
1. Findus sunkdamm 55.507786, 13.929273  
2. Malmödammen 55.503292, 12.931996


Senaste observationerna 


Årstid: Här kan man skåda året om. Vassen ger visst lä vid pålandsvind och beroende på 
vattennivå (dammarna hänger ihop med havet) nyttjar olika vadarfåglar och änder området. 
Därmed dras rovfåglar till området. På sommaren rör sig vadare mellan Tygelsjö ängar och 
dammarna, de senare besöks gärna av vadare som föredrar lerigare mark. Ett bra sträck av 
småfåglar passerar på morgnarna längs med kusten här från mitten av augusti hösten ut, lite 
beroende på vind och väder.


Väder: Som vanligt vid vadarskådning gäller att dagar med sämre väder ger större antal. Kolla 
gärna SMHIs vattenståndsdata innan spontanbesök, vid högvatten tenderar det bli mer 
svårskådat. 

Fåglar: Beroende på vilken typ av vinter det är kan övervintrande beckasiner, ängspiplärkor och 
sånglärkor nyttja gräsmarkerna kring dammarna. Rördrom har setts vintertid i vassen. Rovfåglar, 
inte minst kärrhökar och havsörnar, men även jaktfalk har setts. Alla Sveriges regelbundet 
förekommande vadare, framför allt Tringa-vadare men även mo- och myrsnäppa,  kan ses och i 
vassen förekommer skäggmes och säv- och rörsångare. Jorduggla har visat sig vid flera tillfällen, 
även sommartid. Höstetid sträcker många gulärlor och trädpiplärkor förbi och rödstrupig piplärka 
har noterats vid enstaka tillfällen. Under april-juli ses ibland skräntärnor fiska utanför vassbältet. 
Bland rariteter kan nämnas rödhalsad gås, vaktel, dubbelbeckasin, stäpphök, större piplärka och 
citronärla.
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VELLINGE 
KOMMUN

nogo-zone!

https://goo.gl/maps/pyhwSwxRBLQ8VJmq9
https://goo.gl/maps/M6wL1K54rbp3Wo1n9
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2078616/taxon/4000104/days/3


Parkering: Det går att parkera ett fåtal bilar vid pumphuset, och det finns även någon avfart vid 
sidan av vägen men lokalen kan inte ta många bilar. Då det inte är beträdnadsförbud vid 
Tygelsjöbäckens mynning kan man gå därifrån söder ut till dessa dammar. 


Att tänka på: På sommaren betar kor och hästar på ängarna varför det är viktigt att stänga efter 
sig och att inte störa häckande vadare under häckningssäsongen. Begränsat med parkering vid 
drag. Staketet söder om Malmödammen (och en vägsten vid vägen) utgör gränsen mot Vellinge 
kommun.


Skådartaktik: Gå runt på ängarna, vattentätt på fötterna rekommenderas vid högt vattenstånd, 
vid lågt kan man gå relativt torrskodd.


Stefan Cherrug www.cherrug.se och Erik Hirschfeld www.fagelkunskap.se 


Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att maila dina synpunkter till 
erik@fagelkunskap.se.


Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

http://www.cherrug.se
http://www.fagelkunskap.se
mailto:erik@fagelkunskap.se

