Skånespecialen eller skånska irrfärde r.
Liten rapport från exkursionen den 14 maj 2017.
Ett gäng morgontidiga och hoppfulla skådare samlades vid Citygross: Björn och AnnaChristina, Christoffer och Isabell, Annika, Jenny, Karin, Filip samt Linus och jag (Christina).
Vid 6- tiden styrde vi kosan västerut och första stoppet var Tosteberga ängar. Det var en
härlig morgon och när vi steg ur bilarna välkomnades vi av näktergalen som sjöng i snåren
intill parkeringen. Denna vårliga skönsångare dolde sig i snåret men i toppen satt en steglits.

Det var lite kyligt och nattens moln hade tagit sovmorgon och låg fortfarande kvar och
hindrade solen att bryta fram helt men promenaden och den goda stämningen värmde upp oss.
När vi gått över första lilla ängen och kom till nästa, möttes vi av en matta av gullvivor. De
växte i mängder! Helt fantastiskt vackert! Tillsammans med backsippor var det en ljuvlig syn,
liksom orkidéerna. För egen del har jag inte sett sådana mängder av gullvivor sedan jag var
barn. Och det är en god stund sedan…

Vi gick en utstakad stig som var 2.5 km lång och en del fåglar ”kantade” stigen, bl a
svarthätta, gransångare och rödstjärt och över huvudena flög ett par gravänder som vi stötte
upp vid några tillfällen där vi gick.

Denna härliga promenad tog sin rundliga tid med alla små stopp för att skåda fågel, lyssna och
försöka se dem i buskar och snår, titta närmare på blommor och insekter samt fotografera.
När vi hade ”avverkat” ängarna körde vi till Tosteberga hamn för en första fika. Kan nämna,
att just hamnen är en bra vinterlokal för att skåda havsörn.
På baksidan av ett hus, i lä från den fortfarande något kyliga morgonbrisen, fanns passligt nog
bord och bänkar där vi dukade upp och njöt av kaffe och smörgås. Medan vi åt frukost kom en
fiskgjuse flygande rakt mot oss, på ganska kort avstånd. Mycket trevlig skådning! En kort
stund senare kom den tillbaka rakt över oss, nu med SIN frukost slingrande i klorna. Gjusen
hade fångat en ål. Det var inget vi var förberedda på och med händerna upptagna av mackor
och kaffemugg, hann nog ingen greppa sin kamera för att med foto föreviga detta. Någon
undrade om vi skulle anmäla gjusen för artskyddsbrott men vi beslöt unisont, att avstå .

Med fyllda magar fortsatte vi vår färd och det var här ”specialen” verkligen kom in. Vad den
innebar går vi inte in på här, då det skulle föra alldeles för långt. Emellertid kan nämnas, att vi
fick se ganska mycket av det vackra, vårliga Skåne. Dessutom hade alla moln försvunnit och
majsolen flödade och humöret var på topp!
Nästa stopp var Hercules dammar, som, till skillnad mot när vi senast var där, denna gång
visade sig från sin bästa sida. Då, för ett par år sedan, öste regnet ner och sikten var ungefär
10 meter. Nu var det mest strålande sol och så varmt, att jacka var överflödig. Redan i början
av stigen vid första dammen hörde vi rördrommen och dess ”flaskhalsblåsarläte” hördes med
ojämna mellanrum hela tiden vi var där. Allas önskan var förstås, att få en glimt av den men
så blev det inte.

Svarttärnor fanns det dock gott om att skåda när de kvirrande flög över dammarna. Dessa
vackra, gracila fåglar, snabba i sina manövrar för att fånga föda.

Flera av svarttärnorna var ringmärkta – med vanlig ring på vänster ben och på höger ben hade
de som en liten ”nummerlapp”, vit med stora svarta siffror på. Tärnorna ingår i en
vetenskaplig studie, därav nummerlappen antar vi.

Även ett par fisktärnor födosökte i dammarna, som likaledes var hemvist åt några
skäggdoppingar, sothöns och ett viggpar.

På väg till tornet kom något flygande förbi mig. Med ett ”skott från höften” kunde jag i
kameran konstatera, att det var en gök. Troligen den som vi hört gala och som fann för gott att
flytta till ett annat träd när en massa människor kom närmare.

I vassruggarna var det också sång i olika tonarter; sävsparv och sävsångare gick att få en glimt
av medan bl.a. gräshoppssångaren förblev osynlig för oss.

Några vita storkar flög med tunga vingslag över åkrarna och utgjorde på sätt och vis
”ursynen” för Skåne.
Högt i skyn blev en ormvråk attackerad av ilskna måsar och på långt avstånd syntes en brun
kärrhök sväva.

Från tornet kunde vi på marken se en grönbena, nästan osynlig i gräset. Och i luften var det
också en tät flygtrafik, av skilda slag – mest vitkindade gäss, i tusental.

Naturligtvis blev det fika också vid Hercules och vi tillbringade ett par trevliga timmar där.

Exkursionens sista etapp var Äspet.
Komna dit gick vi ut till tornet, med ett antal stopp, för att kolla ut över området och vad som
fanns i fågelväg. En hel del, skulle det visa sig. Trots sol var inte sikten den bästa, dels
beroende på att det var ett påtagligt värmedaller och dels för att solens värme gjorde så att
vattnet ångade upp från marken. Ogynnsamt för både öga och kamera.

De, fåglarna, är ju inte precis nära där man står, utan befinner sig på ganska långt avstånd.
Emellertid kunde vi ändå se en del fåglar klart, andra lite sämre och åter andra såg vi suddigt.
Grågäss, gravand, gräs – sked – och stjärtdito samt årta och kricka var inga större problem att
se där de låg och guppade i vattnet eller sov på sandreven.

Lite värre var det med de små vadarna men några brushanar i olika färger såg vi, liksom
rödbena, grönbena, större strandpipare och skärfläcka.

Långt ute på en lerbank stod en dvärgmås, som fick sällskap av en brushane.

Höjdaren i vadarligan blev myrsnäppan, som några i vårt sällskap kunde urskilja, bl a Linus
och Christoffer. Något foto på myrsnäppan kan vi dock inte presentera. Denna lilla snäppa var
den första säkert bestämda för året i Sverige. Roligt att KOK- medlemmar kunde rapportera
den!
Vi njöt av värmande eftermiddagssol och ”dallrande” fåglar sedda genom kikare och kameror
och en del med blotta ögat.

Den sista fikapausen var till ända och efter någon timme i Äspet körde exkursionsdeltagarna
hemåt i ett par omgångar.

Linus och jag dröjde oss kvar ytterligare någon timme.

Vi ville ta en runda i skogen för att, förhoppningsvis, få se lite ”skogslevande” arter. Det blev
en kort runda för skogen var ganska tyst, i de gamla vackra träden var det bara några bofinkar
som sjöng sina revirstrofer.

Vi packade in våra saker och oss själva och körde hemåt, nöjda med den givande dagen och –
inte minst – det härliga vädret. På artlistan kunde vi totalt räkna in 97 arter.
Tack till er, våra reskamrater, som var med och stod ut med exkursionsledarnas ”speciella
inslag”. Genom ert engagemang, kunnande, öppna skådarögon och öron samt, inte minst,
gemytliga sällskap gjorde ni dagen till en mycket trevlig upplevelse.
Christina och Linus

