AOK:s vinterresa till Halland och Skåne 8-9 januari 2022

Deltagare: Björn Malmgren (reseledare), Björn Karlsson, Kent Lundberg, Sven och Violis Bågesund, Johan
Starck, Peter Hörenius, Mats Thorin, Berndt Dahnson och Roland Lundgren. Foto: Mats Thorin

Sedan många år har klubben haft en årlig tradition att göra en vinterresa till kusten och ofta
Halland i kombination med Skåne vilket även blev fallet detta år. Med start lördag morgon kl.
05.30 lämnade två bilar Eksjö och en bil Aneby med Halmstad som första destination. Reste
genom ett snöklätt och vintrigt Småland med moddiga och tidvis något hala vägbanor. Ju
närmare kusten vi kom avtog kung Bore och i stället mera gröna fält och mycket ringa
snömängd. På Genvägen 4 i Halmstad hade det varit en dvärgsparv vid fågelmatningen sedan
en tid tillbaka men när vi var där dryga timmen var den inte särskilt samarbetsvillig. Några fick
en mycket kort skymt av den när den satt i en tät buske men lyfte snabbt sedan och flög iväg in i
trädgården. Flera koltrastar, 2 turkduva, ringduva, bergfink, grönfink, talgoxe, blåmes, pilfink
samt rödhake provianterade på frön, talgbollar och äpplen.
Efter denna start åkte vi till Malens havsbad i Båstad då sibirisk knölsvärta hade observerats
där de senaste dagarna. Mycket sjöfåglar fanns med stora mängder bergand, vigg, sjöorre,
svärta samt ejder. Hittade även 3-4 svarthakedoppingar som rastade men ingen knölsvärta
trots mycket idogt letande. Tyvärr blev det snabbt miserabla väderleksförhållanden när diset
tilltog och samtidigt snöblandat regn.
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Passerade Hallandsåsen i full vintermundering och sedan i väg till hembygdsparken i
Ängelholm. Omgående hittar vi 2 exemplar mandarinand hane i praktdräkt. Tidigare placerad i
kategori C men har nu sedan något år ”blivit kryssbar”. Träffade där skådaren Andy Hultberg
som tidigare bott i Aneby på 80-talet. Fortsatte sedan mot Berchshill där vi hade totalt 26 röd
glada (!), 1 tornfalk samt 1 brun glada som visade upp sig fint. Även sångsvan, vitkindad gås
samt bläsgås noterades. I januari
är ofta ljuset begränsat varför
skådningen blir intensiv för att
försöka hinna med mesta möjliga.
Åkte vidare till Strandbaden,
söder om Höganäs vilket var en
ny bekantskap. Trevlig lokal men
fortsatt ruggigt, grått väder med
lätt regn. Hittade 8 skärsnäppa, 2
isländsk rödbena, 1 snösparv
hona, 3-4 skärpiplärka,
ängspiplärka, kricka samt
bläsand. Eftermiddagsfika i
samband med detta och gjorde
sedan ett mycket kort stopp vid
Lerhamns camping för att söka
Snösparv. Foto: Peter Hörenius.

efter svarthakad buskskvätta. Om
möjligt blev det ruskiga vädret
ännu sämre när regn och hagel
grusade all fortsatt skådning för
dagen. Drog oss därför söderut
och ner till Vellinge hotell och vårt
boende. Utsökt logi med en
kostnad på 360 kr/person vilket
då inkluderade både sängkläder
och utsökt frukost nästföljande
morgon.
På kvällen blev det inte möjligt att
äta på kvarterskrogen då inga
bord fanns lediga. Gick därför till

Skärsnäppa. Foto: Peter Hörenius.

den närliggande pizzerian där alla kunde hitta god mat efter eget önskemål. Väderprognosen
för söndagen talade om mkt frisk SO med 11 m/s i medelvind och 17 m/s i byarna. Gemytlig
klubbkänsla och planering för nästa dag innan nattsömn väntade.

Rödhuvad dykand tillsammans med en vigg. Foto: Roland Lundgren.

Söndagsmorgon med frukost kl. 07.30. Prognosen låg fast för dagen och vi började nu
skådningen med Hörte hamn som ligger Ö om Ystad. Soluppgång med rosafärgade moln
indikerade klart bättre väder jämfört med gårdagen. I våtmarken N om vägen och nära hamnen
hittade vi snabbt den tidigare rapporterade hanen av rödhuvad dykand. Rastade där
tillsammans med vigg, 3-4 brunand, 2 snatterand, 1 smådopping samt knölsvan. Nära hamnen
såg vi även 8 storskrake, alfåglar som flög över det stormpiskade havet, yngre havsörn samt 1
forsärla. Även svarthalsad dopping hade rapporterats från hamnen men med tanke på
vindstyrkan fanns inga rimliga förutsättningar att hitta den bland vågorna. Åkte därför vidare
mot Flyinge kungsgård men innan det stopp vid Näsbyholmssjön. En äkta vårprimör hittades
på en liten ö i sjön där en tofsvipa rastade. Även salskrake hona och 8 brunand fanns i sjön.
Snabbt stopp i Flyinge där vi såg 2 ex vit stork som födosökte i en hage vid gården.
Temperaturen steg när det larmas ut om sibirisk knölsvärta från Båstad varför vi satte kurs
mot denna. Strax före kl 13 är vi där och träffade då andra kända skådare från Skåne som letat
intensivt 1 timme men tyvärr med negativt resultat. Vi letade alla efter bästa förmåga men
samma sjöfåglar som rastade nu som vid gårdagens besök. Fikade och diskuterade vilken
strategi vi skulle tillämpa. Stanna kvar för att invänta mörkrets inbrott eller chansa på
Halmstad och dvärgsparven? Det blev en snabb resa norröver och kl 15.15 kom vi till den
välbesökta trädgården när skymningen gjorde sin entré. Rödhake och bergfink men ingen
celeber sparv. Men vad hände då? Ut i trädgården och utmed häcken kom den kände skådaren
och tidigare redaktören för VF Anders Wirdheim ut. ”Dvärgsparven sitter i en häck nära mitt
växthus” upplyste han oss om. I samlad trupp smög vi oss in i trädgården och nära husknuten. I
anslutning till en fågelmatare tittade så plötsligt denna juvel fram med sina typiska karaktärer.
Vilket magiskt slut och med hänsyn till vädret en riktigt lyckad resa där vi totalt fick ihop 77
arter. Till ett annat år skulle man nog fundera på att åka en månad senare vilket då ger betydligt
mer tid för skådning.
Roland Lundgren

