Skåneresan 12-13 januari 2019
Årets första klubbresa lockade hela 12 personer a följa med ll Skåne en hel helg. Fågelmässigt blev det en mycket lyckad
resa, men däremot var det e bedrövligt väder med regn och blåst båda dagarna. När chauﬀörerna hade samlat ihop sin passagerare så styrde bilarna mot Särdals strand vid Busör dit vi anlände strax e)er å a. E)ersom blåhakar är morgonpigga fåglar
så var den redan ute på tången och födosökte när vi kom. Den verkade pigg och fräsch, så blir inte vintern tuﬀare så kommer
den nog a klara sig, ll glädje för alla månadskryssare.
E)er de a så körde vi några kilometer söder ut, ll Gullbrandstorp för a kicka e)er en större turturduva. Den var e villaområde så vi delade på oss och gick runt på olika gator och spanade av trädgårdar och grönområden. Som tur var hade duvan
varit här någon vecka, så de boende var nu vana vid fågelskådare. E)er en stund var det en äldre herre på cykel som tjoade ll,
och plötsligt ifrån alla håll kom e 50-tal skådare springande. Där sa duvan en kort stund, så alla i våran grupp han inte fram
och ﬁck se den. Men strax därpå så återfanns den igen och nu var alla med, det blev en bra start på resan.
Nu bestämde vi oss för a köra ll Rögle säteri där det hade se s en större skrikörn några dagar. När vi körde in i Skåne så kom
regnet, som sedan pågick mer eller mindre hela dagen. Då första bilen anlände så drog en kungsörn förbi mot söder, ﬂera glador, 3ällvråkar, ormvråkar och havsörnar såg vi, men ingen skrikörn. På e av fälten betade cirka 3000 grågäss och 25 bläsgäss
och troligen var det i denna ﬂock man dagen innan hade se en 3ällgås, men sikten var för dåligt för a vi skulle kunna plocka
ut denna raritet.
Nästa stopp ﬁck bli Alnarpsparken där målarten var trädgårdsträdkrypare, och vi hade inte strosat runt särskilt länge förrän
Håkan ropade a han hade en kandidat. Den var väldigt snäll och lockade ﬂera gånger, och e)er a vi hade studerat några av
bilderna som vi tog kunde vi enas om a det var en trädgårdsträdkrypare som vi såg.

Jörgen, Conny, Hans, Björn på spaning e er TTK i parken.

E)ersom det hade kommit några larm på kejsarörnen så körde vi mot Havgårdssjön , där hade vi nog lite tur, för örnen sa
lugnt kvar i en torraka. På färden ned ll vårt boende så stannade vi ll vid några sjöar som gav en del årskryss, så som brunand, sothöna och vigg.

Vårt boende var som vanligt i stugorna på Ystads camping, när alla hade pudrat näsan och borstat håret så åkte vi in ll en av
stans ﬁnaste restaurangerna, för a äta go och ﬁra dagens kryss.
Söndag morgon blev det avfärd redan halvå a, vi började vid Havgårdssjön, men ingen kejsarörn syntes ll. Så vi åkte vidare
mot Sillesjö, som brukar vara bra för rovfåglar. Men vädret var ju lika bedrövligt idag, så sikten var begränsad och det mest
blev blö och tråkigt. Kulast här var a någon ﬁck livskryss på vildsvin, och a fyra sna eränder ﬂög förbi.
Nästa stopp blev Limhamns kalkbro för a kika e)er en berguv som brukar si a i e rör och sova på dagarna. E)er lite telefonkontakt med ortsbefolkningen så hi ade vi röret, men idag var det ingen uv i röret. Så nu körde vi norr ut ll en sta onär
hökuggla vid Hulrugered, och det gick bä re, den sa och kurrade i en tall ute på e hygge.
Torekov är en lokal som vi all d brukar besöka, så därför körde vi däråt nu. När vi passerade fälten vid Fröslöv så a det en
pilgrimsfalk på marken som hade slagit någon fågel. Väl ute vid Torekov så observerade vi minst 4 toppskarvar och e 10-tal
skärsnäppor, och en storlom sträckte förbi.
Sista lokalen på resan ﬁck bli Lervik, där hade man på förmiddan observerat en va enpiplärka. Men vi såg bara några ängspiplärkor och en skärpiplärka samt en ﬁn ﬂock med 7 skärsnäppor.
Totalt under resan observerades 75 fågelarter, och våran guide var Peter Hörenius.
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