Rapphönans Skåneresa 5 – 8 januari 2011
Deltagare: Eva Stenvång Lindqvist, Gigi Sahlstrand, Anita Melin, Annika Morberg,
Sara Wändell, Lena Johansson, Marianne Dannbäck, Carina Palm
I början av januari var vi ett gäng på åtta
kvinnor som beslutat oss för att skåda i södra
Skåne. Vi hoppades på fint ljus, härliga öppna
landskap och vatten som skulle bjuda oss på
många fina skådarupplevelser så här i början
på året. Men ack nej, vädret makter rår vi inte
över och dessa dagar bjöds vi på många
skiftande väderlekar.

Efter lunch blev vi utskottade och nu var vi
ivriga att komma iväg till Ystad. Väl där fick vi
in en del, med en kaspisk trut och sex
bergänder som höjdare, totalt 32 arter vilket vi
tyckte var bra med dagens förutsättningar.
Kvällen bjöd bl.a. på bastubad, snörullning och
whiskyskål.
Nästa morgon är det ljusare, det har slutat
blåsa och det verkar bli en fin dag. Det är nu,
strax innan vi ska ge oss iväg, som en av
resans höjdpunkter tar plats på scenen. Anita
står och tittar ut och säger lite försiktigt: ”Jag
tror det är rapphönor där ute!!” Full aktivitet!
Tro det eller ej, men utanför på gården sitter,
tätt intill varandra, nio rapphönor och trycker.
Glädjen blev stor hos de åtta i huset (som
under dagen utökades till nio genom Ingegerd
från Lund…). Dagen kunde inte ha börjat
bättre.
Vi fick sedan ett fantastiskt vinterväder och
solsken på vår tur till Simrishamn, där det
fanns mycket alfågel, alla skrakarna, havsörn
m.m… I Brantevik prickade vi in krickor, två
skärsnäppor och en kärra. Vidare till Skillinge,
där vi fyllde på årskryssen med bl.a.
smådopping.

Sen onsdagskväll tog vi oss i snöyran ner till
vårt underbara boende (se
www.hammerhills.se) mitt i kornsparvens
trakter nära Ingelstorp på Österlen. Där
installerade vi oss och planerade för
morgondagens skådning.
Med frukosten avklarad och tubar och matsäck
i bagaget tog vi plats i bilarna och gav oss i
väg… vi kom tre meter, innan vi körde fast i
snön som blåst in över vägen. Bara att
konstatera, det är inte körbart!! Vill vi se några
fåglar får vi allt gå.
Sagt och gjort, det blev ett par timmas
promenad i byn där vi hittade en del småfågel
vid de få matningar som fanns, några glador
som trotsade snöyran men inte så mycket mer.
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Så startade jakten på kornsparv som tyvärr
blev resultatlös… dimman kom lagom tills vi
körde ner i Kåseberga och den höll sig envist
kvar under resten av dagen. Trots idogt
letande på fälten blev det bara säd-, grå- och
kanadagås samt mindre sångsvan som vi fick
in i tubarna, ingen spetsbergsgås och inga
kornsparvar… Det känns riktigt hemtrevligt
när vi i sista svängen mot huset återigen möter
våra vänner rapphönorna.
Vi var fortfarande ganska sugna på mer
fågel… vad ska vi göra i morgon, vilka
prognoser finns? Beslutet blev att vi tidigt på
morgonen skulle köra mot nordväst där man
under dagen sett ett och annat av intresse.

Skånevinter.

Denna dag – lördag – gick i regnets och
blåstens tecken… väl framme vid Skälderviken
började vi med en snötung promenad till
fågelmatningen i Sibirien, där vi fick tofsmes,
svartmes och kungsfågel. Sandön och Rönnen
var helt igenisade och det fanns inte mycket
fågel. Vi missade Brutus, jaktfalken som är
hemtam här och som tog en sväng ut på

Rönnen lite senare på dagen… Nu drog vi upp
tempot och hängde snart in vattenpiplärkan,
som var en ny art för många, i Lerhamn,
storkarna i Ingelsträde och satte kurs mot
dagens sista lokal (Lerberget) där man sett
svarthuvad mås – men tyvärr ingen mås för
oss, och nu var vi tvungna att dra söderut igen
till ett väntande tåg. Resans sista lokal blev
dock Spillepengen som gav ytterligare några
arter. Totalt kunde de som sett alla få med sig
66 skånska arter varav många blev årskryss.
Efter ett snabbt hej och vi ses tog vi adjö av
varandra, trots vädret ganska nöjda och
belåtna med våra skådarinsatser, med huset
och sällskapet, för när skådartjejer kommer
tillsammans så blir det aldrig trist!
Vid pennan & bakom kameran,
efter en lyckad debutresa
Carina Palm
Råå, Skåne

Rustade för vinterväder. Eva och Annika.
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