Skåneresan 13-14 jan.
På årets första klubbresa blev vi 7 personer som samlades vid Abboraviken för avfärd mot Skåne.
Men eftersom det sedan en vecka fanns en större gulbena vid Smedsgårds strandängar så blev
det en omväg via Halland först. Men det gjorde ju inget, för två av oss blev gulbenan ett livskryss
och vi andra fick en snygg repris. Mängder med grågäss och vitkindad gås rastade på strandängarna här såg vi även 2 gravänder och ett 20-tal storspovar rastande. Över ängarna jagade en honfärgad blå kärrhök. När vi nu var så nära Galtabäck så ville alla åka dit och kolla på berglärkorna,
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det var smidigt, vi såg 23 berglärkor strax norr om tornet. En pilgrimsfalk satt och kurade borta
vid strandkanten, och storspovarna spelade för fullt. Härligt!!
Nu körde vi vidare söder ut mot Haverdal, här skull det finnas en vattenpiplärka. Och mycket riktigt, när vi kom ut på "skallen" så gick den där
på sandstranden tillsammans med två skärpiplärkor. Detta var mycket pedagogiskt vi fick nu
möjligheter att på nära håll studera skillnaden
mellan vattenpip och skärpip .
Nu drog vi vidare till Halmstads reningsverksdammar här har det rastat en hona av ringand, och den var heller inte svår att hitta. Det
var bara att kolla där alla andra fågelskådare
stog och tittade, förutom ringanden hade vi en
smådopping och minst 3 rörhönor massor med
vigg och sothöns. När vi var klara där så bestämde vi oss för att köra mot Skåne så som Vattenpiplärka Foto Björn Karlsson
det var tänkt från början.
Första stoppet i Skåne blev vid Södra Utmarkerna som ligger strax söder om Ängelholm. Här var
det ett fält fullt med fodermajs, delvis skördat men en del oskördat fanns också kvar. Här födosökte massor med grågäss och vitkindad gås, men vi observerade även 2 sädgäs, 250 sångsvan
och 3 rostand. Nästa stopp blev Hasslarps sockerbruksdammar, men här låg det is på dammarna
så fåglar var det väldigt dåligt med, vi noterade några rödhakar i buskmarkerna.
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stället körde vi mot Lunds reningsverksdammar, här var det helt fullt med fåglar. Mest var det
sothöna, vigg och bläsand men vi observerade även 19 brunand, 18 snatterand och minst 25
smådoppingar och några skäggdoppingar. Några av oss han se en kungsfiskare som lämnade
dammen och snabbt svischade ned i kanalen.
Efter som det är korta dagar så här i januari så började det nu skymma på, så när vi hade hjälp
Peter med att få upp bilen på vägen igen så körde vi bort till Ystad för att övernatta. Här hade vi
bokat en stuga på Ystad camping.
När vi hade installerats oss och fräschat till oss så gott det gick, åkte vi in till Ystad för att äta.
Vi valde att besökta stans finaste Kinarestaurang, det smakade verkligen gott nu. Väl hemma i
stugan var det dags för artgenomgång, vi var alla överens om att det hade varit en lyckad dag och
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dom fåglar vi hade planerat att se hade funnits på plats. Eftersom samtliga ifrån programkommiten var närvarande så hade de ett möte om årets vårprogram, vi andra som var med gav dom
värdefulla tips om vart vi ville åka under våren. Nu återstår bara att se vad som blir av våra förslag.
Dag två började vid Hammra, här var som vanligt kornsparvarna på plats, ett 30-tal fåglar såg vi.
Förutom det blev det någon fjällvråk och två vildsvin som drog iväg över fälten. Nästa stopp blev
Fyledalen, detta är en fantastisk lokal för dom som älskar rovfåglar. Vi nästan smålog lite gran, för
när vi var i Skåne 2017 så satt det två kungsörnar i ett dött träd på andra sidan dalen. Och nu när
vi kommer ett år senare så sitter en av kungsörnarna kvar i trädet, den andra är bara 50 m därifrån. Förutom dessa så hade vi minst 7 havsörnar och 9 glador och även här ser vi två vildsvin. Nu
åker vi vidare till Näsbyholmssjön, här har vi bara en massa repriser på sådant som vi har sett tidigare, men en riktigt snygg börringevråk bör nämnas. Efter det blir det Sillesjö, för att spana efter

örn, och då framförallt den större skrikörnen som tidigare har sett i området. Men det blev ingen
örn här, däremot gick det tre tranor på fälten. Nu vidare till Havgårdssjön, det som imponerade
mest här var en flock med 12 glador.
Nu så äntligen kom det ett larm på större skrikörnen, det var ifrån Skarbesjö gods. Det var bara
20 minuter dit, så vi drog i väg. När vi kom fram så fanns det ett 20-tal bilar, men örnen hade sakta gått ned bakom en grandunge, så ingen såg den nu. Vi stog där en timme och började så sakta
inse att det var första gången som det gick lite i mot oss med rariteterna. Ett nytt larm om 15
fjällgäss vid Hellerstads kyrka gjorde att vi snabbt omgrupperade oss. Men när vi kom fram var
det bara dystra miner i skådarledet, de verkade till och med som att vissa tvivlade på artbestämningen. Men det fanns en härlig flock med över 3 000 vitkindade gäss och säkert 100 bläsgås,
även en honfärgad blå kärrhök födosökte. Resans sista stopp blev vid Vombsjön, men det gav inget särskilt. Nu börjad det skymma på, så vi valde att köra hemåt. Men det är fantastiskt var mycket fåglar det finns i Skåne under vintern, på flera ställen ser man stora flocka med rastande gäss.
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Och när man kör genom landskapet så är det överallt rovfåglar, främst glador, tornfalkar och
ormvråkar. Så vi som var med är mycket nöjda med resan, och totalt observerade vi 83 fågelarter
på två dagar. Tack till Peter som var våran guide.
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