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Vadehavet och tidvattnet

Vadehavet är ett av världens mest värdefulla tidvattenområden.
Området är ca 50 mil långt och sträcker sig från Blåvandshuk i Danmark till ön Texel i
Holland. En rad av öar (som Fanö, Römö, Sylt osv) skiljer Vadehavet från Nordsjön.
Vadehavet är en mycket viktig rastplats för miljoner fåglar under vår‐ och höststräcket –
man uppskattar att mer än 10 miljoner fåglar rastar eller passerar området under
flyttningen.
Stränderna i Vadehavet är starkt påverkade av tidvatten. Variationerna beror på månens
dragningskraft och medför att tidvattnet får en regelbunden period på 6 1/4 timmar mellan
hög‐ och lågvatten. Normalt är skillnaden mellan hög‐ och lågvatten ca 1 1⁄2 meter men
vädret påverkar också hur högt vattnet når. Vindar från väster pressar upp vattnet, vid
kraftiga stormar kan det skilja upp till 4 meter.
Havets förändring mellan ebb och flod skapar förutsättningarna för Vadehavets dynamiska
ekosystem. Mikroskopiska växter och djur utgör födounderlag för en bottenfauna av
maskar, musslor och kräftdjur – det kan finnas flera tusen av dessa djur bara på en
kvadratmeter havsbotten. När dessa blottläggs av lågvattnet två gånger/dygn skapas
fantastiska möjligheter för fåglarna att hitta föda.
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Reseberättelse
8 september

Höjer sluse och Rudböl

Åtta förväntansfulla fågelskådare gav sig av i hyrd minibuss mot Vadehavet.
En båt, två broar och en fikapaus senare blev första skådarstoppet Höjer sluse. Här såg vi de
första skedstorkarna på vår resa, 78 till antalet. Oräkneligt antal ljungpipare och andra
vadare samt kornsparvar som hastade fram och tillbaka.

Vi inkvarterade oss på vandrarhemmet i Rudböl, åt middag och avslutade kvällen med en
promenad för att se alla starar samlas för nattkvarter. Vi kom dock en halvtimme sent,
stararna hade redan hunnit anlända.
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9 september

Fågellokaler i Tyskland och starar i Rudböl

Tidigt på morgonen, innan soluppgången, promenerade vi ner till Rudböl sjö för att se
stararna ge sig iväg. En vacker soluppgång och stora mängder starar.

Efter en rejäl frukost gav vi oss iväg till Rickelsbüller koog/Margrethe kog. Stjärtänder i så
stora mängder att ingen av oss någonsin upplevt det tidigare. På sandbottnen utanför
skyddsvallen, där tidvattnet nu var på väg in, samlades tusentals kärrsnäppor, spovar mm.
Dagens andra stopp blev vid Hauke Haien koog. 340 skedstorkar rastade här tillsammans
med 23 ägretthägrar och många tusen simänder av olika arter. Här såg vi också resans enda
svarttärna.
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Vidare till Beltringharder koog där vi bla såg 10‐15 svarthalsade doppingar och åtta
roständer. I södra delen av koogen rastade oräkneligt många storspovar.
Efter en rejäl middag på vandrarhemmet promenerade vi återigen ner till Rudböl sjö och
fick se det magnifika skådespelet när tusentals starar kom in och satte sig i vassruggarna.
Vi fick tips av fyra danska fågelskådare om en plats nära Rudböl, söder om Aventoft, där det
övernattade enorma mängder starar och bestämde oss för att följa med dem dit följande
morgon.
Gemensam artgenomgång, sen i säng.

10 september

Aventoft, Ballum och Römö

Klockan 06.20 gav vi oss iväg med våra danska vägvisare till Aventoft för att återigen se när
stararna lyfte vid soluppgången. Vi stannade vid vägkanten, vandrade ut en bit och stod
mitt i vasshavet och hörde stararna vakna. Strax efter soluppgången hördes ett ljud som om
ett jetplan startade och vi fick se ett stort svart moln som lyfte och spred sig ut över himlen.
Detta upprepades två gånger till. De mest erfarna fågelskådarna som skådat sen tidiga
tonår och varit ett flertal gånger vid Vadehavet, intygade att de aldrig sett något liknande.
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Dagens andra stopp blev Ballum sluse där det var ebb. Hela den blottade havsbottnen var
prickig av vadare. Här fanns det skärfläckor i tusental, kärrsnäppor i femsiffriga tal och
närmare 100 kornsparvar som flög fram och tillbaka. En stenfalk satt på en stolpe och
visade upp sig och en blåhake satte sig till slut stilla en stund så vi kunde studera den mer
ingående.
Vidare mot Römö, Stormengene och resans enda regnskur. Här såg vi rödspovar,
kustsnäppor, roskarlar, svartsnäppor, myrspovar och många fler vadare. På väg hem
stannade vi till igen vid Ballum sluse för att se skillnaden när det nu var flod. En knappt
flygfärdig blåhake förgyllde det hela.

11 september

Rickelsbüller, Sneum och Filsö

Tidig morgon innan frukost åkte vi till Rickelsbüller koog/Margrethe kog och fick ett
fantastiskt medljus när vi skådade ut över Vadehavet. En otroligt fin morgon och
soluppgång.
Återigen stora mängder vadare, vackra ägretthägrar, havsörnar och i vassarna innanför
slussen hörde och såg vi sävsparvar och skäggmesar.
Efter frukost packade vi ihop och sa tack och adjö till Rudböl och gav oss iväg mot Filsö. På
vägen dit gjorde vi ett stopp vid Sneum digesö och Sneum sluse. Där såg vi smådopping,
svartsnäppor och många småsnäppor.
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Filsö är en återskapad sjö, den första sänkningen av sjön skedde 1852. Sjön torrlades på
1940‐50 talet så att sjöbottnen kunde odlas. 2010 köpte Aage V. Jensens Naturfond
området och sjön började återfyllas 2012. Aage V Jensens fond äger 22 områden i Danmark
med en total yta på cirka 18 000 ha. Fonden skall öka människors naturintresse och då
speciellt naturskydd och naturupplysning.
Fram mot kvällen kom vi till Oksböl där vi skulle tillbringa sista natten. Middag på “stan”,
artgenomgång och godnatt.

12 september

Ål klitplantage och Blåvandshuk

Vår vana trogen tog vi en skådarrunda innan frukost i en intilliggande skog, Ål klitplantage.
Resans artlista utökades rejält efter promenaden. Grön‐ och gråsiska, nötväcka, nötskrika,
kungsfågel, trädlärka, bofink och mindre korsnäbb var en del av fynden.
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Efter att ha ätit frukost och packat bilen åkte vi mot Blåvandshuk för resans sista
skådarstopp. Längre västerut går inte att komma i Danmark.
Här blev det havsfågelspaning i vind och solsken. Havssulor i mängder som fiskade,
silltrutar, sandlöpare och en ensam ljusbukig prutgås.
Alla resenärer var helt eniga om att det varit en fantastisk resa, mycket fåglar, härliga
upplevelser och inte minst väldigt trevligt resesällskap.

reseberättelse: lisa ‐ artlista: bengt
foto: anders, anki, lisa och thomas ‐ layout: thomas
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Lokaler nämnda i texten – södra delen
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Lokaler nämnda i texten – norra delen
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Artlista
1. Prutgås (Branta bernicla)
2. Kanadagås (Branta canadensis)
3. Vitkindad gås (Branta leucopsis)
4. Grågås (Anser anser)
5. Knölsvan (Cygnus olor)
6. Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
7. Gravand (Tadorna tadorna)
8. Rostand (Tadorna ferruginea)
9. Skedand (Anas clypeata)
10. Snatterand (Anas strepera)
11. Bläsand (Anas penelope)
12. Gräsand (Anas platyrhynchos)
13. Stjärtand (Anas acuta)
14. Kricka (Anas crecca)
15. Brunand (Aythya ferina)
16. Vigg (Aythya fuligula)
17. Ejder (Somateria mollissima)
18. Sjöorre (Melanitta nigra)
19. Knipa (Bucephala clangula)
20. Fasan (Phasianus colchicus)
21. Tamduva (Columba livia)
22. Ringduva (Columba palumbus)
23. Turkduva (Streptopelia decaocto)
24. Vattenrall (Rallus aquaticus)
25. Rörhöna (Gallinula chloropus)
26. Sothöna (Fulica atra)
27. Trana (Grus grus)
28. Smådopping (Tachybaptus
ruficollis)
29. Skäggdopping (Podiceps cristatus)
30. Svarthalsad dopping (Podiceps
nigricollis)
31. Strandskata (Haematopus
ostralegus)
32. Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)
33. Tofsvipa (Vanellus vanellus)
34. Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
35. Kustpipare (Pluvialis squatarola)
36. Större strandpipare (Charadrius
hiaticula)
37. Mindre strandpipare (Charadrius
dubius)
38. Småspov (Numenius phaeopus)
39. Storspov (Numenius arquata)

2 vid Blåvandshuk varav minst en av den ljusbukiga rasen
några enstaka vid Hauke Haien koog och Römö,
Stormengene
mindre grupper
talrik
enstaka/allmän
1 flygande vid Hauke Haien koog
talrik med störst ansamling vid Ballum sluse
8 vid Beltringharder koog
sågs på många platser
endast vid Hauke Haien koog
talrik på många lokaler
stor ansamling vid Rickelsbüller koog
talrik
endast vid Hauke Haien koog
enstaka
några enstaka vid Römö, Stormengene
allmän vid Blåvandshuk
enstaka på några lokaler
enstaka
vanlig
vanlig i byarna
hörd vid Rudböl och Rickelsbüller koog
1 vid Aventoft
talrik
3 vid Aventoft
1 Sneum digesö
sågs vid Hauke Haien koog och Filsö
10‐15 vid Beltringharder koog
talrik med störst ansamling vid Römö, Stormengene
stort antal vid Ballum sluse
allmän
vanlig med en stor flock vid Höjer sluse
mindre antal
allmän i mindre antal
1 vid Ballum sluse
enstaka hörd/sedd
allmän, stort antal vid Beltringharder koog
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40. Myrspov (Limosa lapponica)
41. Rödspov (Limosa limosa)
42. Roskarl (Arenaria interpres)
43. Kustsnäppa (Calidris canutus)
44. Brushane (Calidris pugnax)
45. Sandlöpare (Calidris alba)
46. Kärrsnäppa (Calidris alpina)
47. Småsnäppa (Calidris minuta)
48. Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
49. Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
50. Rödbena (Tringa totanus)
51. Grönbena (Tringa glareola)
52. Svartsnäppa (Tringa erythropus)
53. Gluttsnäppa (Tringa nebularia)
54. Skrattmås (Chroicocephalus
ridibundus)
55. Fiskmås (Larus canus)
56. Havstrut (Larus marinus)
57. Gråtrut (Larus argentatus)
58. Silltrut (Larus fuscus)
59. Skräntärna (Hydroprogne caspia)
60. Kentsk tärna (Thalasseus
sandvicensis)
61. Fisktärna (Sterna hirundo)
62. Silvertärna (Sterna paradisaea)
63. Svarttärna (Chlidonias niger)
64. Sillgrissla (Uria aalge)
65. Smålom (Gavia stellata)
66. Havssula (Morus bassanus)
67. Storskarv (Phalacrocorax carbo)
68. Skedstork (Platalea leucorodia)
69. Gråhäger (Ardea cinerea)
70. Ägretthäger (Ardea alba)
71. Sparvhök (Accipiter nisus)
72. Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
73. Röd glada (Milvus milvus)
74. Havsörn (Haliaeetus albicilla)
75. Ormvråk (Buteo buteo)
76. Större hackspett (Dendrocopos
major)
77. Gröngöling (Picus viridis)
78. Tornfalk (Falco tinnunculus)
79. Stenfalk (Falco columbarius)
80. Lärkfalk (Falco subbuteo)

mindre antal utspridda på många lokaler
3‐5 vid Römö, Stormengene
enstaka, ett tjugotal vid Römö, Stormengene
noterades först vid Römö, Stormengene
allmän
ca 30 vid Blåvandshuk
Talrik, ca 20 000 vid Ballum sluse
allmän, mest antal vid Sneum sluse
enstaka
enstaka
allmän
1 vid Hauke Haien koog
enstaka, störst antal Sneum sluse ca 20
allmän

sågs endast vid Blåvandshuk där den var talrik
4 Höjer sluse
enstaka och flest vid Blåvandshuk
1 vid Römö, Stormengene, 1 Filsö och flera vid
Blåvandshuk
1 Filsö
1 Hauke Haien koog
1 förbiflygande Blåvandshuk
5 förbiflygande Blåvandshuk
stort antal i olika åldrar fiskade utanför Blåvandshuk
vanlig
78 Höjer sluse 8/9, 340 Hauke Haien koog 9/9, 34 Ballum
sluse 10/9
enstaka dagligen
alltmer vanlig bla 6 vid Höjer sluse 8/9, 35 vid Hauke
Haien koog 9/9,
enstaka
enstaka sågs dagligen
1 Rickelsbüller koog
sågs dagligen 1‐3 ex
enstaka
1 hörd Ål klitplantage, Oksböl
1 hörd Ål klitplantage, Oksböl
vanlig
1 stationär Ballum sluse samt en 1 förbiflygande norr
Rudböl
1 Filsö
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81. Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
82. Nötskrika (Garrulus glandarius)
83. Skata (Pica pica)
84. Kaja (Corvus monedula)
85. Råka (Corvus frugilegus)
86. Kråka (Corvus corone)
87. Korp (Corvus corax)
88. Tofsmes (Lophophanes cristatus)
89.. Blåmes (Cyanistes caeruleus)
90. Talgoxe (Parus major)
91. Skäggmes (Panurus biarmicus)
92. Trädlärka (Lullula arborea)
93. Sånglärka (Alauda arvensis)
94. Backsvala (Riparia riparia)
95. Ladusvala (Hirundo rustica)
96. Hussvala (Delichon urbicum)
97. Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
98. Gransångare (Phylloscopus
collybita)
99. Sävsångare (Acrocephalus
schoenobaenus)
100. Rörsångare (Acrocephalus
scirpaceus)
101. Törnsångare (Curruca communis)
102. Kungsfågel (Regulus regulus)
103. Gärdsmyg (Troglodytes
troglodytes)
104. Nötväcka (Sitta europaea)
105. Stare (Sturnus vulgaris)
106. Koltrast (Turdus merula)
107. Taltrast (Turdus philomelos)
108. Rödhake (Erithacus rubecula)
109. Blåhake (Luscinia svecica)
110. Buskskvätta (Saxicola rubetra)
111. Svarthakad buskskvätta (Saxicola
rubicola)
112. Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)
113. Gråsparv (Passer domesticus)
114. Pilfink (Passer montanus)
115. Gulärla (Motacilla flava)
116. Sädesärla (Motacilla alba)
117. Ängspiplärka (Anthus pratensis)
118. Trädpiplärka (Anthus trivialis)
119. Bofink (Fringilla coelebs)
120. Hämpling (Linaria cannabina)
121. Gråsiska (Acanthis flammea)

totalt 3‐5 ex 8‐9/9. Sågs på flera lokaler
enstaka vid Ål klintplantage Oksböl
enstaka

även enstaka svartkråkor
enstaka
3 vid Filsö
enstaka
enstaka
hörd vid Rudböl och Rickelsbüller koog
1 Ål klitplantage, Oksböl
3‐5 vid Römö, Stormengene
1 Rudböl och 1 Ballum sluse
vanlig
enstaka
enstaka
enstaka
hörd och sedd vid Aventoft och Ballum sluse bla
hörd och sedd vid Aventoft
1 vid Filsö och Blåvandshuk
hörd Ål klitplantage, Oksböl
1‐2 hörd vid Rudböl
1 hörd Ål klitplantage, Oksböl
enormt stora flockar vid Rudböl och Aventoft morgon
och skymning
enstaka
2 vid boendet i Rudböl
1 hörd Ål klitplantage, Oksböl
2 vid Ballum sluse. 1 adult och 1 1k
1 Ballum sluse och 1 vid Filsö
4 Filsö och 3 Blåvandshuk
enstaka sedda vid Rickelsbüller koog och Ballum sluse
talrik i byarna
talrik i byarna
vanlig
vanlig
vanlig
1‐2 Filsö
hörd Ål klitplantage, Oksböl
mindre grupper sågs alla dagar
7 Ål klitplantage, Oksböl
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122. Mindre korsnäbb (Loxia
curvirostra)
123. Steglits (Carduelis carduelis)
124. Grönsiska (Spinus spinus)
125. Kornsparv (Emberiza calandra)
126. Gulsparv (Emberiza citrinella)
127. Sävsparv (Emberiza schoeniclus)

10‐15 vid Ål klitplantage, Oksböl
mindre grupper 9‐11/9
hörd Ål klitplantage, Oksböl
enstaka Höjer sluse och ca 100 vid Ballum sluse
1 Römö, Stormengene
vanlig i lämplig biotop

reseberättelse: lisa ‐ artlista: bengt
foto: anders, anki, lisa och thomas ‐ layout: thomas
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