenwind, eerst zonnig, dan bewolkt, tegen de avond regen  
 
- ‘De Punt’ te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u15-11u45: 
 
waarnemingen: 
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Gaai (56), Notenkraker (17), Kramsvogel (2), Sperwer (89), Wespendief (13), Putter, Pimpelmees, 
Kauw, Witte kwikstaart, Grote lijster, Roodborst, Tjiftjaf, Boomleeuwerik (= zoet lieveke!), Smient, 
Eidereend, Pimpelmees, Bruine kiekendief (3), Ringmus (2), Putter, Ijsgors, Sneeuwgors (2), Keep, 
Groenling, Zwarte kraai (2), Buizerd (99), Gierzwaluw, Torenvalk (2), Eidereend, Gaai (92), Glanskop, 
Koolmees, Boerenzwaluw, Roodkeelpieper, Ringmus, Rode wouw (5), Kleine vos, Atalanta 
 
visvangst Rik: 
Bot, Brakwatergrondel, Geep 
 
- Skanör 13u: 
 
waarnemingen: 
Boomvalk, Zwarte specht, zuil van Buizerds (meer dan 50) 
 
- heideveld aan camping te Falsterbo 14u: 
 
waarnemingen: 
Kleine vuurvlinder, Rode wouw (14), Buizerd (40; vormen regelmatig zuilen), Torenvalk (2), Sperwer 
(11), Kruisbek, trek van Gaai, Wespendief (1), Grote bonte specht  
 
- op weg naar Krankesjön via kustweg tot Trelleborg en dan via Alstad 13u: 
 
waarnemingen: 
Gaai, Buizerd (4), Kievit, Bonte kraai, Rode wouw 
 
- Börringe en Svaneholmsjön: 
 
waarnemingen: 
Distelvink (3), Fuut, Meerkoet, Rode wouw (5), Buizerd, Raaf, Sperwer (2), Damhert (12) 
 
- Veberöd: 
 
waarnemingen: 
Kraanvogel (50) 
 
- meer van Krankesjön tot 17u50 (90 km van Falsterbo): 
 
Enkele kilometers ten noordoosten van Dalby Hage ligt de Krankesjön, een ondiep, voedselrijk meer, 
interessant voor vogelliefhebbers. Het gebied behelst 3970 ha en is Ramsargebied en een Nationaal 
Park. Vanaf een uitkijktoren kan men de watervlakte overzien. Ten noorden van Silvåkra is er een 
weg met een wegwijzer waarop ‘Fågeltoren’ staat aangegeven. Het gebied is zowel tijdens de 
broedtijd - er broeden onder andere de Geoorde fuut, Roerdomp, Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, 
Kievit, Watersnip, Grutto, Tureluur en Buidelmees - als in het voorjaar en herfst een bezoek waard. 
Rietganzen en enkele roofvogelsoorten kan men er ook in de wintermaanden observeren. Vooral 
soorten als Smient, Wilde eend, Tafeleend en Krakeend zijn er in grote aantallen aanwezig. Een 
telescoop is hier een echte aanrader! 
 
waarnemingen: 
Torenvalk (2), Buizerd (3), Rode wouw (4), Kraanvogel (49), Wilde eend, Baardman, Meerkoet, 
Kuifeend, Fuut, Boomvalk, Torenvalk, Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Tafeleend, Smient, Slobeend 
(2), Dodaars (3), Aalscholver, Bruine kiekendief, Boerenzwaluw, Waterral, Visdief, Sperwer, Vink, Sijs, 
Glanskop, Taigaboomkruiper, Fazant (koppel), Merel, Koolmees, Pimpelmees, Gaai (met eikel in 
bek), Kraanvogel (8), Witkopstaartmees (3), Wilde cichorei 
 
- naar Falsterbo via Dalby en Trelleborg: 
 
waarnemingen: 
Wespendief, Kievit 
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24/09/99 
 
zuiden- tot zuidwestenwind, zonnig 
 
- ‘De Punt’ te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u30-11u30: 
 
Pol Prinsen wist ons te vertellen dat op een uur tijd (van 6u30 tot 7u30 om precies te zijn) reeds 446 
Sperwers warenovergetrokken! 
 
waarnemingen: 
Winterkoning, Sperwer (80), Bruine kiekendief (3), Gaai (ongeveer 200), Wespendief (14), Eidereend, 
Sijs, Vink, Torenvalk (1), Wulp, Groenpootruiter (2), Smelleken (3), Holenduif, Buizerd (2), Bergeend 
(8), Zwarte kraai, Boomvalk, Notenkraker, Middelste /Kleinste jager 
 
- heideveld aan camping te Falsterbo 11u30: 
 
waarnemingen: 
Buizerd (zuilenvormend; 325), Sperwer (24), Boomvalk 
 
- Kolabacken te Falsterbo: 
 
waarnemingen: 
Grote bonte specht, Kruisbek, Torenvalk, Sperwer, Buizerd, Wespendief 
 
- op weg naar Börringesjön 15u: 
 
waarnemingen: 
Zwarte specht, Sperwer (2), Buizerd, Groenling, Tapuit, kiekendief, Merel 
 
- meer van Börringesjön tot 17u15: 
 
waarnemingen: 
Blauwe kiekendief (vrouwtje), Slechtvalk (3, waarvan 1 juveniel scandinavische ondersoort Calidus), 
Sperwer, Ijsvogel, Blauwe reiger, Raaf, Buizerd, Boomleeuwerik 
 
25/09/99 
 
Terugreis: vertrek vanuit Falsterbo om 6u50, aankomst te Brugge om 20u, 2750 km (excursies 
inbegrepen) 
 
Practisch informatie 
 
Kaartmateriaal: 
 
kaart van België, Nederland, Duitsland, Denemarken en regio Falsterbo (Blå kartan 31 Malmö, 
1:100.000). 
 
Reisroute: 
 
Brugge, Antwerpen, Breda, ‘s-Hertogenbosch, Deventer, Osnabruck, Althorner Heide, Sittensen, 
Buxtehude, Hamburg, Lübeck, Fehmarnsund, Puttgarden, Rödbyhavn, Tansby, Dragör, Limhamn, 
Falsterbo. 
 
Verblijf: 
 
Een grote camping, waar men ook chaletjes kan huren, ligt aan het begin van de plaats Falsterbo. De 
chaletjes zijn gerieflijk en gezellig, maar klein. Er is een frigo, slechts twee electrische vuren om een 
potje te koken (vergt wat handigheid van de kok!), twee stapelbedden en een grote bank waar je ook 
kunt slapen. De badkamer is voorzien van een toilet en een douche. Aan de voorkant van het chalet is 
er een veranda met een tafel. Bij schitterend weer is het er ‘s avonds gezellig om te aperitieven! 
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In Skanör heb je alle nodige faciliteiten: een postkantoor, een supermarkt en een winkel waar je sterke 
dranken kunt kopen zoals wijn. 
 
Kosten per persoon: 
 
- chalet (incl. verzekering):        3.860,- 
- overtochten per boot te Dragør en Limhamn:      1.650,- 
- autovervoer (1,-/km):         2.700,- 
- eten en drank:          2.170,- 
         ______ 
         10.130,- 
 
Literatuur 
 
Jonsson, L. (1992) Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Christopher Helm. 
Peterson, R.T., G. Mountefort en P.A.D. Hollom (1996) Petersons vogelgids van alle Europese vogels, 
Tirion. 
Pott, E. en W. Küpker (1993) Natuurreisgids Zuid-Scandinavië, Cantecleer. 
Aulén, G. (1996) Where to watch birds in Scandinavia, Hamlyn Birdwatching guides. 
 
Waarnemingslijst Falsterbo 
 
Totaal aantal waargenomen vogels: 132. 
 
 
Vogels 
 
Roodkeelduiker 
Dodaars 
Fuut 
Aalscholver 
Blauwe reiger 
Knobbelzwaan 
Kolgans 
Grauwe gans 
Canadese gans 
Brandgans 
Bergeend 
Smient 
Wintertaling 
Wilde eend 
Pijlstaart 
Slobeend 
Tafeleend 
Kuifeend 
Eidereend 
Grote zee-eend 
Brilduiker 
Middelste zaagbek 
Wespendief 
Rode wouw 
Bruine kiekendief 
Blauwe kiekendief 
Sperwer 
Buizerd 
Steenarend 
Ruigpootbuizerd 
Visarend 
Torenvalk 
Smelleken 
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Boomvalk 
Slechtvalk 
Fazant 
Waterral 
Meerkoet 
Kraanvogel 
Kluut 
Scholekster 
Bontbekplevier 
Zilverplevier 
Goudplevier 
Kievit 
Krombekstrandloper 
Bonte strandloper 
Watersnip 
Rosse grutto 
Wulp 
Zwarte ruiter 
Tureluur 
Groenpootruiter 
Witgat 
Bosruiter 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Kleine mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Grote mantelmeeuw 
Grote stern 
Visdief 
Holenduif 
Houtduif 
Turkse tortel 
Velduil 
Gierzwaluw 
Ijsvogel 
Groene specht 
Zwarte specht 
Grote bonte specht 
Boomleeuwerik 
Veldleeuwerik 
Oeverzwaluw 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Graspieper 
Roodkeelpieper 
Oeverpieper 
Gele kwikstaart 
Grote gele kwikstaart 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggenmus 
Roodborst 
Zwarte roodstaart 
Gekraagde roodstaart 
Paap 
Tapuit 
Merel 
Kramsvogel 
Zanglijster 
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Koperwiek 
Grote lijster 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Goudhaan 
Grauwe vliegenvanger 
Bonte vliegenvanger 
Baardman 
Witkopstaartmees 
Glanskop 
Pimpelmees 
Koolmees 
Boomklever 
Taigaboomkruiper 
Gaai 
Ekster 
Notenkraker 
Zwarte kraai 
Bonte kraai 
Kauw 
Roek 
Raaf 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 
Keep 
Groenling 
Putter 
Sijs 
Kneu 
Barmsijs 
Kruisbek 
Ijsgors 
Sneeuwgors 
Geelgors 
Rietgors 
 
 
Zoogdieren 
 
Eekhoorn 
Vos 
Gewone zeehond 
Egel 
Konijn 
Haas 
Bunzing 
Ree 
Damhert 


