Et smut til Skåne (Perleugle i Falsterbo 28-10-2008)

Perleugle, Kolabacken, Falsterbo, 28-10-2008 – foto: Frank Desting
Vi (LFR og undertegnede) tog i dag (28/10 2008) en tur fra Kbh til Skåne og lagde ud i Falsterbo,
hvor der hele gårdsdagen havde været en af invasionens mange Perleugler rastende ved Kolabacken.
Det viste sig snart, at den stadig var her, vi fik hurtigt anvist stedet og fandt uglen og fik set den fint
siddende lavt i en fyr og fik taget en masse billeder af den.
I samme fyr sad en Skovhornugle på 2 m´s afstand! Den fik vi selvfølgelig også fotograferet.
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Skovhornugle, Kolabacken, Falsterbo, 28-10-2008 – foto: Frank Desting
Vi gik herefter en lille rundtur omkring fyret, og her var bl.a. 2 trk. Sortspætter.
En Mosehornugle kom også tonsende over Kolabacken.
Vores næste mål var Rødhalset Gås ved Vombs ängar, som var meldt ud fra om morgenen - men vi
kørte først forbi Börringesjön, hvor vi bl.a. havde en 1k Havørn siddende i et træ på den modsatte
bred.
Videre forbi Havgårdssjön og Näsbyholm, sidstnævnte sted havde vi en flot 1k Kongeørn fou.
Vi nåede Vombs ängar om eftermiddagen, og fandt stedet hvor den Rødhalsede Gås sidst var meldt
ud fra - desværre fandt vi den ikke, og der var tusind Bramgæs, at lede imellem, og mange af dem
var desværre langt væk.
Men her var bl.a. en flot Blå Kærhøg ad. han fou., 2 fou. Traner på marken og en Husrødstjert på et
hustag.
Herefter kørte vi hjem og delte benzin- og broafgifterne, turens pris blev 285 kr. pr. mand.
En god tur var overstået.
Foto's fra turen kan ses her: http://fdest.megapixel.dk/billeder/album/s18/i15877
Artsliste for turen (udvalgte arter):
28.10: Skåne: Vejr; 9 grader C, 5-8 m/s SV, 5/8.
Falsterbo (Ljungen, Kolabacken og Falsterbo fyr), - kl. 10.40 – 13.02; Pibeand 6 rst., Rød Glente 5
trkf., Spurvehøg 60 trk., Fjeldvåge 5 trk., Huldue 3 trk. (med Ringduer), Skovhornugle 1 rst. (i en
fyr på 2 m´s afstand ved Kolabacken), Mosehornugle 1 trk. (Kolabacken), Perleugle 1 rst. (lavt i en
fyr på ca. 7 m´s afstand ved Kolabacken), Sortspætte 2 trk. (Falsterbo fyr), Sanglærke 4 trk., Sjagger
50 trk., Vindrossel 6 trk., Bjergirisk 10 trk., Gråsisken sp. 2 trk., Lille Korsnæb 2 trk..
Börringesjön, - kl. 14.05 – 14.26; Fjeldvåge 1 fou., Havørn 1 1k rst. (sad i et træ), Ravn 1 hørt.
Havgårdssjön, - kl. 14.30 – 14.40; Rød Glente 5 rst., Ravn 4 rst.
Näsbyholm, - kl. 14.45 – 15.10; Rød Glente 1 rst., Fjeldvåge 2 fou., Kongeørn 1 1k fou. (først flot
kredsende, slog herefter ned bag marken i et langt styrtdyk), Ravn 1 hørt.
Vombs ängar, - kl. 15.50 – 16.55; Grågås 500 rst., Blisgås 6 rst., Bramgås 1000 rst., Blå Kærhøg 1
ad. han fou., Trane 2 fou., Husrødstjert 1 rst. (på hustag).
I Skåne desuden Fjeldvåge 2 fou., Ravn 1 rst. (LFR, FDE).
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