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Reseledarna
Hasse Nordin och P-G Larén ledde resan som gick för femte gången. Hasses kunskaper om olika lokaler och
hur man hittar mellan dem är helt imponerande.

Deltagarna
Lena Johansson, Tony Johansson. Hans Schwartz, Gunnar Siljestrand, Jarl Schubert, Lars Hedegran,
Ritva Elg, Christina Regnell, Alf Wedmalm, Rudi Edelberger, Torbjörn Winqvist, Christer Fritzell,
Bertil Malmgren och Christian Gräslund.

Om resan
Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från
Sthlm C till Lund, dit vi anlände 13:30, en timme
efter tidtabell. Där väntade strax två minibussar och vi kunde lasta in och åka direkt mot den
första lokalen.

Smådopping

Brantevik

Vi bodde alla nätter på STFs vandrarhem i Blentarp. Första kvällen handlade vi mat till följande
dagars frukostar och matsäckar. Första och sista
middagen åt vi på Byakrogen i Blentarp. Mycket
god mat! Speciellt deras vildsvinsfilé med potatis/
palsternacksmos. En middag på kinesrestaurangen i Sjöbo så Hasse fick äta sin anka. God den
med och mycket stora portioner. Sista kvällen
blev det Byakrogen igen, med vildsvin till dem,
som tagit annat första kvällen. Plus några som tog
den en gång till.
Varje dag avslutades med artgenomgång och
eftersnack. Vi reste hem från Lund på måndagen
kl 15:40 och kom åter till Sthlm C kring 20:00,
denna gång 30 minuter sent.
Första dagen och sista dagarna fokuserade på
lokaler i centrala Skåne. Lördagen gick mot
Österlen och sydkusten medan söndagen ägnades
Bjäre- och Kulla-halvöarna. Vädret varierade med
snöfall, regn, tät dis/dimma, vandrande dimbankar, klara stunder, och tämligen lugna vindar

Detta år var Skåne väldigt vintrigt. Särskilt på
Österlen sågs imponerande höga snövallar, uppåt 3 m på sina ställen. P-fickorna var oplogade
och vi fastnade flera gånger med påskjut för att
komma loss. Havet var fruset med isranden bitvis
långt ut från stranden, t ex var Spillepeng inte
värt att besöka. Där var det blankis på vägen till
toppen – ingen idé att ens försöka åka upp. Även
sjöar och vattendrag var frusna, utom på de ställen där vattnet strömmade, vilket givetvis begränsade möjligheterna till skådning. De snötäckta
fälten betydde att vi t ex såg betydligt färre gäss
än tidigare år. Renings- och vattenverk med öppet
vatten blev bra lokaler i år.
Resan var väl förberedd genom listor som skrivits
ut från Svalan. Larm på såväl Svalan som BMS
följdes noga. Vi hade gärna sett att det larmats
mer!

Hamnen i Simrishamn

Skådningen
Resan gav 82 arter (fåglar som setts av minst två
personer), vilket vi var nöjda med, med tanke på
det bistra vädret. Nedan pekas de viktigaste lokalerna ut och de mer anmärkningsvärda fåglar som
kunde ses där. Övriga fåglar som sågs på flera/
många platser framgår av artlistan mot slutet.

Lördag 8/1, avfärd 07:00 (i regn&dimma)
Simrishamns hamn – fina obsar på salskrake och
bergand, mängder med trutar.

De viktigaste lokalerna och arterna

Hornuggla

Fredag 7/1. Lund – i en hög tuja på en innegård
kunde vi se sex hornugglor gömma sig i grönskan
bland grenarna, kanske var de fler än så.
Lunds reningsverk – mycket fågel i dammarna,
mest änder men även två smådoppingar. Vi såg
inte kungsfiskaren, som rapporterats därifrån. Inte
heller forsärlan.
Hardeberga stenbrott – försök på de berguvar som
finns där, blåsigt och dimmigt, inget hördes.

Skrattmås och gråtrut i reningsverksdammarna

Hasse tyckte inte att det var läge för förmiddagsfika här

Brantevik och Skillinge – alltför fruset för att
kunna se något. Skärsnäpporna syntes inte i dimman.
Kåseberga hamn - en skulkande gärdsmyg i
blåsten på piren.
Hammar och Ingelstorp – efter en stunds letande
kunde vi finna kornsparvar nära Ingelstorp, bra
gjort av Hasse! Vi såg inte spetsbergsgåsen.
Kabusa – få gäss syntes på fälten.

Kåseberga hamn

Söndag 9/1, avfärd 07:00
Dagen inleddes med sträckkörning upp till
Båstad, ca 10 mil.
Båstads hamn – tämligen få fåglar, dock en svärta
på rätt kort håll.

Inga bilder på kornsparvar blev det vid Hammar

Ystads småbåtshamn – alfåglar och salskrakar
sam utanför hamnen, bland mängder av vanligare
änder och vitfågel.
Abbekås – gav inget.
Dybäck – tji på stäppörnen i dimman.
Näsbyholm – några fasaner syntes, sikten över de
öppna fälten var för dålig för att kunna se några
rovfåglar.
Hardeberga – nytt försök på berguvarna, men
vädret var ännu sämre denna gång.
Flyinge kungsgård – försök att se vita storkar på
taken i mörkret, men de var inte där.

Hasse kommer ingen vart med bilen
- men ska han framåt eller bakåt?

Gröthögarna

Gröthögarna – jakt på lappsparv
Ripagården – här hittade vi lappsparven
Torekovs rev – mycket fruset. Toppskarvarna
syntes inte till, bara några storskarvar.
Torekovs reningsverk – här hade vi flyt. Bland
högar av tång kunde vi se vattenpiplärka, skärpiplärkor, en ängspiplärka och en forsärla. Här fann
vi också resans krickor.
Sandön – inget nytt
Rönnen – jaktfalk eftersöktes

Jaktfalk

Hälgeröds hamn – på isen stod den eftersökta
jaktfalken, vi fick också se den flyga förbi en bit
framför oss.

Farhultsviken – inget nytt
Lerhamn – ingen svarthuvad mås
Gamla Lerberget – en pilgrimsfalk rörde sig efter
den rätt avlägsna iskanten. Tre frusna rödbenor
gav ett tillskott på vadarlistan. Ingen svarthuvad
mås där heller.

Måndag 10/1, avfärd 08:00
Övedskloster – i strömmen fann vi strömstare,
sidensvansar rörde sig över våra huvuden.
Vombsjöns utlopp – chansning på kungsfiskare,
men där var mycket stilla.
Valdemarsro invid Bulltofta vattenverk – i Segeån
fick vi härliga obsar på den eftersökta kungsfiskaren.

Storkarna vid Flyinge ser minst sagt ruggiga ut

Börringevråk

Strömstaren hittade vi vid Övedskloster

Alnarpsparken – fokus låg förstås på den bekanta
trädgårdsträdkryparen. Vi såg inget, den har heller
inte larmats på länge. Enl. personal, ska den ha
gått en stilla död till mötes.
Flyinge kungsgård – nytt försök på de vita storkarna. Sex frusna stod i en klunga vid stranden
av den damm som ligger bakom de stora byggnaderna.
Borgeby nära Bjärred – nedanför avloppsreningsverket hade en rördrom larmats, men den syntes
inte till. Fin obs på fjällvråk i stället.
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