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Funderat över var många av våra flyttfåglar håller till på vintern? 
I år fick jag möjlighet att delta i en resa till Vadehavet, de långgrunda sandstränderna utmed 
kustremsan södra Jylland/nordvästra Tyskland. 
Gigi Sahlstrand, suverän ornitolog, chaufför, organisatör och ledare, hämtade oss vid Malmö 
central/Kastrups flygplats i hyrd minibuss. 
Vi for via Öresunds- och Bältbroarna genom Danmark mot byn Rudböl, precis på gränsen till 
Tyskland. 
Vandrarhemmet var väl utrustat med dusch och toaletter, kök och sällskapsrum. 
Frukost - riklig, lockande - fanns framdukad varje morgon kl 8. Alla dagar avslutades med avstämning 
och kvällssamtal. 
Middagar intogs både på tysk och dansk ’kro’. 
Varje möjlighet till skådning och naturupplevelser tillvaratogs och anpassades efter väder och 
rådande omständigheter - ebb och flod, vindstyrka och uppkomna möjligheter. 
Landskapet är speciellt - platt och öppet för väder och vindar. Det speciella ljuset. Våta strandängar 
med betande kor och får. Enorma arealer med mognande fodermajs. Kanalsystem. Ytterst få träd. 
Vallarna mot havet. Hus i sten. Vindkraftverk - många.  
Vi fick uppleva en helt fantastisk fågelrikedom. Moln av starar, ljungpipare, strandskator, kärrsnäppor 
flög mot sina matställen. Sandstränder, öar och revlar var på sina håll helt klädda med - vadare.  
Vi uppmanades att särskilt observera storlek, näbbform, typiska beteenden. Gigi Sahlstrand är 
suverän på att uppfatta och snabbt ’ta in’ en fågel ’i flykten’ och delade pedagogiskt med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter. Hur man skiljer en rödspov från en myrspov exempelvis. 
För mig toppades resan av kvällen när vi stod på vallen mot havet och kunde känna luftdraget och 
höra ljuden från enorma flockar av ljungpipare, skärfläckor, kärrsnäppor o a, som flög från fälten ut 
mot sandstränderna och revlarna för att födosöka. Ett och annat småfågelskvitter kunde urskiljas 
inemellan.  
Hav och himmel. Gråskalor och glitter. 
Svarttärnor, smalnäbbade simsnäppor och en stjärtand obsades också - då. 



Andra minnesvärda obsar: tatarfalk - vid två tillfällen! En stäpphök! Förtjusande smådoppingar. En 
grupp dekorativa skedstorkar. Storspovarnas vackra flöjtanden. Falk- och höksiluetter mot grå och 
blå himlar. Roskarlarnas stenvändanden på den delvis översvämmade vägen till och från Mandö. 
Besöket på Mandö Naturum skulle jag inte ha velat vara utan. 
Inte heller vandringen i det genomskinligt blågröna havsvattnet på yttersta Römö. 
En ’mys’ måltid och en kort ’stros’ i centrala Ribe på vägen hem blev en perfekt avslutning före resans 
slut vid Kastrup och Malmö. 
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En resa som gjordes med Fågelguidning AB.  
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