
Vogelreis Zweden
Falsterbo 16 t/m 22 september 2017

Zaterdag 16 septemper 2017  
Start van een week vogelen in Falsterbo, zuid Zweden, met Inezia Tours. Mooi op tijd vertrokken richting 
Puttgarden via Bremen en Hamburg. Met de ferry steken we over naar Rødbyhavn om via Kopenhagen  en de 
beroemde Øresundsborn (de Brug) Zweden binnen te rijden. Na een lekkere maaltijd is het tijd om daarna bij 
het hotel in te checken.

Zondag 17 september
Na een goede nacht en dito ontbijt rijden we naar de telpost van Falsterbo op het puntje van het gelijknamige 
schiereiland, waar we direct al veel Wespendieven en Sperwers zien overvliegen, aangevuld met 
Boerenzwaluwen en roepende Kruisbekken. Op de zandbanken voor de kust zitten verschillende Ijslandse 
Grutto`s en Middelste zaagbekken met daarboven Zwarte Wouwen en Boomvalken. In de rozebottelstruiken 
bij de telpost vinden we ook nog een juveniele Grauwe Klauwier. 
Een eerste bezoek aan het heideveld levert een groep van 7 Ooievaars en meerdere kleine groepjes 
overtrekkende Kraanvogels en ook de nodige Buizerds , Wespendieven en Rode Wouwen laten zich mooi zien.
 

Na een lunch in het veld rijden we naar een steengroeve in de buurt waar we op zoek gaan naar de Oehoe en 
dit jaar hebben we geluk: we vinden zelfs twee van deze magnifieke uilen! In de buurt van de groeve maken we
een korte boswandeling waar we heel mooi een Zwarte Specht zien. Ons restaurant voor vanavond is de lokale 
Thai, waar we met handen en voeten onze bestelling moeten doorgegeven, maar evengoed heerlijk gegeten 
hebben.
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Als afsluiting rijden we terug naar de Oehoes in de hoop ze te zien opvliegen, maar de vogels werkten niet mee 
en bleven zitten tot na zonsondergang.  In het donker deze mooie dag afgesloten.    

Maandag 18 september
Net als de vorige dag starten we op de trektelpost waar ook vandaag weer veel trek was: Vinken, Kepen en ook 
weer Sperwers en Rode Wouwen. Bij de vuurtoren vinden we onder andere Baardmannetjes, Roodhalsfuten en
zelfs Dodaarzen met jongen!
Onderweg naar de volgende bestemming stoppen we voor een traditionele, lekkere appelbol met koffie in het 
zonnetje op het terras waar we en passant ook nog een Grauwe Vliegenvanger ontdekken. 
Bij Krankesjon gaan we op zoek naar roofvogels, een missie die goed slaagt met 2 Zeearenden en 2 Visarenden, 
kort daarna gevolgd door 2 Rode Wouwen. Als de wouwen dan ook nog naar elkaar gaan roepen kan onze dag 
niet meer stuk.

Dinsdag 19 september
De wind is vannacht gedraaid en komt nu uit het westen, een ongunstige richting voor de trekvogels.  Ondanks 
de windrichting besluiten we toch om even te blijven en dat wordt beloond met een  Boomvalk en een 
langsvliegende Velduil! 

We vervolgen onze dag een stukje verderop bij de haven van Skanor, waar een interessant gebiedje met 
kwelders en een dennenbosje is. Hier vinden we een mooie Gekraagde Roodstaart, Paapje, Grauwe Klauwier, 
een Smelleken en zelfs nog wat late vlinders.

Na de lunch rijden we door  het mooie akkerland van Skåne waar we vele kleine zangvogeltjes zien die op de 
omgeploegde velden foerageren. Een heerlijk rustmoment in een kijkhut levert al snel 2 Zeearenden en 
verschillende Rode Wouwen op.
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We sluiten deze mooie dag af met een heerlijke pizza...

Woensdag 20 september
We starten weer op de trektelpost. De eerste soort van vandaag is een roepende Waterral, maar ondanks 
intensief zoekwerk laat de vogel zich niet zien. Op de zandbanken zitten leuke soorten zoals Grote Stern, 
Visdief en Zilverplevier, Bonte Strandloper en Kleine Plevieren. Ook nu is er weer veel  trek van Sperwers en 
kleine zangvogels als Vinken en Kepen. 

's Middags rijden we naar een meer in de buurt waar meestal veel eendensoorten te vinden zijn. Vandaag is 
met o.a. Slobeend, Krakeend en Kuifeend geen uitzondering. De jagende Zeearenden maken het tafereel extra 
bijzonder.
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Omdat we nog wat tijd hebben besluiten we om nog een keer naar Krankesjon te gaan. We worden niet 
teleurgesteld, want behalve een mooie Glanskop en de traditionele Zeearenden en Visarenden, voegen we ook
nog een Blauwe Kiekendief aan de lijst toe. De vogel is boven de velden aan het jagen en laat zich prachtig 
bekijken.

Donderdag 21 september
In plaats van bij de telpost beginnen we vandaag een stuk het binnenland van Skane  in. In een mooi beekdal 
broedt een paartje Steenarenden en we hopen deze soort te gaan zien. Onderweg op de  binnenweggetjes 
genieten we van het mooie landschap. Op een net geploegd stukje land zien we veel leuke soorten en we 
besluiten hier wat tijd te besteden. Een goede beslissing, want met Geelgors, Tapuit , Grauwe Klauwier, een 
roepende Groene Specht en een groep overvliegende Wilde Zwanen zien we flink wat leuks hier.
Het hoogtepunt van de dag is misschien niet eens de Steenarend die we zien, maar een groep van honderden 
luid roepende Kraanvogels die overtrekken op weg naar hun volgende stopplaats bij Berlijn. Wat een mooi 
gezicht en geluid zijn die Kraanvogels!

Nog nagenietend van de Kraanvogels zien we een overvliegend paartje Raven en als klapstuk een juveniele 
Zeearend die dichtbij ons op de grond zit en zich zeer fraai laat bekijken. Genieten met een Grote G..... 

Op de terugweg maken we nog even een korte wandeling in het bos en vinden we vooral veel mezen: 
Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees en Kuifmees geven allemaal acte de présence.
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Vrijdag 22 september
Het is alweer de laatste dag van de onze reis. Na een rustig ontbijt en een laatste blik bij de telpost beginnen 
we weer aan de terugreis. In totaal hebben we maar liefst 131 soorten vogels gezien en hebben we genoten 
van het mooie weer, het mooie landschap, de vele vogels en niet te vergeten de fijne groep!

Na een vlotte terugreis komen we weer veilig aan in Deventer waar we afscheid nemen en weer iedereen 
richting huis gaat. 
Ik heb voor mezelf al besloten: volgend jaar ga ik weer!

Ellen Tanger
Inezia Tours
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