Deltagare: Torbjörn Winqvist, Christer Fritzell, Stina Yström, Klas Reimers, Kerstin Nordenadler, Monica
Ahlberg, Annika Morberg, Reseledare Erik, Karin Hendahl, Rolf Andersson, Britta Svensson, Jarl Schuberth,
Rolf Lindskog, Lars Svantesson
Foto: P-G Larén

Reseledare: Erik Peurell

Foto: Klas Reimers P-G Larén.

Foto: Monica Ahlberg

Torsdag morgon 15/1 kl 8 träffades 14 resenärer med stora väskor putande av tubkikare,
stativ, kameror och varma, vindtäta kläder vid spår 10 på Centralen. Den 15:e, Torbjörn,
anslöt i Södertälje. Nu hade vi fyra behagliga timmar på tåget att se fram emot. Vi kom fram
till Lund i (närapå) rätt tid. P-G och Erik gav sig iväg till biluthyrningen och kom tillbaka med
två skinande vita och rymliga minibussar.

Lunds Central: Skådar- och regnkläder på för att skåda råkorna utanför!

Vi behövde inte ödsla tid på lunchätande, då vi hade utsökt tillfälle att äta under resan, så vi
for genast till thujorna på van Dürens väg för att räkna in årets hornugglor. Vi fann fyra
stycken i regnet.

Ååååh, en fotograf!

Bäst att strama upp sig litet.

Foto: Klas Reimers

Nästa stopp gjordes vid Lunds reningsverksdammar där det rapporterats en vitögd dykand och
en hybrid vitögd dykand X vigg. Vi dippade på dem, men vi kunde notera ett antal resekryss,
t.ex. smådopping, brunand, fasan, kanadagås, forsärla och rödhake.

Annika spanar förgäves i regnet efter den vitögda dykanden i en av Lunds reningsverksdammar.

Strax före kl 15 for vi vidare mot Flyinge kungsgård. En imponerande anläggning, där de
förutom hästar även föder upp vit stork, som utfordras med små tuppkycklingar. Vi kunde
resekryssa ett antal friflygande storkar, en röd glada och ett antal steglitser.
Det regnade fortfarande så ordentligt, att vi tog det strategiska beslutet att göra dagens inköp
och sedan åka till vandrarhemmet i Blentarp för att hinna torka upp litet innan artgenomgång
och middag, vilken avåts på Byakrogen i Blentarp.
Fredag 16/1: För att utnyttja dagsljuset maximalt sattes tiden för avfärd till 6:30, då ca två
timmars bilfärd väntade till dagens första stopp, Dagshög på Bjärehalvön. Vinden var minst
sagt besvärande, men 5 plusgrader och uppehåll lindrade plågan. Enligt SMHI var
medelvinden ca 10 m/s med 21 m/s i byarna. Inte undra på att vi tog snedsteg ibland! Vi
började med att gå mot vinden, dvs söderut, då vi inte visste var vi skulle börja leta dagens
stora målart: SVARTAND. Vi kunde i halvlä särskilt avnjuta tretåiga måsars och havssulors
kämpande mot vinden på helt acceptabelt skådarhåll.

Fredagen bjöd på hård vind. Bara riktiga havsfåglar gillar detta väder.

Liksom några skådare från StOF, förstås: Lars, Jarl och Kerstin

Havssulorna kom inom fotograferingsbart avstånd.

Foto: Monica Ahlberg

Vi travade vidare för att se om vi kunde lura fram några piplärkor och vi lyckades i alla fall
med skärpiplärka. Genom att i efterhand ha tittat på bilder på piplärkorna, visade det sig att
det fanns även ängspiplärka på strandängarna, vilket vi inte kunde avgöra på plats i rådande
vind och motljus.

Ängspiplärka: Ljusa ben, inte så ”murrig” på bröst och buk som skärpip.

Foto: Torbjörn Winqvist

Av den flock gräsänder som svartanden skulle sällskapa med, såg vi inte en skymt, så efter att
ha styrkt oss med några lunchmackor, vände vi näsorna åt andra hållet och efter att ha snavat
igenom långsträckta öar av stenskravel, fann vi svartanden i en flock gräsänder!

Hmmmm…. Har vi inte en svartand där bland gräsänderna?

Foto: Monica Ahlberg

När nästan alla fått syn på den, vågade vi oss närmare och fick en mycket njutbar obs. Mörk
kropp och ett betydligt ljusare huvud plus ett par rödaktiga ben, gjorde artningen mycket
lättare än befarat.

Avståndet och blåsten gjorde det svårt att få någon bra bild på svartanden, men här är en dokumentationsbild där man kan ana ett rött ben.
Foto: Monica Ahlberg

Svartanden med entourage i form av gräsänder

Foto: Klas Reimers

Glädjen var förstås stor över detta kryss. Bara Annika hade sett svartand tidigare, men hon
fick i alla fall ett tungt årskryss. Övriga resekryss på lokalen: sångsvan, småskrake, knölsvan
och silltrut. Vi strävade åter mot bilarna i motvinden, sökande lä så gott det nu gick. Antingen
var det solen som värmde litet på ryggen, eller också var det tanken på alla svartandskryss
som gjorde stegen lättare.
I Torekov stannade vi till vid Svarteskär, som för tillfället var tomt på all fågel. Dipp på
toppskarv, alltså. På Torekovs rev avnjöt vi lunch och åsynen av fem skärsnäppor.
Vidare till Kattvik, där vi i hyfsat lä kunde skåda smålom, knipa, ejder, fiskmås, småskrake
och en ”börringevråk”.

Ormvråk, modell Börringe

Foto: Klas Reimers Ung havsörn vid Dagshög

Foto: Klas Reimers

Vid Utvälinge, där man fortfarande inte kan ta sig över till Sandön, lät några skäggmesar höra
sitt ”pingande” läte. Det var så högt vattenstånd, att vadarna inte hade en chans att födosöka,
så vi beslöt att hasta vidare till bättre jaktmarker.
När vi satt oss i bilarna, kom en blå kärrhökshona alt ungfågel och visade upp sig vackert, så
alla for ut ur bilarna igen med fart för att kunna njuta av den ordentligt.
Rönnen var dagens sista anhalt. Här noterades gråhakedopping, storspov och knubbsäl. Vi
stannade till skymningen och for sen raka vägen till vandrarhemmet där vi hade sedvanlig
artgenomgång innan vi for in till kinakrogen i Sjöbo för en ”ankmiddag”, eller ska vi kalla det
svartandmiddag?
Vi törnade snabbt in på våra rum, mycket nöjda med vårt dagsverke i den hårda vinden
Lördag 17/1: Lördagen bjöd på sovmorgon då det är litet kortare väg till Kristianstad än till
Båstad, dvs vi åkte inte förrän kl 7. Framme planenligt en och en halv timme senare.

Men – varför fastnar inte tuben på stativet? Klas ser ut att ha problem.

Lokalen kallas Rinkaby skjutfält, östra och västra Hammaren.
När vi kom fram hann fyra skådare från Gävle upp oss. Telefonnummer byttes snabbt och så
gav vi oss av över den blöta men ganska lättgångna strandängen fram till nordsidan av den
östra udden.

Jahapp – ett hinder: Var kommer man lättast över stenmuren?

Lite blött här och var. Det gällde att välja väg.

Ytterst nöjda fläckdrillsnäppekryssare. Klas, Stina, Britta (skymd) och P-G.

Fläckdrillsnäppan kilade fram och tillbaka än framför och ofta bakom stenarna på den
motsatta stranden. När den visade sig på den nästan svarta tången i strandkanten, kunde man
se de gula benen, vilket definitivt avgjorde artningen. Skönt, nu fick hela gruppen inklusive
ledarna ett nytt sverigekryss. Härligt! Dessutom sken solen vänligt från en klarblå himmel.
Övriga resekryss på lokalen blev: tornfalk, bofink, björktrast, gulsparv, skäggdopping,
sidensvans och en flock om 40 snösparvar. Förvåningen var stor i gruppen att vi fick tag på
fläckdrillen så snabbt. Det kändes som om vi fick massor av skådartid tillgodo.
Nästa anhalt: Kabusa skjutfält med en hoper gäss av olika arter: vitkindad gås, sädgås, grågås
och bläsgås. Dessutom kunde vi glädjas åt ormvråk och röd glada. Vi var glada över
solskenet, men den ”bara” måttliga vinden kändes väldigt vintrig och det var svårt att finna lä
för lunchen.
Det obligatoriska kornsparvstoppet vid Hammar gav förväntad utdelning. Kornsparvarna var
hemma. Många satt på den mörka marken intill en vattensamling på vinterfältet och var inte
särskilt villiga att visa upp sig i den svala blåsten. En flock hämplingar flög fram och åter
några vändor innan ett antal kornsparvar flög upp och poserade fint i en liten buske. Ett par av
deltagarna kunde notera sånglärka. Solen sken fortfarande, men vinden var KALL.
Nu var det dags att hälsa på kungsfiskaren vid Husie mosse. Trodde vi, ja! Den vägrade envist
att visa sig. Vi fick nöja oss med gråsiskor, grönsiskor och en fjällvråk som var mer
samarbetsvillig genom att till och med slå sig ner på lyktstolparna vid vägen.

Ivrigt spanande efter kornsparv.

Foto: Monica Ahlberg Fjällvråken vid Husie Mosse

Foto: Klas Reimers

Nu var klockan redan tre, så vi skyndade vidare till Lomma kustdammar.
Där låg det mängder av vigg – och minsann – bergand, både hona och hane. De låg mest med
näbben under vingen så det var ingen njutobs på så sätt, trots det inte alltför långa avståndet.
Vidare mot Hardeberga stenbrott för att lyssna och spana efter berguven. Efter en stunds
lyssnande och spejande i det avtagande dagsljuset, hördes den först ropa och strax därefter var
det någon som upptäckte den högst uppe på den höga byggnaden i norr dit de breda
matarbanden leder. Stor glädje i gruppen! Därmed kunde Karin notera ytterligare ett livskryss
idag. Uven flög upp och ett besvikelsens sus gick genom skådarledet, men det var ingen fara.
Uven ville bara ha ännu bättre utsikt, så den satte sig allra högst upp på en mast på huset. Att
höra berguven hoa i kvällningen var en magisk upplevelse för oss alla! Klas nöjde sig inte
med att skåda berguv, så han ställde in tuben på planeten Venus och strax intill kunde vi se
Merkurius, som ser ut som en lagom böjd banan. När alla sett uven och hört den hoa, var det
hög tid att leta sig tillbaka till bilarna i skumrasket.
Efter en kort andhämtningspaus, upprepade vi gårdagens middagssuccé på Ching-a-ling i
Sjöbo innan vi som avslut på dagen avverkade artgenomgången.
Tröttheten tog ut sin rätt även denna kväll trots att det varken blåst särskilt hårt eller regnat, så
de flesta drog sig tillbaka direkt.
Söndag 18/1: Även idag var avresetiden satt till 7:00, men för att hinna packa ihop och få
med oss våra lakan och övriga persedlar, ringde nog de flesta väckarklockor en halvtimme
tidigare än igår. Skådardagen skulle ta sin början med en vandring ut till Måkläppen via
golfparkeringen, var det tänkt. Vattenståndet var dock så högt, att inte ens en stövelklädd
Kerstin kunde ta sig ända fram.

Blötvandring mot Måkläppen

Vart blev hon av, männschan?

Foto: Kerstin Nordenadler

Det är ju bara under perioden november-januari man får ta sig ut dit, eftersom det är
sälskyddsområde, vilket gjorde det extra synd att inte nå fram. Nåväl, vi kunde trösta oss med
några resekryss i form av skedand, sädesärla, kricka, vinterhämpling, stare, gravand, grönfink,
gråsäl och – på Kolabacken – en stjärtmesfamilj. Vandringen gick via Nabben, där det gick att
få fint lä för fika/lunch, och fyrträdgården, som idag bara bjöd på blåmessång förutom det
obligatoriska hönskacklet. Åter vid parkeringen mötte vi ett stort gäng glada småscouter med
föräldrar som hade Måkläppen i blick. Det lyckades säkert för dem, men via en avsevärt
längre promenadväg än den vi testade.

Monica, Annika, Kerstin, Rolf L och Christer spanar

Skönt med lä, så att man slipper hålla fast pålägget!

Björktrastar på väg

Foto: Klas Reimers
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Falsterbo fyr

Kvart över tio vändes kylarna mot Skanör.
Vi blickade bortom hästhagarna vid Skanörs ridklubb och hittade ett antal rödvingetrastar i en
björk. Skickligt, Erik!
Vid Skanörs f.d. soptipp skådade vi storskrake, storskarv, havsörn och knipa.
Längs vägen vid Höllviken höll skarpa ögon i första bussen span ut mot vattnet och fick se en
rödbena.
I buss nr 2 hade vi redan siktet och förhoppningarna inställda på vittruten som rapporterats
från Tygelsjöbäckens mynning. Christer, Torbjörn och Kerstin tog det extra långa benet före,
fick instruktioner på danska var truten fanns för tillfället – och hittade den liggande på vattnet!
Snyggt, men kortvarigt. Den flög upp och tog en rejäl runda på rätt långt avstånd innan den
försvann. Flera i gruppen började knalla tillbaks, men vi eftersläntrare blev belönade. En lokal
skånsk skådare gav inte upp, fick se den och hejdade oss. Nu flög den mycket närmare och
satte sig på marken där den antagligen hittat något smakligt. Den satt kvar när vi tågade
tillbaka till bilarna. Tyvärr i en icke fotomässig position bakom växtlighet och stängsel.

Vittruten visar upp sig från sin bästa sida med vindkraftsvingar i bakgrunden.

Foto: Klas Reimers

Dagens och resans sista lokal blev Husie mosse. Vi gav oss den på att få se kungsfiskaren!
Tyvärr var kungsfiskaren inte samarbetsvillig den här gången heller. Vi väntade och fikade
och väntade igen i den södra delen där mossens kungsfiskare brukar ses, men en tornfalk och
en ormvråk blev enda utdelningen. En utbrytargrupp tog en promenad runt dammen och fick i
norra änden på nytt se stjärtmesar. Karin såg även en strömstare.

Stjärtmes vid Husie mosse

Foto: Klas Reimers

Coola Erik kollar mobilen…Foto: K Nordenadler.

…. medan andra svettas med packningen. Monica, Stina och P-G.

Foto: Kerstin Nordenadler

Åter på Lund C tömde vi bilarna, bytte i vissa fall skodon, plockade av oss några värmande
plagg och satte oss att vänta på tåget mot Stockholm 15:26, som raskt tog oss till Centralen på
utsatt tid, 19:39. En mycket lyckad och trevlig resa var till ända. Alla deltagare fick minst ett
sverigekryss, vilket får sägas vara en mycket god utdelning för ett så kvalificerat skådargäng!
Totalt skrapade vi ihop hela 89 arter, trots att vi satsade mer på kvalité än kvantitet. Det är ju
ingen idé att jaga runt Skåne för att leta efter arter som vi lika gärna kan se på våra
hemmalokaler.
Återigen ett STORT TACK till våra proffsiga och kunniga reseledare/chaufförer som
guidade oss förtjänstfullt mellan och på lokalerna och så gott det nu gick, såg till att alla
fick se alla rara och mindre rara fåglar som påträffades!!!!!
Tack även till alla medresenärer, som med glatt humör och sedvanlig skådarentusiasm
hängde med i alla ändrade planer i ombytligt väder!

Sammanfattning.
Ledare: Erik Peurell och P-G Larén.
Väder: Torsdag regn ca +5 grader, svag sv vind.
Fredag vxl molninghet ca +5 grader, hård sv vind (10-21 m/s)
Lördag SOL, ca 3 grader, KALL sv vind (5-8 m/s)
Söndag mest mulet, ca 3 grader, s måttlig vind
Lokaler: Torsdag: van Dürens väg (1), Lunds reningsverksdammar, Flyinge kungsgård (2).
Fredag: Dagshög/ Påarps mal (3), Svarteskär (4), Torekovs rev (5), Kattvik (6),
Sandön (Utvälinge) (7), Rönnen (8).
Lördag: Östra Hammaren (9), Kabusa skjutfält (10), Hammar (11), Husie mosse
(12), Lomma kustdammar (13), Hardeberga stenbrott (14).
Söndag: Nabben/Falsterbonäset (15), Kolabacken (16), Falsterbo (17), Skanörs
ridklubb (18), Skanörs f.d. soptipp (19), (Annas bageri)Banvallen (20), Höllvikens
strand (21), Tygelsjöbäckens mynning (22), Husie mosse (12).
Arter: Totalt sågs 89 arter av minst två deltagare. Några highlights per dag:
Torsdag: Hornuggla, forsärla och vit stork.
Fredag: Svartand, havssula, tretåig mås, skärpiplärka, skärsnäppa och smålom.
Lördag: Fläckdrillsnäppa, snösparv, kornsparv, bergand och berguv.
Söndag: Skedand, sädesärla, vinterhämpling, rödvingetrast och vittrut.

Text: Kerstin Nordenadler
Bild: Monica Ahlberg, Roffe Andersson, Kerstin Nordenadler, Klas Reimers och
Torbjörn Winqvist

Arter sedda och/eller hörda av minst två resenärer:
knölsvan
sångsvan
sädgås
bläsgås
grågås
kanadagås
vitkindad gås
gravand
bläsand
kricka
gräsand

koltrast
björktrast
rödvingetrast
skäggmes
stjärtmes
blåmes
talgoxe
trädkrypare
skata
kaja
råka

svartand
skedand
brunand
vigg
bergand
ejder
sjöorre
knipa
småskrake
storskrake
fasan
smålom
smådopping
skäggdopping
gråhakedopping
havssula
storskarv
gråhäger
vit stork
röd glada
havsörn
blå kärrhök
sparvhök
ormvråk
fjällvråk
tornfalk
sothöna
skärsnäppa
storspov
rödbena
fläckdrillsnäppa
skrattmås
fiskmås
silltrut
gråtrut
vittrut
havstrut
tretåig mås
tordmule
tamduva
ringduva
berguv
hornuggla
större hackspett
sånglärka
skärpiplärka
forsärla
sädesärla
sidensvans
gärdsmyg
rödhake

kråka
korp
stare
gråsparv
pilfink
bofink
grönfink
steglits
grönsiska
hämpling
vinterhämpling
gråsiska
domherre
snösparv
gulsparv
kornsparv

