Skåne 14–15/1–2017
Vinterresan i år gick till Skåne. Sju förväntansfulla skådare samlades tidigt vid Abborravik för
avfärd. Efter en snabb kisspaus på vägen, kom vi fram till Vitemölla lagom när de första
solstrålarna kom fram.
Den första fågeln vi får syn på när vi kliver ut ur bilarna är en 2K vittrut. Den visar upp sig fint
till alla fotografers glädje under tiden som vi är på lokalen. Förutom truten görs det
observationer på b.la storlom, svarthakedopping, bergand, vitkindade gäss, sädgäss och
bläsgäss. Efter en välbehövlig fika som blir störd av att vittruten åter kommer nära bär det av
mot Simrishamn. Där tas en promenad i hamnområdet som ger nya arter som rörhöna och
smådopping. Vi letar igenom alla trutar och måsar som vi ser efter något udda, men tyvärr
hittar vi ingen avvikande vitfågel.
Det fina väder som vi haft under hela förmiddagen övergår i gråa moln med lätt regn när vi
anländer till Hammar. Efter en tur på fälten har vi dock kunnat spana in sånglärka, hona blå
kärrhök, tornfalk ca 150 kornsparvar och minst 18 spetsbergsgäss som går bland mängder
med sädgäss.

När vi på eftermiddagen anländer till nästa stopp i Fyledalen har åter solen kommit fram och
värmer skönt. Dagens andra fika intas medan vi spanar av dalen. En duvhök och två
kungsörnar som majestätiskt glider förbi och sätter sig i en trädtopp gör att fikat smakar
extra bra. Innan solen går ned hinner vi med ett sista stopp vid Revnäbbet i Ystad. Där får vi
forsärla och rödhake som nya arter för dagen. Vi inkvarterar oss i två stugor på Ystads
camping och middag intas inne i Ystad.
Dag två börjar med att en kattuggla och en del rödhakar hörs utanför stugorna. Efter frukost
åker vi mot Trelleborg och dess reningsverk. Här har det dagen innan varit en vitvingad trut
som vi letar efter i ca två timmar. Ingen trut hittas men vi ser istället snatterand, brunand,
rörhöna, forsärla, havsörn, stare, smådopping, stare och bläsand.

Vi åker vidare mot Löddesnäs. Där intas dagen första fika i kyligt väder. I de stora vassarna

ses ett tiotals skäggmesar. En ensam salskraks hane rastar i havet. Nu tar en längre transport
mot Dagshög vid. På vägen ses en storspov utanför Landskrona.
Vid Dagshög har vi efter en längre promenad räknat in stjärtand, två toppskarvar,
skärpiplärka, strandskata, rödvingetrast och den övervintrande svartanden. Under dagens
andra fika i Torekov kan vi njuta av fjällvråk, två skärsnäppor, fyra toppskarvar och svart
rödstjärt.

Vi gör ett sista stopp för dagen i Båstads hamn. En stor flock på ca 500 bergänder och två
svärtor blir det sista vi ser innan hemfärden påbörjas.
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