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Vädret
I maj brukar västvindarna ha tagit över. Så var det också på denna resa, som på förhand såg ut
att bli en av de blötaste. Den första fronten skulle vi möta på nedvägen. Det stämde också.
Därför valde jag att inte göra det vanliga stoppet i Östergötland, utan istället satsa på lokaler
på ”bortsidan” av fronten. Det fungerade över förväntan.
Fredagen skulle vara en mellandag vad gäller nederbörden och det visade sig också stämma,
med ganska mycket sol och ingen nederbörd. På lördagen hade både norska och svenska
väderlekstjänsterna utlovat regn i princip hela dagen, men av det blev till slut inget alls.
Däremot såg det mer hotande ut för söndagen då en front skulle komma från ”fel” håll, dvs.
sydost. Strategin blev att så snabbt som möjligt dra mot nordväst, dit regnet inte skulle
komma. Frånsett några regnskurar i Skåne, så var det vackert väder resten av resan. /HGW

Torsdagen den 23 maj
En kvart före utsatt tid var alla i gruppen på plats och ivriga att komma iväg söderut.
Väderprognosen för resan var minst sagt dålig, så bagaget var fullpackat med gummistövlar
och diverse regnutrustning. Efter fika på Brahehus i duggregn drog vi ner mot Skåne i snabb
takt. Vårt första skådarstopp planerades till Sandön och Rönnen vid Skälderviken. Vid
Rönnen hade en svartnäbbad islom larmats ut och vi hoppades på att få se den. Vädret hade
klarnat upp under resan söderut och nu var det soligt om än ganska kyligt. Efter lite spanande
fick vi syn på en smålom men den hade som tur var sällskap av den svartnäbbade islommen.
Intressant att jämföra de båda arterna både storleks och utseendemässigt.

Strandskata.

Andra fina obsar vid Rönnen och Sandön (bron ut till ön var tyvärr stängd pga. häckande
tärnor) var flygande alfåglar, fiskgjuse, sjöorre, myrspovar, småtärnor, skärfläckor, rödstjärt,
gråhakedopping m.m. Nöjda efter denna fina inledning på resan åkte vi vidare ner till
vandrarhemmet i Blentarp där vi skulle bo i tre nätter. Det kändes lyxigt att vi tilldelades
enkelrum och att städning var inkluderat i priset. Skönt! Middag på, som det skulle visa sig,
vårt blivande stamhak byakrogen i Blentarp.

Fredagen den 24 maj
Vi startade tidigt denna soliga morgon och åkte till Vombs Fure där vår målart för morgonen
var sommargylling. Vi hade inte mer än stigit ur minibussen förrän vi hörde den sjunga lite
svagt. Efter ett tag sjöng den upp sig och vi kunde njuta länge av den speciella, nästan
tropiska sången. Här i Vombs Fure hörde vi också trädpiplärka fint. Nästa stopp blev
Furuboda där gulhämpling brukar häcka. Även här hade vi tur att få höra sången på nära håll,
även om vi inte kunde se den genom grönskan. På vägen upp mot Äspet, söder om Åhus på
Skånes ostkust, fick vi syn på en vit stork som stolt promenerade vid Yngsjön. Härligt att se
stork i det skånska landskapet.
Väl framme vid Äspets lövskog fick vi tips om sjungande mindre flugsnappare och
brandkronad kungsfågel av en fågelskådande pappaledig man. Han gav en utmärkt
beskrivning var vi kunde hitta dem. Skönt ibland med lite extra hjälp eftersom vi hade
mycket på agendan. Vi promenerade ut på den vackra strandängen och gick upp i tornet. Här
såg vi bland annat stora mängder ruvande småtärnor och skärfläckor.

Vit stork vid Yngsjöns utlopp.

Mindre hackspett såg vi fint vid Äspet.

Efter vår picknick-lunch var vi just färdiga att dra vidare då Hans-Georg fick ett larm på
rostand. Ibland ska man ha tur. Rostanden befann sig bara ett par hundra meter bort från
minibussen. Rostanden blev Gunillas 300:e art så den blev extra viktig för oss. Glada i hågen
körde vi vidare mot Herculesdammarna sydost om Kristianstad. Här såg vi lärkfalk, tornfalk
och svarttärnor i massor. De är så fina i sina svarta häckningsdräkter.
På vägen tillbaka mot Blentarp gjorde vi ett stopp i Forsakar, en ravin i Linderödsåsen. Här i
ån mellan vattenfallen trivs forsärla och mycket riktigt fick vi också se forsärla med ungar.
Även gärdsmyg adderades till artlistan. Österlen på försommaren är underbart. Landskapet är
böljande, rapsfälten gula, äppelodlingar fulla av vita och rosa blommor och bokskogarna

ljusgröna. Därför blev även transportera längs småvägarna ett nöje. Skönt att sitta och insupa
atmosfären och vila ut mellan alla nya upptäckter.

Gunilla fick sin 300:e art. Men här har
Hon just kryssat kungsörn i Fyledalen.

Monika, H-G, Monica och Sonia vid Forsakar.

Men än var dagen inte slut. En kvällsexpedition anordnades och vid 21 tiden gav vi oss ut
igen, nu med nattsångare i fokus. Vi åkte till Sjötorps ängar vid Krankesjön. En mild skön
stilla kväll och göken gol som besatt. En gök nästan kiknade av sin iver att gala i kapp med
de andra. Från flera håll hördes gräshoppsångare. En flodsångare hade larmats ut och redan
dragit till sig en liten grupp skådare. Bekvämt att deras tubar redan var inställda på
flodsångaren. Att de hittade den i mörkret! Även morkulla visade sig och hördes i natten
tillsammans med enkelbeckasin. Detta blev en kväll vi nog kommer att tänka tillbaka på
många gånger under kalla vinternätter. Strax efter midnatt var vi tillbaka på vandrarhemmet.

Törnsångare.

Lördagen den 25 maj
Efter en relativ sovmorgon styrde vi kosan till Eriksdals kvartsverk i norra änden av
Fyledalen. Detta är en täkt där man utvinner kvartssand så landskapet passar, som vi också
kunde konstatera, backsvalor väl. Vi körde vidare in i Fyledalen och via ”Plattan” till
örnskådarplatsen Lyckås strax intill. Medan vi satt i gräset och lunchade blev det full
uppvisning. Två gamla kungsörnar kretsade över oss under upprepade tillfällen och ofta på
låg höjd tillsammans med korpar, glador och tre bivråkar. Bättre lunchunderhållning kan man
väl inte tänka sig.
Kornsparv stod som nästa art på önskelistan. De håller till på ett relativt begränsat område
längs sydkusten vid Hammar. Vi körde sakta runt och spanade av telefontrådar och trädtoppar
och till slut upptäckte Hans-Georg en sittande kornsparv på en gren en bra bit bort. Roligt att
se denna art som en gång var vanlig i södra Sverige. Kåseberga hamn bjöd på stora sträck av
vitkindade gäss uppblandade med några prutgäss. Vid Näsbyholmssjön hade vi förväntat oss
att se svarthalsad dopping som ibland finns här men tyvärr inte denna gång. Dagen avslutades
vid Silvåkratornet där vi spanade från gömslet i vassen. Ljuset på kvällen var fantastiskt och
vi njöt av stora mängder skäggdoppingar och svarttärnor.

Söndagen den 26 maj
Vi fick en rekommendation på kornknarr som hördes på dagen vid Örtofta
sockerbruksdammar så vi började den tidiga morgontimmen med ett besök där. Det visade sig
vara en intressant lokal med mycket skräpmark, eller ruderatmark, som vi lärde oss det heter.
Här sjöngs det friskt i buskagen. Speciellt roligt var det att lyssna på en vackert sjungande
kärrsångare. Vi fick också uppleva ett drama på nära håll. Ett väldigt väsen hördes från
björktrastarna i trädet. Strax därefter på bara någon meters avstånd från oss kom en sparvhök
flygande med en björktrast i klorna. Inte undra på att släktingarna var upprörda. Ett givande
besök även om kornknarren inte ville göra något väsen av sig.

Ladusvala häckade i ”Fågeltornsgömlset” på Getterön.

Färden norrut gick via Påarp strax söder om Halmstad. En amerikansk sjöorre hade larmats ut
och vi ville göra ett försök på den. Vi gick längs den vackra strandängen fram till
klapperstensstranden där sjöorrarna låg. Då kom ett flygplan på hög höjd och rörde runt i
flocken. Uppskattningsvis lyfte nära 1000 sjöorrar. De landade igen men var väldigt rörliga.
Vi jobbade hårt på att gå igenom flocken men hittade tyvärr inte den amerikanska individen.
Vid Getterön tog vi fikapaus. Här såg vi rödspov, bläsänder, skäggmes och inte minst två
svarthuvade måsar bland alla skrattmåsar. Vårt allra sista stopp för dagen var Glänås vid
Tåkern. Nu kom det första regnet på resan men det gjorde inte så mycket eftersom vi fick se
den rödhuvade dykanden på nära håll. En vacker hanne som visade upp sig fint. Även
trastsångare hördes från vassen vid fågeltornet.

Rödhuvad dykandshanne vid Glänåstornet, Tåkern.
Det var en nöjd liten grupp som anlände till Stockholm på söndagskvällen. Totalt hade vi sett
129 arter men det var inte kvantitet som utmärkte denna resa, utan att vi fått se och höra så
många fina fågelarter och få fågelobservationer på nära håll i underbart vacker miljö.
Monika Svensson och Gunilla Lundborg
Lokaler
Torsdag 23 maj: Utvälinge (Sandön), Rönnen
Fredag 24 maj: Vombs fure, Furuboda, Yngsjösjön, Äspet, Herkulesdammarna, Forsakar.
Kvällstur: Sjötorps ängar (Krankesjöns västsida)
Lördag 25 maj: Fyledalen (Eriksdal, ”plattan”, Lyckås), Peppinge/Hammar, Kåseberga,
Västra och Östra Näsbyholm, Silvåkra
Söndag 26 maj: Örtofta sockerbruksdammar, Påarp, Getterön, Glänås (Tåkern)
Arter
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rostand
Gravand
Rödhuvad dykand
Bläsand

Snatterand
Kricka
Gräsand
Skedand
Brunand
Vigg
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Knipa

Storskrake
Fasan
Smålom
Svartnäbbad islom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Storskarv
Vit stork
Bivråk
Röd glada

Brun kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Tofsvipa
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Storspov
Rödbena
Drillsnäppa
Starthuvad mås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut (intermedius)
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Kattuggla
Tornseglare
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Koltrast

Björktrast
Taltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Brandkronad
kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv
Kornsparv
Summa 129 arter

