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Räkningar i Naturvårdsverkets regi bedrevs mellan 1 augusti och 20 november. Den övervägande 
majoriteten av arterna räknades medan åldern bestämdes för rovfåglar och vissa andra grupper. 
 Dominerande västvindar och god ungproduktion ligger sannolikt bakom den förhållandevis höga 
totalsumman. De �esta rovfåglarna räknades i relativt höga antal medan ungfågelsandelen var 
 något lägre än 2004. Uppgången fortsätter för �ertalet ökande arter medan det �nns indikationer 
på att trenden vänt för en del fågelarter som minskat långsiktigt. Relativt få invasionsarter passera-
de, men höga antal noterades för sidensvans, domherre och gråsiska. 

Sträckfågelräkningar vid

Falsterbo hösten

2005
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BAKGRUND De standardiserade hösträkning-
arna i Naturvårdsverkets regi påbörjades hösten 
1973 som en del i deras fågelmonitoring. Sedan 
2001 ansvarar undertecknad för dessa räkning-
ar som för närvarande redovisas i Fåglar i Skåne 
(KjellØn 2005 och tidigare). Från och med detta 
år påbörjas räkningarna den 1 augusti (i stället 
för 11 augusti). I mån av tid åldersbestämdes 
storkar, sångsvanar, prutgäss, rovfåglar, vissa 
 vadare, labbar, dvärgmås, silltrut och tärnor för 
att erhålla ett mått på årets ungproduktion.

FÄLTARBETE Under perioden 1 augusti till 20 
november upprätthölls daglig bevakning av 
sträcket. Samtliga arter räknades från gryning-
en fram till 14.00 vintertid. Om det vid denna 
tidpunkt fortfarande pågick rovfågelsträck har 
 detta räknats fram tills det upphört. Under ett 
fåtal dagar, när sträcket på grund av otjänlig 
 väderlek varit obe�ntligt, har räkningarna av-
slutats före 14.00. Nils KjellØn har räknat under 
hela perioden. Under tiden 11 augusti t.o.m. 
10 november har räkningarna skett tillsammans 
med Mattias Ullman. Vi delade då upp arter-
na för att erhålla så god täckning som möjligt. 
Observationsplats har hela tiden varit den syd-
västligaste udden, Nabben. Endast under ett få-
tal dagar då vindarna förskjutit rovfågelsträcket 
mot norr har observatörerna �yttat upp till Fy-
ren vid middagstid, för att täcka sträcket bättre. 
Som avlösare för någon av oss samt för att täcka 
sent rovfågelsträck under ett fåtal dagar har Alex 
Bühring, C-G Dahl och Bengt Grandin funge-
rat. Alla inblandade tackas varmt för sin med-
verkan.

Rovfågelsiffror från Stevns klint, på den 
 danska sidan av Sundet, har som vanligt till-
handahållits av Tim Andersen. Bevakningen vid 
Stevns var på senhösten något sämre än vanligt 
med räkningar 21 dagar i augusti, 17 dagar i 
september, 13 dagar i oktober samt 4 dagar i nov-
ember. Inga siffror har i år erhållits från Helle-
bäck norr om Helsingör. 

RESULTAT OCH DISKUSSION Sommarvädret 
var relativt normalt även om det lokalt regnade 
mer än vanligt. Uppe i Norrland var gnagartill-
gången förhållandevis god i skogslandet medan 
fjällämmeln verkar ha kraschat under våren. 

I Falsterbo ledde ostadigt väder med 

lågtryckspassager till en god koncentration 
av främst vadare och måsfåglar under första 
 delen av augusti. Därefter stabiliserades vädret 
och även rovfågelsträcket under månaden blev 
bra. Av tropik�yttande tättingar var ladusvala 
och trädpiplärka talrika, medan gulärla och de 
 andra svalorna sträckte i förhållandevis låga an-
tal. Dominerande västvindar gjorde att siffrorna 
generellt var höga under september. Det var ex-
tremt milt fram till den första nattfrosten 15-
16 oktober. I samband med denna registrerades 
en rejäl urladdning i mitten av månaden, med 
rekordsiffror för ormvråk, trana och ringduva. 
Resten av hösten blev relativt mild med ett ut-
draget sträckförlopp och allmänt höga antal. I 
november bokfördes den hittills kraftigaste pas-
sagen av såväl gråsiska som domherre.

Totalsumman landade på drygt 2 miljoner 
sträckare, vilket endast överträffats fyra gånger 
sedan starten 1973. Arter som uppvisar en signi-
�kant positiv respektive negativ utveckling höst-
arna 1973-2005 listas i Tabell 1. Jämfört med 
motsvarande redovisning för två år sedan (Kjel-
lØn 2004) har listan över ökande arter stigit 
med hela fjorton. Samtidigt är minskningen 
inte längre signi�kant för vigg, småskrake, orm-
vråk, småtärna, sånglärka, järnsparv, varfågel 
och hämpling, även om de numera ligger strax 
under �strecket�. Endast för ett par sparsamma 
sträckare, som järnsparv och rosen�nk, kan den 
sentida ökningen relateras till bytet av sträck-
räknare. Allmänt gäller fortfarande att procen-
tuellt �er tropik�yttare minskar jämfört med 
kort�yttarna. 

ROVFÅGLAR
Liksom tidigare år har de ej åldersbestämda rov-
fåglarna fördelats efter bestämd procent i varje 
10-dagarsperiod. Totalantal och ungfågelsandel 
åren 2004-2005 samt medelvärden för olika 
tidsperioder åter�nns i Tabell 2. 

¯rssumman på drygt 58 000 rovfåglar har ti-
digare endast överträffats 1974, 1982 och 1999 
och för �era arter bokfördes nytt årsbästa. Den 
genomsnittliga ungfågelsandelen var dock lägre 
än 2004 och om vi endast tittar på de tolv van-
ligaste arterna, faktiskt under medel för hela pe-
rioden (Tabell 2B). Gnagartillgången förefaller 
ha varit relativt god i Norrlands skogsland men 
mer normal i södra Sverige.
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gre siffrorna från senare år. Enstaka adulta pas-
serade från början av augusti och från den 14 
augusti räknades tresiffriga antal. Passagen var 

BIVRÅK Pernis apivoris Efter fjolårets oväntat 
höga siffra minskade antalet som förväntat igen. 
Dock utgör 4800 sträckare ändå en av de hö-

Art r sign Art r sign

Glada 0,98 *** Kråka -0,9 ***
Grågås 0,95 *** Stare -0,78 ***
Pilgrimsfalk 0,93 *** Fältpiplärka -0,77 ***
Brun kärrhök 0,9 *** Bivråk -0,74 ***
Vitkindad gås 0,86 *** Enkelbeckasin -0,67 ***
Gråhäger 0,84 *** Rödstrupig piplärka -0,67 ***
Kanadagås 0,78 *** Ladusvala -0,57 **
Havsörn 0,78 *** Sädesärla -0,57 **
Sjöorre 0,77 *** Knipa -0,56 **
Mindre sångsvan 0,72 *** Skrattmås -0,53 **
Bläsgås 0,72 *** Bergand -0,51 **
Skäggmes 0,71 *** Backsvala -0,51 **
Trana 0,69 *** Pil�nk -0,5 **
Fiskmås 0,69 *** Skärpiplärka -0,48 **
Steglits 0,67 *** Vinterhämpling -0,48 **
Bläsand 0,66 *** Gulsparv -0,48 **
Sparvhök 0,65 *** Tofsvipa -0,47 **
Fjällabb 0,65 *** Ortolansparv -0,47 **
Dubbeltrast 0,63 *** Berglärka -0,45 *
Prutgås 0,61 *** Sädgås -0,43 *
Fiskgjuse 0,58 ** Kricka -0,4 *
Tordmule 0,58 ** Blå kärrhök -0,38 *
Skedand 0,57 ** Turkduva -0,37 *
Bredstjärtad labb 0,56 ** Sävsparv -0,37 *
Gulhämpling 0,56 ** Gräsand -0,36 *
Grön�nk 0,56 ** Skogsduva -0,36 *
Sångsvan 0,53 ** Hussvala -0,36 *
Sillgrissla 0,52 ** Gulärla -0,36 *
Smålom 0,51 ** Hämpling -0,36 *
Gråsiska 0,5 **   
Dvärgmås 0,47 **   
Fisktärna 0,46 **   
Stjärtand 0,42 *   
Trädlärka 0,42 *   
Myrspov 0,39 *   
Stenfalk 0,38 *   
Forsärla 0,37 *   
Blåmes 0,37 *   
Kaja 0,37 *   
Grönsiska 0,37 *   

Arter som uppvisar en signi�kant ökning eller minskning av sträcksiffrorna i Falsterbo perioden 
1973-2005. Spearman Rank (r): * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001.

Species showing a signi�cant increase or decrease in the number of migrants at Falsterbo 1973-2005.

 TABELL 1A. ARTER SOM ÖKAR RESPEKTIVE MINSKAR I FALSTERBO
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 ovanligt utdragen med som mest 582 ex den 17 
augusti, 579 ex den 30 augusti och 615 ex följ-
ande dag. Den första ungfågeln sågs redan 16 
 augusti och förhållandevis många denna må-
nad lovade gott. Dock blev antalen under ung-
fåglarnas sträcktopp i september en besvikelse, 
och möjligen var koncentrationen till Falsterbo 
sämre då. Sammanlagt 352 juvenila utgör en-
dast 7 %, vilket ligger klart under medel sedan 
1986 (Tabell 2B). 

Häckningsresultatet verkar ha varierat en del 
lokalt. Från Brumunddal i Norge rapporteras 
om 0,22 �ygga ungar per häckningsförsök (Roar 
Svenkerud muntl.) medan motsvarande siffra i 
undersökningsområdet i Dalsland var 0,67 ung-
ar (Ilmo Södergren i brev). Helt klart var häck-

ningsutfallet klart sämre än de relativt bra åren 
2003-2004.

Enstaka bivråkar passerade en bit in i oktober 
och sist ut var en skadad adult som sträckte den 
16 oktober.

Mediandatum för gamla såväl som unga bi-
vråkar inföll fyra dagar tidigare än genomsnittet, 
den 24 augusti respektive den 9 september. 

Allmänt har sträcktoppen senarelagts något 
 sedan 1986. Sträcksiffrorna uppvisar en långsik-
tig nedgång ända sedan 1940-talet (Rudebeck 
1950, Ulfstrand m.�. 1974, Tabell 2A). Obser-
vera dock att nedgången de senaste fem åren inte 
alls är lika markant som för tidigare decennier.

Bivråken minskar även i Finland där en tyd-
lig nedgång konstaterats sedan mitten av 1980-

   Medel Medel Medel Medel Medel
 2004 2005 Mean 73-80 81-90 91-00 01-05

Bivråk 7026 4800 7 403 12 753 7 666 4 535 4 053
Brun glada 11 14 7 7 6 6 13
Röd glada 1355 2162 592 77 261 883 1 496
Havsörn 37 42 12 4 6 13 35
Brun kärrhök 959 1002 579 209 410 854 961
       
Blå kärrhök 197 243 270 335 298 189 271
Stäpphök 14 5 2 0 1 1 9
˜ngshök 9 9 8 5 7 11 6
Duvhök 13 60 35 16 34 51 34
Sparvhök 24 390 27 664 17 045 9 830 17 464 19 164 23 514
       
Ormvråk 8 534 19 074 14 070 17 064 14 528 11 914 12 674
Fjällvråk 600 648 939 960 1 398 647 569
Mindre skrikörn 2 0 3 1 4 4 2
Kungsörn 2 6 2 1 2 3 3
Fiskgjuse 426 489 257 182 238 285 357
       
Tornfalk 492 1530 520 462 496 445 813
Aftonfalk 2 3 2 3 2 2 3
Stenfalk 498 224 221 168 228 206 324
Lärkfalk 42 79 50 48 54 43 60
Pilgrimsfalk 89 66 27 6 17 37 60
Totalt 44 698 58120 42 043 42 130 43 120 39 290 45 256

Totalsummor för sträckande rovfåglar i Falsterbo 2004-2005 samt medeltal för olika perioder. 

Totals in migrating raptors at Falsterbo 2004-2005 with means from different periods.

 TABELL 2A. ROVFÅGELSTRÄCKET I FALSTERBO – TOTALSUMMOR
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talet (Honkala m.�. 2005), medan utvecklingen 
i Danmark och Norge är sämre dokumenterad. 
Orsaken till nedgången är på intet sätt klar och 
�era faktorer kan tänkas spela in. 

Flertalet svenska bivråkar övervintrar i tro-
piska Västafrika (Fransson & Pettersson 2001), 
där de faktiskt tillbringar större delen av sitt liv. 
De åter�nns främst i regnskogen, och den lämp-
liga biotopen har successivt minskat till en yta 
som utgör mindre än 25 % av häckningsom-
rådet (Bijlsma 2002). Det är därför fullt möj-
ligt att den främsta förklaringen till den svenska 
beståndsnedgången åter�nns i Västafrika. Det 
kan tilläggas att antalet sträckare i norra Israel, 
där i medeltal 320 000 bivråkar räknades höstar-

na 1990-1999, inte uppvisar någon minskning 
(Alon m.�. 2004). Dessa fåglar häckar sannolikt 
i Östeuropa och Ryssland och övervintrar troli-
gen längre öster- och söderut i Afrika.

BRUN GLADA Milvus migrans Den första bruna 
gladan sträckte den 8 augusti och följdes av yt-
terligare sex under månaden. Ytterligare sju räk-
nades sedan fram till den 5 oktober. Under tre 
olika dagar passerade två olika ex, bland annat 
en adult och en juvenil tillsammans. Totalt 14 
bruna glador innebär tredje året i rad med rela-
tivt höga antal, men långsiktigt �nns ingen tyd-
lig trend. Av årets bruna glador var tre fjolårs-
fåglar (2K) och fyra juvenila. Ungfågelsandelen 

   Medel Medel Medel Medel Medel
 2004 2005 Mean 86-90 91-95 96-00 01-05

Bivråk 13 7 12 13 10 11 13
Brun glada 18 29 14 15 14 7 26
Röd glada 73 69 78 83 76 75 76
Havsörn 49 52 38 36 36 29 52
Brun kärrhök 67 73 76 76 78 77 74
       
Blå kärrhök 68 72 64 60 57 66 74
Stäpphök 64 0 37 25 0 100 46
˜ngshök 100 67 61 51 51 68 75
Duvhök 100 93 96 96 95 100 95
Sparvhök 85 80 78 79 80 73 78
       
Ormvråk 48 50 46 38 44 53 49
Fjällvråk 49 16 25 25 19 19 35
Mi. skrikörn 0 - 1 0 0 0 8
Kungsörn 100 100 57 43 64 100 75
Fiskgjuse 46 42 53 50 51 60 51
       
Tornfalk 86 74 76 70 75 79 81
Aftonfalk 100 100 92 50 90 100 100
Stenfalk 95 80 87 88 86 82 91
Lärkfalk 90 89 86 89 84 86 85
Pilgrimsfalk 45 26 30 40 30 26 29
Medel 65 59 55 51 52 60 61
12 arter 64 57 59 59 58 59 61

Ungfågelsandel för sträckande rovfåglar i Falsterbo 2004-2005 samt medeltal för olika perioder. 

Percentage of juveniles in migrating raptors at Falsterbo 2004-2005 with means from different periods.

 TABELL 2B. ROVFÅGELSTRÄCKET I FALSTERBO – UNGFÅGELANDEL
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har stigit de senaste åren (Tabell 2B). Efter två 
år med häckning i Halland kunde ingen häck-
ning konstaterades år 2004 (Strid m.�. 2005). 
¯rets fyra ungfåglar skulle dock kunna indikera 
häckning någon annanstans i Sydsverige. I Fin-
land konstaterades de första häckningarna på tio 
år under 2002, och 2003 registrerades fem par 
(Björklund & Saurola 2004). 

Mediandatum för de juvenila (9 september) 
ligger tio dagar tidigare än medel, samtidigt som 
de äldre i genomsnitt passerade sex dagar tidi-
gare än normalt (29 augusti). Vid Stevns klint 
bokfördes 10 bruna glador, av vilka minst fyra 
inte sågs i Falsterbo. 

RÖD GLADA Milvus milvus Redan den 9 augusti 
passerade 16 glador, men annars var antalen 
blygsamma fram till en mindre topp i mitten av 
september. En kraftig sträcktopp kring månads-
skiftet gav 367 ex den 30 september, 329 ex den 
3 oktober och 199 ex två dagar senare. Efter 175 
ex i samband med kalluftsgenombrottet den 15 
oktober minskade antalen snabbt och i novem-
ber räknades endast 39 ex. 

Totalt 2162 glador innebär en rejäl putsning 
av det gamla årsbästa på 1445 ex från 2003. Den 
långsiktiga ökningen förefaller således att fort-
sätta i oförminskad takt. 

I och med att Per-Olof Andersson valt att sluta 
följa häckningarna inom provytan i södra Skåne 
har vi inte längre något mått på häckningsutfal-

let, som under perioden 1987-2004 legat så högt 
som 1,7 �ygga ungar per häckningsförsök.

Rapporterade minskningar inom gladans 
kärnområden i västra Europa gör att det svenska 
beståndet blir allt viktigare globalt sett och en 
ny beståndsuppskattning känns angelägen. En 
sådan kan göras med hjälp av data insamlade i 
det gamla gladprojektet i WWF:s regi (KjellØn 
1999). 

Vi utgår från de 1495 ungfåglar som sträck-
te i Falsterbo och antar att de fortfarande ut-
gör 70 % av de ungfåglar som lämnar landet. 
Lägg till 11 % av uppskattningsvis 1500 över-
vintrare och räkna upp antalet med 10 % som 
antas ha omkommit under hösten. Detta ger 
2531 juvenila som med ungproduktionen ovan 
skulle motsvara 1489 par. Lägg till cirka 100 par 
utanför Skåne (Strid m.�. 2005) och vi slutar på 
1600 par i landet. 

I Danmark är gladan fortfarande förvånans-
värt sällsynt och föremål för ett nystartat rädd-
ningsprojekt. ¯r 2004 fanns endast 24-27 par 
(Nyegaard & Grell 2005). Ungproduktionen är 
klart sämre än i Sverige och man har fortfaran-
de problem med direkt och indirekt (betat kött) 
förföljelse. 

Mediandatum blev 7 oktober för adulta och 
3 oktober för de juvenila, vilket är i linje med 
genomsnittet sedan 1986. Majoriteten av de 
 adulta gladorna tillbringar vintern i Skåne. ˜ven 
om ungfågelsandelen på 69 % är lägre än nor-

¯terigen nytt årsrekord för röd glada � totalt räknades 2162 sträckare. Foto: Mikael Arinder/Skånska Bilder.
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malt (Tabell 2B), är det tveksamt om andelen 
adulta som lämnar Sverige vintertid ökat påtag-
ligt på senare år. Gladorna är numera mer ut-
spridda över landskapet och det verkar ännu 
som om vinterfödan räcker till. Detta är positivt 
då överlevnaden sannolikt är bättre för övervint-
rarna och en viktig anledning till det svenska be-
ståndets snabba expansion. 

Vid Stevns klint räknades 1344 glador, vilket 
motsvarar 62 % av antalet i Falsterbo.

HAVSÖRN Haliaeetus albicilla Det går bra för havs-
örnen i Norden, vilket speglas väl av siffrorna 
från Falsterbo. Under året steg den skånska po-
pulationen till minst fyra par (Ivarsson 2005). 
I Danmark, dit arten spritt sig från Tyskland, 
fanns 12 par 2004 (Nyegaard & Grell 2005). I 
Finland häckade uppskattningsvis 300 par 2004 
efter en fördubbling på endast åtta år (Stjern-
berg m.�. 2005).

De senare åren har de första havsörnarna, 
främst yngre subadulta, setts redan i början av 
augusti. I år sträckte 1 ex den 9 augusti och 2 ex 
den 15 augusti. Sammanlagt 11 sträckare i sep-
tember är också en hög siffra. Passagen fortsatte 
i oktober med som mest 4 ex den 16 oktober, 5 
ex följande dag och 5 ex den 24 oktober. Säsong-
en avslutades med 6 örnar i november. Samman-
taget en ovanligt utdragen passage där median-
datum för såväl juvenila som subadulta inföll 16 
oktober, följt av adulta den 24 oktober. 

Totalt 42 havsörnar överträffas endast av de 
47 som bokfördes 2003. Av sträckarna var 5 
adulta, vilket är en högre andel än normalt. Dess-
utom 15 subadulta och 22 ungfåglar. Ungfågels-
andelen har de senaste fem åren varit klart högre 
än tidigare (Tabell 2B), vilket möjligen speglar 
en bättre ungproduktion. Vid Stevns klint räk-
nades 24 havsörnar under hösten, varav minst 
två inte sågs i Falsterbo. Flertalet år är denna an-
del klart högre.

ORMÖRN Circaetus gallicus En äldre ormörn 
 vände inne över Falsterbohalvön såväl den 2 
som den 13 augusti. Det kan mycket väl ha rört 
sig om olika individer, men inget i dräkten ute-
sluter att det var samma fågel. Sammanlagt har 
13 ormörnar setts sedan 1973 vilket innebär ett 
snitt på en vartannat år. Mediandatum för samt-
liga observationer ligger den 3 september.

BRUN KÄRRHÖK Circus aeruginosus Mindre an-
tal sågs �ertalet dagar under augusti, med för-
sta högre siffra, 68 ex, redan den 9:e. Därefter 
inföll ytterligare tre dagar med drygt 60 fåglar i 
mitten av månaden och årsbästa på 98 sträcka-
re den 31 augusti. Efter en jämn passage i sep-
tember registrerades mindre antal fram till den 
16 oktober. 

Sammanlagt 1002 bruna kärrhökar innebär 
den tredje högsta siffran hittills, även om ök-
ningstakten verkar ha avtagit något de senas-
te åren. Möjligen börjar nu näringsunderlaget 
bromsa en vidare expansion. I Finland har ar-
ten ökat sakta mellan 1986 och 2004, men sam-
manlagt �nns där fortfarande under 200 par 
(Honkala m.�. 2005). I Storbritannien har be-
ståndet ökat från under 50 par 1983 till 250 par 
2002 (Ogilvie 2004), en snabbare uppgång än i 
Sverige under motsvarande tid.

Mediandatum för ungfåglar inföll ovanligt ti-
digt, den 22 augusti, medan adulta hanar och 
honor kulminerade ett par dagar senare än nor-
malt, den 6 respektive 2 september. ¯rets ung-
fågelsandel (73 %) är något lägre än genomsnit-
tet. Den årliga variationen är förhållandevis li-
ten, och det är oftast svårt att säkert uttala sig 
om häckningsutfallet enskilda år. En allmän 
nedgång av ungfågelsandelen sedan 1990-talet 
(Tabell 2B) speglar dock möjligen den ökande 
tätheten. 

Flertalet höstar har honorna dominerat bland 
de adulta sträckarna och årets 43 % ligger strax 
under genomsnittet sedan 1986. Av någon an-
ledning har andelen hanar successivt ökat något. 
Bland hanarna utgjordes 15 % av fjolårsfåglar 
(2K), med mediandatum den 11 september. 

Vid Stevns klint summerades 455 ex vilket 
utgör 45 % av Falsterbosiffran. 

BLÅ KÄRRHÖK Circus cyaneus De första sträck-
arna bokfördes redan under den första augusti-
dekaden, och 8 ex den 30 augusti är en relativt 
hög siffra så tidigt på säsongen. Detta datum re-
gistrerades även årets första ungfågel. Därefter 
hade arten en relativt jämn passage resten av 
 säsongen (Tabell 3). ¯rsbästa inskränkte sig till 
19 ex den 16 september, medan tvåsiffriga antal 
räknades under ytterligare sex dagar. Flest passe-
rade i mitten av oktober, men 16 % i november 
är en förhållandevis hög andel. Mediandatum 
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för honorna inföll normalt den 16 september 
medan såväl hanarna som ungfåglarna kulmine-
rade senare än vanligt den 5 respektive 15 okto-
ber. Allmänt har en generell senareläggning av 
sträcket ägt rum sedan 1970-talet. Jämfört med 
ett genomsnitt på 43 % var andelen hanar bland 
de adulta rekordhög med 57 %.

Sammanlagt 243 blå kärrhökar är klart �er 
än föregående år och endast något under medel 
för hela perioden (Tabell 2A). Orsaken är rimli-
gen i första hand att smågnagartillgången i Norr-
lands skogsland var bättre. Detta styrks av att 
ungfågelsandelen på 72 % var klart högre än 
genomsnittet. Uppgången är dock inte lika på-
taglig som för tornfalken med huvudförekomst 
i samma område. 

Trots en viss återhämtning jämfört med 
1990-talet så ligger den blå kärrhöken kvar på 
listan över signi�kant minskande arter (Tabell 
1). ˜ven om de �esta blåhökarna sannolikt har 
svenskt ursprung, ingår sannolikt en del �nska 
häckare. Där har beståndskurvan pekat neråt 
1996-2004, medan antalen ökade något under 
1980-talet (Honkala m.�. 2005). 

Vid Stevns klint räknades totalt 115 blå kärr-
hökar vilket utgör 47 % av antalet i Falsterbo. 
˜ven om dagssiffrorna generellt var lägre räkna-
des klart �er på den danska sidan under fem oli-
ka dagar. Variationen är ofta förhållandevis stor 
för denna bredfronts�yttare. 

STÄPPHÖK Circus macrourus Stäpphöken var tid-
igare en sällsynt gäst i Falsterbo med endast två 
sträckare under 1970-talet, vilket ökade till 11 
under 1980-talet och 10 på 1990-talet. Efter 
upp till 14 sträckare de senaste fyra åren är hös-
tens fem fåglar snarast förhållandevis lågt. Fjol-
årshanar (2K) observerades den 30 augusti samt 
1 och 5 september. Senare passerade äldre hanar 
(3K+) 16 och 17 september. 

Vid Stevns klint registrerades de båda första 
hanarna, och dessutom en adult hona, den 24 
september. Mediandatum för årets hanar, den 
6 september, är fem dagar tidigare än genom-
snittet. Detta kan förklaras av den höga andelen 
yngre hanar, vilka generellt sträcker tidigare än 
adulta. 

Intressant är avsaknaden av ungfåglar, vilka 
utgör hälften av totalt 60 sträckare under perio-
den 1973-2005. ˜ven om det under hösten sågs 

en del ungfåglar i övriga landet så är det kanske 
så att en del av de äldre fåglar som passerar Fal-
sterbo sträckt förbi även tidigare år. 

Vi vet inte riktigt vad som händer i häck-
ningsområdet norr om Svarta och Kaspiska 
 haven, men kanske håller stäpphöken på att spri-
da sig västerut.

ÄNGSHÖK Circus pygargus Totalt rapporterades 
14-15 häckningar utanför Öland 2004, vilket 
utgör en uppgång jämfört med de två när-
mast föregående åren. På Öland fanns 31 par, 
en minskning med 25 % på tio år (Strid m.�. 
2005). 

I Danmark registrerades 31 par 2004. Av des-
sa häckade ett par på norra Jylland och resten 
vid Vadehavet på sydvästra Jylland. Beståndet 
har minskat successivt och framtidsutsikterna 
bedöms vara ogynnsamma (Nyegaard & Grell 
2005). 

Antalet sträckare i Falsterbo sjönk från slutet 
av 1980-talet fram till 2003, varför nio sträckare 
de två senaste höstarna snarast utgör ett trend-
brott (Tabell 2A). Långsiktigt har dock de årliga 
�uktuationerna varit relativt stora utan någon 
tydlig trend.

Sträcket inleddes den 14 augusti då en hane, 
en hona och en ungfågel passerade. Därefter en-
staka juvenila 17 och 18 augusti samt två dylika 
följande dag. Sist ut var en 2K hona den 22 au-
gusti och en ungfågel den 29:e. Ingen av ovan-
stående sågs på den danska sidan, där i stället två 
hanar noterades den 31 augusti. Detta innebär 
ett visst tidsmässigt överlapp med stäpphök även 
i år. Ungfågelsandelen på 67 % ligger något över 
genomsnittet (Tabell 2B).

DUVHÖK Accipiter gentilis Den första sträckaren 
passerade den 16 september, vilket är ovanligt 
tidigt. En mindre topp i samband med kallufts-
genombrottet i mitten av oktober inskränkte sig 
till 10 ex. I stället var det i november som �erta-
let duvhökar räknades in med en markant topp 
på 14 ex så sent som den 17:e. ¯rssumman på 
60 ex har faktiskt bara överträffats tre gånger ti-
digare (höstarna 1991, 1992 och 1994). Efter 
en uppgående trend från början av 1970-talet 
till början av 1990-talet sjönk antalet sträckare 
drastiskt till ett bottenvärde på en hösten 2000. 
Därefter har det ökat igen. 
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Många ornitologer upplever en minskning 
av duvhök i markerna de senare åren. Arten är 
för sällsynt för att ge några tillförlitliga resul-
tat i Häckfågeltaxeringens fria punktrutter.  I 
standardrutterna från och med 1996 uppvisar 
duvhöken däremot en klart negativ, om än ej sig-
ni�kant nedgång. Vinterfågelräkningarna, som 
pågått sedan 1975, uppvisar däremot ingen tyd-
lig trend (Lindström och Svensson 2006). 

Häckfågelinventeringarna i Finland visar på 
en svag nedgång sedan 1982 (Honkala m.�. 
2005). I en studie från Norge uppskattades duv-
höksbeståndet till 10 000 par 1890, 2725 par 
1992 och 1765 par 2000 (Grłnlien 2004). Den 
viktigaste orsaken till minskningen anses vara 
moderniseringen av skogsbruket. Eftersom en 
motsvarande omställning av skogsnäringen ägt 
rum i Sverige borde det ha lett till en nedgång 
även hos oss. Mer osäkert är om detta motverkas 
av att förföljelsen minskat något.

Det är främst ungfåglar som lämnar landet 
via Falsterbo. Av årets sträckare utgjordes dock 
fyra av adulta hanar, vilket innebär att ung-

fågelsdominansen var något lägre än genomsnit-
tet (Tabell 2B). Av de juvenila utgjordes 73 % av 
hanar vilket överensstämmer med genomsnittet 
sedan 1988. Den sena sträcktoppen gjorde att 
mediandatum för samtliga kategorier blev senare 
än normalt. För de adulta hanarna så sent som 
den 16 november.

SPARVHÖK Accipiter nisus Sträcket var som van-
ligt i gång från början av augusti, även om anta-
len inte började öka rejält förrän i mitten av må-
naden. Flera höga dagssiffror inkluderade 1287 
den 18 augusti, 1325 den 30 augusti och års-
bästa med 1757 sträckare följande dag. Att de 
tre högsta antalen bokfördes i augusti, då sträck-
et helt domineras av unga honor, är helt unikt. 
Förklaringen kan dock rimligen inte vara annan 
än att sträcket koncentrerades bättre än senare 
under hösten. Antalen minskade sedan något i 
september med 1146 den 10:e som enda riktigt 
höga dagssiffra. En jämn passage registrerades 
sedan resten av hösten med successivt minskan-
de antal (Tabell 3). Notabelt är att ingen topp re-

Hela 60 duvhökar passerade Falsterbo hösten 2005. Foto: Jens B Bruun.
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gistrerades i samband med kalluftsgenombrottet 
i mitten av oktober. Sannolikt sträckte sparvhö-
karna då högt och spritt i det �na vädret, varför 
de helt enkelt inte upptäcktes från Nabben. ¯rs-
summan slutade på 27 664 vilket endast över-
träffats tre tidigare höstar. Efter en relativt kraf-
tig uppgång de första 29 åren har antalen där-
efter legat mer stabilt på en hög nivå. I Finland 
registrerades en topp 1990. Utvecklingen har se-
dan varit negativ varför beståndet nu är nere på 
ungefär samma nivå som i början av 1980-talet 
(Honkala m.�. 2005). 

Vid Stevns klint räknades 6727 ex vilket en-
dast utgör 24 % av antalet i Falsterbo. Flertalet 
dagar med bevakning på båda sidor var antalet 
klart lägre på den danska sidan men toppdagen 
31 augusti räknades 1567 ex vid Stevns.

De unga honorna kulminerade fem dagar ti-
digare än normalt den 31 augusti, och de unga 
hanarna två dagar tidigare den 26 september. 
Motsvarande adulta kategorier var istället sju 
respektive fem dagar senare än genomsnittet, 
den 24 respektive 28 oktober. Långsiktigt har 
mediandatum för samtliga sparvhökar tidigare-
lagts från den 1 oktober under 1970-talet till 25 
september efter 2000-talet. 

Eftersom ungfåglarna sträcker tidigare skul-
le detta kunna indikera att ungfågelandelen ge-
nerellt ökat. Materialet från och med 1986 vi-
sar dock ingen sådan ökning (Tabell 2B). ¯rets 
80 % ligger strax över medel, sannolikt främst 
en effekt av förhållandevis låga sträcksiffror un-
der senhösten. Könskvoten var helt jämn bland 
de adulta sparvhökarna, medan honorna do-
minerade bland ungfåglarna med 59 %. Detta 
är en följd av de höga augustisiffrorna, medan 
 genomsnittet sedan 1986 ligger på 48 % unga 
honor.

ORMVRÅK Buteo buteo Antalen i augusti var 
som vanligt blygsamma. Efter en mindre topp 
i mitten av september räknades 1136 ormvråkar 
på månadens sista dag, följt av 1251 ex tre da-
gar senare. Redan den 13 oktober sågs 1785 ex, 
men den verkliga urladdningen kom i samband 
med den första nattfrosten. Den 15 oktober blev 
en minnesvärd sträckdag och det var bra fart på 
ormvråkarna redan från gryningen. Utsträcket 
ägde rum på relativt hög höjd i två-tre korrido-
rer på båda sidor om Nabben. Summan sluta-

de på 7923 sträckare, jämfört med 5692 på den 
danska sidan. Detta utgör den högsta dagssiff-
ran i modern tid, även om den naturligtvis blek-
nar jämfört med de drygt 16 000 som räknades 
den 25 september 1959. Den 16 oktober pas-
serade ytterligare 1301 ormvråkar, men sedan 
minskade antalen snabbt. Notabelt är dock att 
442 ex sträckte så sent som i andra novemberde-
kaden. Summan på 19 074 har sedan 1973 en-
dast överträffats höstarna 1974, 1977 och 1982 
(samtliga uppräknade siffror). Dock bokfördes 
18 500 ormvråkar så sent som 1999. ¯rssum-
man vid Stevns klint slutade på 9887 vilket mot-
svarar 52 % av Falsterbos antal.

Höstens höga siffra medförde att ormvråken 
halkade ner från listan över signi�kant minskan-
de arter, men utvecklingen under perioden 1973-
2005 är allmänt negativ (Tabell 2A). En tänkbar 
förklaring till minskningen är att �er ormvråkar 
övervintrar i landet efterhand som vintrarna ge-
nerellt blivit mildare, vilket stöds av en uppgång 
i Vinterfågelräkningen (Lindström & Svensson 
2006). En annan möjlighet är att en större an-
del av sträckarna väljer att korsa Öresund uppe i 
norr. Siffrorna från vårsträcket förbi Skagen och 
Hellebäck i Danmark uppvisar ingen generell 
minskning. Inte heller Häckfågeltaxeringens fria 
punktrutter sedan 1975 visar på någon minsk-
ning, medan en signi�kant ökning registrerats i 
Standardrutterna som inleddes 1996 (Lindström 
& Svensson 2006) I de �nska häckfågeltaxering-
arna syns däremot en nedåtgående trend i hela 
landet sedan 1990 (Honkala m.�. 2005). 

Ungfågelsandelen i Falsterbo har sedan ålders-
bestämningen inleddes 1986 legat betydligt 
 högre än hos övriga vråkar. ¯rets 50 % juvenila 
ligger något över genomsnittet och generellt 
har andelen juvenila ökat något under perioden 
(Tabell 2B). Detta skulle kunna bero på att ung-
produktionen blivit bättre, att �er adulta över-
vintrar, eller att proportionellt �er äldre fåglar 
sträcker över norra Öresund. Totalt 9470 adul-
ta ormvråkar utgör den högsta siffran sedan 
 åldersbestämningen inleddes 1986. Om vi 
 istället jämför antalet juvenila under hösten med 
det genomsnittliga antalet adulta sträckare stiger 
ungfågelsandelen till 60 %. 

Mediandatum för såväl adulta som juvenila 
inföll på toppdagen den 15 oktober, vilket är 
tio respektive två dagar senare än medel. Om 
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vi jämför mediandatum för alla ormvråkar har 
 datum senarelagts från 5 oktober på 1970-talet 
till 10 oktober på 2000-talet. Möjligen är detta 
en effekt av global warming.

FJÄLLVRÅK Buteo lagopus Den första fjällvråken 
sträckte ut redan den 4 september, men sträck-
et tog inte fart på allvar förrän i början av okt-
ober. Som mest räknades 75 sträckare den 5 okt-
ober och 91 följande dag. Däremot var antalen 
rätt blygsamma i samband med ormvråkstoppen 
i mitten av månaden. Sammanlagt 648 är något 
högre än föregående år och en för senare år hyf-
sad siffra (Tabell 2A). 

Bortsett från en liten uppgång i samband 
med en mindre gnagartopp 2001 har en långsik-
tig nedgång ägt rum sedan slutet av 1970-talet. 
Med undantag för 2001 och 2004 har ungfå-
gelsandelen hos fjällvråken sedan 1986 varit be-
tydligt lägre än för ormvråken. ̄ rets 16 % ligger 
klart under medel (Tabell 2B), och det är uppen-
bart att fjällvråken lyckats betydligt sämre med 
häckningen än 2004. Detta i viss kontrast till 
de båda övriga nordliga smågnagarspecialisterna, 

blå kärrhök och tornfalk, varför gnagartillgång-
en uppenbarligen varit sämre i fjällregionen.

Mediandatum för de adulta fjällvråkarna in-
föll tre dagar tidigare än normalt den 7 oktober 
medan ungfåglarna kulminerade normalt den 
16 oktober. Långsiktigt �nns ingen trend beträf-
fande artens tidsmässiga passage. 

Vid Stevns klint var bevakningen förhållan-
devis dålig under senhösten och sammanlagt 
193 fjällvråkar utgör endast 30 % av Falsterbo-
summan.

STÖRRE SKRIKÖRN Aquila clanga För andra gång-
en sedan 1986 noterades ingen mindre skrikörn 
i Falsterbo under hösten och den allmänna tren-
den är avtagande. 

Däremot innebär två större skrikörnar ett re-
sultat över medel och här har en viss uppgång ägt 
rum under senare år. En 2K-fågel var nere och 
vände 11 och 13 september men sågs därefter 
ej mer. Sedan vände en ungfågel 3 och 7 okto-
ber och sannolikt var det den som sågs insträck-
ande vid Stevns klint den 16 oktober. Median-
datum för totalt 26 större skrikörnar infaller den 

I samband med ett kalluftsinbrott den 15 oktober passerade 7923 ormvråkar Nabben. Foto: Jens B Bruun.
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30 september, vilket är nästan en månad senare 
än motsvarande för den mindre arten.

STÄPPÖRN Aquila  nipalensis En stäppörn inne på 
sitt andra kalenderår vände 17 september och 2-
3 oktober. Sannolikt var det samma fågel som 
senare sågs på Själland varför den uppenbarligen 
sträckte ut någon annanstans. 

Stäppörn har nu setts sex av de senaste tio 
åren vilket innebär en liten ökning jämfört med 
tidigare. Mediandatum för de sammanlagt 16 
stäppörnarna ligger den 14 september.

KEJSARÖRN Aquila heliaca En 2K kejsarörn var 
nere och vände 8-9 september 2004. Örnen 
fanns därefter i Börringe-Näsbyholmsområdet 
under större delen av oktober och dök sedan 
upp i Halland i januari 2005. Den 16 oktober 
var örnen (nu 3K) åter nere och vände vid Nab-
ben men valde åter att återvända inåt land. Den 
har sedan setts sporadiskt i Näsbyholmsområdet 
åtminstone till februari 2006. 

Sammanlagt har endast fyra kejsarörnar setts i 
Falsterbo sedan 1973, bland annat den fågel som 
sågs sträckta förbi �ertalet höstar 1981-1992.

KUNGSÖRN Aquila chrysaetos Redan den 11 sep-
tember noterades en insträckande kungsörn 
vid Stevns klint. I samband med kalluftsgenom-

brottet sträckte en ungfågel vid Nabben den 15 
oktober, följd av två nästa dag och en den 18 okt-
ober. Senare passerade ytterligare ungfåglar 24 
oktober och 18 november. Av dessa sågs fyra på 
den danska sidan. Totalt sex sträckare överträffas 
endast av åtta hösten 1981. Genomsnittet är så 
lågt som två (Tabell 2A) och en svag uppgång de 
senaste åren speglar sannolikt främst ökningen 
av det skånska beståndet som i dagsläget torde 
omfatta minst 10 par (Bengtsson 2005). Den 
svenska stammen ligger på maximalt 500 par 
(Hemmingsson & Tjernberg 2004). 

¯rets median den 17 oktober överensstäm-
mer med genomsnittet för hela perioden.

DVÄRGÖRN Hieraaetus pennatus En mörk 2K-
 fågel sträckte med bivråkar den 15 augusti. 
 Totalt har sju dvärgörnar noterats sedan 1973 
med föregående för så länge sedan som 1991. 
Av dessa var tre ljusa och fyra mörka med sam-
lad median den 1 september.

FISKGJUSE Pandion haliaetus Enstaka �skgjusar 
sträckte från början av augusti. Den 14 augusti 
rådde god sikt och den svaga vinden vred under 
dagen från SV till SO. Fram till kl. 11 hade det 
passerat 13 gjusar. Vi �yttade då upp till Fyren 
och en gles ström av �skgjusar fortsatte fram till 
räkningarna avslutades 17.00. Dagssumman slut-

Ung kungsörn vid Falsterbo 18 oktober. Foto: Jens B Bruun.
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ade på 96 ex vilket är den i särklass högsta hit-
tills. Adulta fåglar dominerade klart med 52 be-
stämda jämfört med 13 juvenila. 

˜ven senare under månaden var passagen 
god med som mest 29 ex den 18 augusti och 39 
sträckande den 31:e. Därefter minskande antal i 
september och fyra gjusar i oktober fram till den 
16:e. Sammanlagt 489 ex innebär nytt årsbästa 
med den uppräknade siffran på 440 �skgjusar 
från 1982 som tvåa. 

Trots relativt stora årliga variationer pekar 
kurvan svagt uppåt under hela perioden och ök-
ningen är klart signi�kant (Tabell 1). Det svenska 
beståndet är det största i Europa och skattades 
till 3600 par efter riksinventeringen 2001 (Rytt-
man 2004), vilket innebär en kraftig uppgång 
sedan den förra inventeringen 1971. 

I Finland har �skgjusen ökat från drygt 600 
par i början av 1970-talet till 926 par 2004. Det 
genomsnittliga häckningsutfallet detta år låg 
på 1,63 ungar, vilket ligger nära medel för hela 
perioden (Saurola 2005). I Danmark hittades 
inga aktiva bon under 2004 (Nyegaard & Grell 
2005). På de Brittiska öarna har beståndet ökat 
från 62 par 1990 till 163 par 2002, vilka i medel-
tal producerade 1,3 ungar (Ogilvie 2004).

Ungfågelsandelen på 42 % ligger något under 
genomsnittet (Tabell 2B). Den höga årssiffran 
berodde således inte på att häckningen gått 
ovanligt bra, utan på en ovanligt hög koncen-
tration av adulta. Mediandatum för gamla fåglar 
inföll rekordtidigt på toppdagen den 14 augusti, 
medan ungfåglarna kulminerade mer normalt 
den 30 augusti. 

Vid Stevns klint räknades 190 �skgjusar varav 
45 ex den 14 augusti och dagssiffrorna låg som 
vanligt klart under Falsterbos hos denna bred-
fronts�yttare. 

TORNFALK Falco tinnunculus Dagssiffrorna bör-
jade öka redan i mitten av augusti och den 18:
e bokfördes hela 154 tornfalkar. Därefter mins-
kade antalen fram till en exceptionell topp på 
210 sträckande den 31 augusti (106 vid Stevns 
klint) vilket utgör nytt dagsrekord. Denna dag 
rådde sydostvind och majoriteten räknades uppe 
vid Fyren på eftermiddagen. Sträcket var fortsatt 
bra i början av september och 158 ex den 6:e 
innebär att det gamla dagsrekordet överträffades 
för tredje gången under hösten! Höga tornfalks-

siffror har ofta räknats i sydostvindar och kanske 
gynnas den inte lika påtagligt av västvindar som 
�ertalet rovfåglar. Efter en mindre topp i slutet 
av september var antalen som vanligt blygsamma 
senare under hösten (Tabell 3). 

Sammanlagt 1530 tornfalkar innebär ett nytt 
årsbästa som ligger tre gånger över genomsnit-
tet under perioden 1973-2004 (Tabell 2A). Den 
enda siffra som kommer i närheten är den upp-
räknade siffran 1081 från det senaste riktigt goda 
gnagaråret 1982.

Långsiktigt uppvisar tornfalken till skillnad 
från blå kärrhök och fjällvråk ingen minskning 
under perioden 1973-2005. Under senare år har 
samvariationen varit störst med den förstnämn-
da arten, som liksom tornfalken främst häckar i 
skogslandet. I Finland har en konstant uppgång 
registrerats sedan slutet av 1980-talet, mycket 
tack vare en massiv holkuppsättning. ¯r 2004 
bokfördes 1288 bon (Honkala m.�. 2005). 

Ungfågelsandelen på 74 % ligger obetydligt 
under genomsnittet (Tabell 2B), vilket skulle 
kunna tolkas som att rekordsiffran inte beror på 
en ovanligt lyckad häckningssäsong. Ungfåglarna 
är dock mer koncentrerade till Falsterbo, och om 
vi jämför med det genomsnittliga antalet adulta 
sedan 1986 stiger ungfågelsandelen till rekord-
höga 89 %. 

Intressant är att 404 adulta tornfalkar sträckte 
jämfört med ett genomsnitt på 135. Detta måste 
innebära att sträcket, liksom för �skgjuse, kon-
centrerades till Falsterbo mer än normalt. 

Passagen var något tidigare än vanligt med 
mediandatum för såväl juvenila (31 augusti) 
som adulta (2 september) en vecka före genom-
snittet. Totalantalet vid Stevns klint utgör endast 
24 % av Falsterbos. 

AFTONFALK Falco vespertinus
I Finland registrerades en invasion av främst 
unga aftonfalkar i slutet av augusti. Höstupp-
trädandet i Sverige blev dock mindre impone-
rande. Från Nabben noterades enstaka juvenila 
den 1, 6 och 7 september. 

Genomsnittet under perioden 1973-2005 
ligger på två fåglar och långsiktigt kan ingen di-
rekt ökning spåras, till skillnad från stäpphök 
som delvis häckar i samma område. 

¯rets mediandatum, den 6 september, ligger 
två dagar senare än medel. 
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STENFALK Falco columbarius Efter årsbästa två 
höstar i rad utgör årets 224 sträckare en mer 
normal siffra (Tabell 2A). Till skillnad från torn-
falken är det uppenbart att stenfalken gynnas 
av lite kraftigare västvindar, då fåglarna �yger 
lågt och därmed blir lättare att upptäcka från 
 Nabben. 

Den första sträckaren sågs den 14 augusti och 
uppträdandet i slutet av månaden var klart högre 
an vanligt med 10 ex den 29:e och 18 ex den 31 
augusti. Därefter skedde en jämn passage hela 
september, med som mest 12 ex den 9:e, 11 ex 
den 16:e och 11 ex den 29:e. Arten sträckte i 
minskande antal i oktober och endast fyra fåglar 
inräknades i november. 

˜ven om stenfalken främst tar småfåglar 
 brukar antalen generellt vara högre efter goda 
gnagarår i fjällen. Artens förhållandevis låga to-
talsiffra kombinerat med en låg ungfågelsandel 
hos fjällvråk speglar därför sannolikt en dålig 
gnagartillgång i fjällregionen.

¯rets mediandatum för de juvenila, 17 sep-
tember, ligger fyra dagar tidigare än medeltalet 
sedan 1986. Ungfåglarna koncentreras klart 
mer än adulta till Falsterbo även om årets andel 
var något lägre än normalt (Tabell 2B). På den 
 danska sidan räknades 83 stenfalkar vilket mot-
svarar 37 % av Falsterbosiffran. Som vanligt var 
överensstämmelsen enskilda dagar förhållande-
vis dålig. 

Efter �era goda siffror de senaste åren ligger 
stenfalken numera på listan över arter som upp-
visar en signi�kant ökning (Tabell 1). Eftersom 
inga regelbundna taxeringar görs i häcknings-
området torde Falsterbosiffrorna vara det bästa 
måttet på populationsutvecklingen i landet. 
Den lilla �nska populationen ökade något 2003-
2004, men är långsiktigt stabil (Honkala m.�. 
2005). 

LÄRKFALK Falco subbuteo Redan den 3 augusti 
bokfördes den första lärkfalken, men sträcket 
tog som vanligt inte fart förrän i slutet av mån-
aden. En rejäl sträcktopp kom i samband med 
vindar från SO-sektorn den 6 september då 25 
räknades, vilket utgör nytt dagsrekord. Till skill-
nad från �ertalet rovfåglar ses ofta �er lärkfalkar 
i ostvind. Dock visar återfynden av svenska ung-
fåglar på en sydsydvästlig sträckriktning (Frans-
son & Pettersson 2001). Den 10 september not-

erades sju sträckare och följande dag 8 ex. Däref-
ter skedde en successiv minskning fram till den 2 
oktober. Totalt 79 lärkfalkar har endast överträf-
fats höstarna 1974 och 1983. 

Långsiktigt antyder sträcksiffrorna från 
Falsterbo ett relativt stabilt bestånd. Häck-
fågeltaxeringarna från Finland visar en svag upp-
gång sedan början av 1980-talet (Honkala m.�. 
2005). I Danmark är lärkfalken betydligt mer 
sällsynt än hos oss, och 2004 registrerades endast 
sju par, även om beståndet torde ligga på minst 
det dubbla (Nyegaard & Grell 2005).

Ungfågelsandelen var som vanligt mycket hög 
med 89 % (Tabell 2B). Mediandatum för såväl 
adulta som juvenila inföll på toppdagen den 6 
september, vilket är något senare respektive nå-
got tidigare än normalt. Bland de adulta ingick 
åtminstone två fjolårsfåglar. 

Från Stevns klint räknades 15 lärkfalkar un-
der hösten, varav endast en på toppdagen 6 sep-
tember. Detta utgör en lägre andel än normalt 
jämfört med Nabben.

PILGRIMSFALK Falco peregrinus Redan under 
första augustidekaden registrerades tre sträckare. 
Passagen var sedan rätt jämn fram till senhösten 
(Tabell 3). Som mest räknades 4 ex den 13 sep-
tember och 6 ex den 2 oktober. Det senare utgör 
den högsta siffran under perioden 1973-2005. 
Sammanlagt inräknades 66 pilgrimsfalkar, vilket 
visserligen är klart lägre än 2004 men långsiktigt 
en mycket bra siffra. Som vanligt rastade ensta-
ka falkar på Måkläppen under kortare eller läng-
re perioder och bjöd på ett antal spektakulära 
jaktuppvisningar. 

Det svenska beståndet fortsätter att öka och 
omfattade 2004 minst 135 par (Strid m.�. 
2005) och i Skåne fanns 2005 minst 3 par (Strid 
2005). I Danmark häckade 2004 ett par varde-
ra på Möns klint och Bornholm (Nyegaard & 
Grell 2005). 

Ungfågelsandelen har hela tiden varit betyd-
ligt lägre än för de mindre falkarna och årets 
26 % ligger endast något under genomsnittet 
sedan 1986 (Tabell 2B). Hanarna dominera-
de, liksom �ertalet år något, såväl hos de adulta 
som bland de juvenila. De adulta hanarna kul-
minerade den 6 september följda av adulta ho-
nor 10 september, unga hanar den 29 september 
och unga honor den 8 oktober. Detta innebär 



21

att sträcket av adulta fåglar låg något tidigare än 
vanligt medan ungfågelspassagen skedde något 
 senare. 

Vid Stevns klint räknades höga 30 pilgrims-
falkar under hösten. En jämförelse av sträcktider 
visar emellertid att cirka 20 av dessa inte sågs på 
den svenska sidan. Det är lätt att missa enstaka 
individer då sträcket går på bred front och varie-
rande höjd.

ÖVRIGA ARTER I Tabell 3 redovisas uppträd-
andet av samtliga arter uppdelat på 10-dagars-
perioder. Här åter�nns även medeltalet sträckare 
för perioden 1973-2004. I samband med special-
studierna av rovfåglar sedan 1986 har ett antal 
mer sparsamma sträckare räknats vid sidan om. 
I de fall där mina siffror ligger väsentligt över, 
men är signi�kant korrelerade med de som in-
samlades av Gunnar Roos, har dessa använts i 
stället. I dylika fall har årssummorna från åren 
1973-1985 räknats upp med den genomsnittliga 
skillnaden, liksom för rovfåglarna ovan. På detta 
vis har jag även kompenserat för att de standard-
iserade räkningarna tidigare inleddes den 11 aug-
usti, jämfört med den nya starttiden 1 augusti (se 

KjellØn 2002 för detaljer). Detta påverkar främst 
tidiga sträckare som vadare och tärnor. Ett fåtal 
arter som tidigare inte artbestämts har även räk-
nats om. Artparet stor/smålom har förts till små-
lom då detta är den lomart som dominerar klart 
bland sträckarna i Falsterbo. För �sk- och silver-
tärna samt för större och mindre korsnäbb har 
jag använt de säkert artbestämda fåglarna i varje 
dekad under sextonårsperioden 1986-2001 för 
att räkna om de obestämda fåglarna från åren 
1973-1985. Nedan ges kommentarer till enskil-
da arters uppträdande hösten 2005.

ANDFÅGLAR I Figur 1 presenteras sträcket av 
16 olika andfåglar under perioden 1973-2005. 
De internationella andfågelräkningarna visar på 
en ökning för samtliga tre svanarter de senaste 
30 åren (Gilissen m.�. 2002). Trots relativt sto-
ra årliga variationer speglas detta väl av stigan-
de antal i Falsterbo. Antalet knölsvanar har efter 
en topp 2001 varit lägre de senaste åren. Sträck-
tiden är väl utdragen och till skillnad från de an-
dra svanarna är ökningen inte signi�kant. För 
de båda sångsvanarna är ökningen mer påtag-
lig (Figur 1). 

Den 6 september noterades nytt dagsrekord med 25 sträckande lärkfalkar. Foto: Jens B Bruun.
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Figur 1. Sträcket av 16 arter av svanar, gäss och änder i Falsterbo 1973-2005 (blå staplar) med rullande 
treårsmedelvärden (svart linje).

The migration of 16 different species of swans, geese and ducks at Falsterbo 1973-2005 (blue bars) with rolling 
three-year averages (black line).
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Figur 1 forts. Sträcket av 16 arter av svanar, gäss och änder i Falsterbo 1973-2005 (blå staplar) med rull-
lande treårsmedelvärden (svart linje).

The migration of 16 different species of swans, geese and ducks at Falsterbo 1973-2005 (blue bars) with rolling 
three-year averages (black line).
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Vinterfågelräkningarna visar på en signi�kant 
ökning sedan 1975 för såväl knölsvan som sång-
svan. Således ökar även antalen som övervintrar 
norr om Falsterbo. Mediandatum för svanarna 
infaller i ordning: knölsvan 17 oktober, mindre 
sångsvan 23 oktober och sångsvan 4 november. 
I överensstämmelse med �era andra kort�yttare 
har mediandatum senarelagts under perioden. 
Medel för 2000-talet ligger således sex, åtta 
respektive 12 dagar senare än motsvarande för 
1970-talet. Om utvecklingen fortsätter kommer 
sångsvansträcket så småningom att ligga efter 
det att räkningarna upphört den 20 november. 
Ungfågelsandelen hos mindre (11 %) och vanlig 
sångsvan (15 %) kan jämföras med genomsnitt 
på 12 respektive 9 % sedan 1986.

Liksom �ertalet senare år utgjordes de �esta 
sträckande sädgässen av den tundrahäckande 
 rasen rossicus. Sädgåsen är den enda gåsart som 
uppvisar en signi�kant minskning (Tabell 1, 
 Figur 1). Detta beror inte på att �er övervintrar 
längre norrut (Nilsson 2005), utan speglar sna-
rare en viss allmän nedgång hos nominatrasen. 
Dessa lämnar emellertid numera generellt inte 
Sverige förrän efter räkningarnas slut (Leif Nils-
son muntl.). Mediandatum i Falsterbo uppvisar 
ingen tydlig senareläggning under perioden, vil-
ket skulle kunna tolkas som att främst rossicus är 
inblandade. 

Efterhand som antalet rastande bläsgäss i 
Skåne ökat kraftigt (Nilsson 2005) har antalet 
sträckare i Falsterbo stigit signi�kant (Tabell 1, 
Figur 1). Mediandatum ligger den 13 oktober 
och har inte förändrats påtagligt under perioden 
1973-2005. 

I takt med den våldsamma ökningen av häck-
ande grågäss har även Falsterbosiffrorna skjutit i 
höjden. Samtidigt stannar �er grågäss kvar läng-
re fram på hösten i Skåne och mediandatum har 
efterhand förskjutits från 21 september på 1970-
talet till 29 oktober de senaste fem åren. 

Kanadagåsen har ökat klart under perio-
den 1973-2005 (Nilsson 2005). Mediandatum 
 ligger så sent som 9 november och nedgången i 
sträcksiffrorna sedan 1990-talet (Figur 1) beror 
sannolikt på att �er lämnar landet senare eller 
övervintrar längre norrut. 

De båda mindre Branta-gässen sträcker på 
 relativt bred front, och även nattetid, vilket gör 
att antalen som registreras från Nabben �uktu-

erar stort (Figur 1). Långsiktigt speglas dock den 
signi�kanta populationökningen väl. Den 17 
oktober räknades hela 40 450 vitkindade gäss 
under förmiddagen. Detta är den i särklass hög-
sta dagssiffran hittills och årsumman landade på 
knappt 56 000. 

Däremot har inga riktigt höga sträcksiffror 
för prutgås bokförts sedan 1993 och årets drygt 
6000 är föga imponerande. Ungfågelsandelen på 
13 % ligger nära genomsnittet. Bland nominat-
fåglarna återfanns fyra ljusbukiga prutgäss. 

Huvuddelen av gravänderna lämnar lan-
det redan innan räkningarna inleds i augusti. 
Sträcksiffrorna antyder snarast en ökning (Figur 
1) och en sådan kan ses i de internationella sjö-
fågelräkningarna från Nordvästeuropa (Delany 
m.�. 1999). 

Den signi�kanta uppgången av antalet 
bläsänder (Figur 1) är väldokumenterad genom 
andfågelräkningar (Delany m.�. 1999, Nilsson 
2005). Däremot kontrasterar den signi�kanta 
nedgången av antalet sträckande krickor mot re-
lativt stabila bestånd enligt andfågelräkningar-
na. Det �nns dock en svag nedgång i september-
index från Sverige (Nilsson 2005). Att gräsanden 
minskar i Falsterbo beror sannolikt på att �er 
sträcker senare på säsongen eller övervintrar. 
Mediandatum har senarelagts med sex dagar 
sedan 1970-talet. I Sverige minskar september-
index, medan januariindex ökat kraftigt sedan 
slutet av 1960-talet (Nilsson 2005). Såväl stjärt-
and som skedand uppvisar en signi�kant ökning 
av sträcksiffrorna (Tabell 1, Figur 1). De interna-
tionella andfågelräkningarna antyder stabila be-
stånd i Nordvästeuropa fram till 1996 (Delany 
m.�. 1999).

I Sverige har januariindex för brunand stigit 
kraftigt efter 1987 (Nilsson 2005). I Falsterbo 
har arten snarast minskat (Figur 1), men anta-
len är relativt blygsamma. Medan viggen var för-
hållandevis talrik under hösten fortsatte den ne-
gativa trenden för bergand (Tabell 3). Efter en 
uppgång fram till mitten av 1990-talet har ejder-
siffrorna minskat något i linje med en allmän 
nedgång i Nordeuropa. I Finland minskar an-
talet häckare i den sydvästra skärgården för när-
varande med 8-16 % årligen (Hario & Rinta-
la 2004). Antalet sträckande sjöorrar uppvisar 
kraftiga, sannolikt väderbetingade, årliga �uktu-
ationer. I ett längre perspektiv framträder dock 



25

en signi�kant ökning (Tabell 1). Svärtan mins-
kade klart i början av perioden, men årets 417 
sträckare innebär faktiskt årsbästa för andra året 
i rad. Den var dock vanligare på 1950-talet med 
som mest 961 ex 1959 (Ulfstrand m.�. 1974). 
Höga antal kan registreras redan i augusti, men 
oftast infaller sträcktoppen i oktober. Knipan 
minskar generellt vid Nabben i kontrast till 
kraftigt ökande januariindex i sjöfågelräkning-
arna (Nilsson 2005). Orsaken till skillnaden är 
sannolikt den samma som för gräsanden, d.v.s. 
en större andel sena sträckare och övervintrare, 
något som stöds av ett successivt senare median-
datum under perioden. Antalet småskrakar var 
det högsta på �era år, men långsiktigt är trenden 
klart negativ. 

LOMMAR-STORKAR Totalt 677 smålommar lig-
ger endast något under fjolårets rekordnotering. 
Långsiktigt syns en signi�kant ökning som möj-
ligen delvis beror på bättre spaning långt i sö-
der efter bytet av observatör. Storlom har endast 
 separerats sedan 2001 och årets 123 sträckare 

ligger nära snittet sedan dess. Antalet islommar 
av båda arterna har ökat på senare år i linje med 
en allmän uppgång i landet (Strid m.�. 2005). 
Endast två äldre svartnäbbade under hösten är 
snarast mindre än vad man vant sig vid under 
senare år. 

Antalet sträckande doppingar har de�nitivt 
ökat efter bytet av sträckräknare. Både  skägg-
dopping och gråhakedopping har en utdragen 
sträckperiod med mediandatum i början av okt-
ober. 

Sträcksiffrorna visar på en fortgående signi�-
kant ökning av gråhäger och årets 208 fåglar är 
tredje året med över 200. Två vita storkar sträck-
te ut; en i början av augusti och en så sent som 
den 19 november. Den senare härrör sannolikt 
från Storkprojektet. Däremot uteblev svart stork 
för andra året i rad. 

TRANA-VADARE Tranorna �ydde landet i sam-
band med kalluftsgenombrottet den 15 okto-
ber. I Falsterbo bokfördes nytt dagsrekord på 
4522 ex, de �esta relativt långt i öster. Sannolikt 

Storlommen är betydligt mera sparsam som sträckfågel i Falsterbo än smålommen. 
Foto: Mikael Arinder/Skånska Bilder.
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var dock antalet som denna dag lämnade Skåne 
längre österut betydligt högre. Nytt årsbästa för-
stärker den signi�kant ökande trenden. Av 363 
åldersbestämda fåglar utgjorde ungfåglarna 9 % 
att jämföra med ett medeltal på 14 %.

I samband med lågtryckspassager under första 
augustihalvan registrerades den bästa passagen 
av adulta vadare på åtskilliga år. Ungfågelsträck-
et senare under hösten var dock inte alls lika im-
ponerande. Totalt 465 strandskator utgör en av 
de högre siffrorna under perioden i kontrast till 
en allmän nedgång. Som mest räknades 152 ex 
den 11 augusti, vilket utgör nytt dagsbästa. En 
�n passage av större strandpipare resulterade i en 
årssiffra som endast överträffas av 3570 ex hös-
ten 1998. Fåglarna utgörs främst av rasen tund-
rae från den ryska tundran som långsiktigt inte 
visar någon tydlig trend. För ljungpipare inne-
bär såväl totalsumman 1785 som 258 sträckare 
den 12 augusti de högsta siffrorna hittills. ˜ven 
om �ertalet ljungpipare passerade i början av 
augusti, registrerades även en topp i mitten av 
november (Tabell 3). Det är osäkert hur många 
av ljungpiparna som utgörs av nordiska häcka-
re. Antalet kustpipare är det näst högsta under 
perioden, men här var andelen ungfåglar, vilka 

passerade i september, hög jämfört med �ertalet 
arktiska vadare. Tofsvipan är en av de arter som 
långsiktigt minskat mest och årets antal var föga 
imponerande. 

˜ven de adulta kustsnäpporna var ovanligt tal-
rika medan sandlöpare och småsnäppa som van-
ligt inte uppträdde så talrikt tidigt på säsongen. 
Däremot var de adulta spovsnäpporna vanligare 
än normalt (Tabell 3). Nästan 11 000  kärrsnäp-
por överträffas hittills endast av 13 500 hösten 
1992. Som mest sträckte 2430 kärrsnäppor den 
11 augusti. Liksom hos �ertalet arktiska vadare 
var andelen ungfåglar, vilka sträcker senare, låg. 
Brushane och enkelbeckasin tillhör de arter som 
uppträdde i lägre antal än normalt (Tabell 3). 
Trots en långsiktig minskning, som även syns i 
Häckfågeltaxeringen (Lindström & Svensson 
2006), har antalet enkelbeckasiner varit något 
högre de två senaste höstarna.

˜ven antalet adulta myrspovar var högt, och 
arten är den enda arktiska vadare som uppvisar 
en signi�kant ökning sedan 1973 (Tabell 1). 
Småspoven tillhör de vadare där huvuddelen 
av beståndet lämnar landet innan räkningarna 
 startar. Totalt 70 sträckare innebär faktiskt nytt 
årsbästa, mycket tack vare de 47 ex som sträck-

Totalt 465 sträckande strandskator passerade Nabben hösten 2005.  Den 11 augusti noterades nytt dagsbästa 
med 152 ex. Foto: David Erterius.


