Skåne turen 31 marts til 2. april 2017.

Traner ved Pulken, 7500 traner blev der talt aftenen forinden

Tekst: Birgit Winther Foto: Leif Bisschop-Larsen
Solen skinnede varmt, og vinden holdt sig væk, da vi drog med Skåne.
Vi startede med 2 personer i Jylland, og blev til 15 over Fyn og København.
Nogle hilste på med genkendelsens glæde, og alle blev del af en forventningsfuld stemning.
Lige før Øresundsbroen blev vi budt velkommen af røde glenter, rørhøge og musvåger. De svævede ubesværet
som venner på den varme dags opvinde.
Straks røg alle vore 4 biler ind i rabatten, og der blev beundret og knipset.
Efter denne smukke oplevelse gik turen videre i en bue mod Midtskåne, over Østskåne og til Sydskåne.

Rød Glente

Forsøg på Trane dans

Turen var som vanligt veltilrettelagt når Niels, Lilly og Børge er på banen.
Det praktiske med overnatning og bespisning fungerede ukompliceret og godt.
Lilly kørte den medbragte mad i stilling til frokost, der hvor vi nu var, og vi fik god snak under solen,
mens vi filede spegepølse og pillede æg.
Overnatningen foregik på et godt vandrehjem i Kuskahusen.
Her var et hyggeligt opholdsrum til at fordøje både mad – og ikke mindst oplevelser i.
Som krydderi på stedet skal nævnes, at natuglen underholdt, når vi skulle sove,
og sortspætten poserede lige udenfor døren.
Så jo, vi var kommet et fremmed sted hen, og det blev ”gennemgået” (15 km den ene af dagene!) fra tidlig
morgen til sen aften.
Det var karakteristisk for området, at der var mange stendiger, som omkransede selv små udyrkede jordlodder.
Øjnene hvilede på mos og lav i alle nuancer, og vildsvinene satte spor med deres effektive tryner, mens de ikke
selv lod sig se.
Enebærbuskene stod lige parat til at ”gå rundt om”, og søer, vandløb, vandfald, bjerge, dale og hedesletter hører
med, for at fuldende billedet af de forskelligartede landskaber vi besøgte.
Hvert landskab havde sit eget lydbillede af fuglestemmer.
En fuldstændig oversigt over, hvor vi så og hørte hvilke fugle, vil komme til slut, så her omtales kun nogle af de
særlige oplevelser.
Tranerne i Pulken var turens fixpunkt. Vi besøgte de 7500 traner et par gange, og vi så disse elegante fugle både i
luften, storke afsted efter hinanden, legende, hoppende og liggende i græsset.
Vi så dem blive fodret, og vi så dem foreviget på Carl Christian Toftes flotte billeder.
Sangen de gav os er stadig i ørerne.
På en morgentur til Fjeldmossen fik vi en fascinerende oplevelse med en flok dobbeltbekkasiner.
De fløj længe rundt om os, og over os med spillende halefjer, og når de var ude af syne et øjeblik, kunne man
nyde deres rytmiske ”djæ ka, djæ ka” i morgenluften.
I Hercules kiggede vi fra fugletårn og så bl.a. en flagermus! (mulig nordflagermus)
Vi skulle videre, men Niels har altid ørerne ude – ”pungmejse!”
Alle både hørte og så den fineste fugl og den fineste ”pung” lige over hovedet på os.
Fuglen dansede syngende i reden og rundt i kanten af reden, som ville den vise kunstværket frem for os.
”Pungen” hang og gyngede i en tynd pilegren i den lune, lette vind.

Vi besøgte Fyledalen på vej hjem. Dalen huser en kongeørnerede. Her var da også en stor ørn i reden, som fint
lod sig se fra vores udkigspost. Den skiftevis stod og lå på reden.
Pludselig slog endnu en kongeørn vejen forbi. Den tog et par ture rundt over dalen på sine store svævende
vinger. Jo, alt stod vel til ved reden, og den forsvandt op over kanten igen.
En lillebitte fugl, rødtoppet fuglekonge, kom i Niels` ører. Vi så den, og vi hørte den fortælle - tror jeg nok historien om, hvordan den vandt over ørnen i en konkurrence om at flyve højest.

De 15 deltagere i DOF-Fyn’s tur til Skåne 2017

Birgit Winther

Fugleartsliste
DOF-Fyn tur til Skåne 31/3 – 2/4 2017
Toppet Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Skarv
Fiskehejre
Rørdrum (hørt)
Hvid Stork
Sangsvane
Knopsvane
Grågås

Blisgås, Vombs Enge
Bramgås, 6000 Vombs Enge
Gravand
Pibeand
Gråand
Knarand
Spidsand
Skeand
Krikand
Atlingand, 2 Pulken og 2 ved Krageholm Sjön
Troldand
Havlit, havobs Yngsø
Sortand, havobs Yngsø
Fløjlsand, havobs Yngsø
Hvinand
Stor Skallesluger, havobs Yngsø
Rød Glente, rigtig mange
Rørhøg
Musvåge
Havørn, 2 Krankesjön, 2 Fyledalen
Kongeørn, 2 Fyledalen
Fiskeørn 1 Krankesjön, 1 Ekenabben
Tårnfalk
Blishøne
Trane – 7.500 i Pulken
Strandskade
Hjejle, Håslövs ängar
Vibe
Storspove
Stor Kobbersneppe, 4 Håslövs ängar
Rødben
Svaleklire, 1 Pulken
Dobbeltbekkasin
Svartbag

Sølvmåge
Stormmåge
Hættemåge
Ringdue
Huldue, Fyledalen
Natugle (hørt)
Sortspætte, Kuskahusen
Grønspætte 1 Krankesjön, 1 Fyledalen
Stor Flagspætte
Sanglærke
Hedelærke, 1 Fjällmossen
Engpiber
Hvid Vipstjert
Bjergvipstjert, 2 Degeberga
Vandstær, 2 Degeberga
Gærdesmutte
Jernspurv
Rødhals
Solsort
Sjagger
Vindrossel
Sangdrossel
Misteldrossel
Gransanger
Sibirisk Gransanger (race af gransanger) 1 Hercules Dammar
Fuglekonge
Rødtoppet Fuglekonge, 1 Fyledalen
Pungmejse, 1-2 Hercules Dammar
Sumpmejse
Blåmejse
Musvit
Halemejse
Spætmejse
Træløber

Stor Tornskade 1 Krankesjön
Stær
Skovskade
Husskade
Allike
Råge
Krage
Ravn
Skovspurv
Bogfinke
Kvækerfinke
Kernebider
Grønsisken
Grønirisk
Stillits
Dompap
Tornirisk
Gulspurv
Rørspurv

