Trettondagslunken 6 januari

Samling på Snogeholms strövområde
Trettondagslunken, under ledning av Kurt Ivarsson, lockade denna dag 58 förväntansfulla
örnskådare. En ung havsörn, sittande på en snötäckt kulle, lät sig väl beskådas av oss alla dock med tubkikare till hjälp.
Årets "lunk" startade vid Gydarps lägergård med vandring genom ett snötäckt landskap till Navröds
mosse.
Kurt Ivarsson guidade och lärde oss mycket om både havsörn och andra rovfåglar.
Förutom havsörn fick vi bl.a. möta glada, häger, ormvråk, tornfalk, hackspett och skarv. På
tillbakavägen kom 6 st. dovhjortar för att visa upp sig och korsade vår väg.
Vill du hjälpa till och verka för att vi får en livskraftig örnpopulation i Norden kan du läsa mer på:
http://www.eagle72.se/
Helén Nilsson

Måkläppen 31 januari
Trots det bistra vintervädret var det många som vandrade ut till Måkläppen. Från den 1 februari
till den 31 oktober är det förbjudet att vara på eller i vattnet vid Måkläppen som är uppehållsoch ynglingsplats för knubbsäl och gråsäl, men även häckningsplats och en viktig rastplats för
många fåglar.
Vi var sju stycken som åkte från Ystad. Fler slöt upp i Falsterbo och sammanlagt var vi c:a 50
personer som åhörde Hillarps presentation innan vi vandrade iväg i hård motvind och lätt snöfall!
Vi såg inte säl, men det blev en del fågel som storskrak, gräsänder, några lärkor(osäkert vilken art),
knipa, kråkor och skarv.
Hillarp berättade utförligt om Måkläppens historia, om Falsterbo fyr och om grå- och knubbsäl. Det
blev en tur på c:a 11 km.
Bengt Celander

Bilder från fjällvärlden 3 februari

Utskikt från Potaisberget i Ammarnäs. Foto: Lisbeth Borgström
På bildvisningen var det 32 personer som kom för att se Lisbeths bilder från Ammarnäs och
Kerstins film och bilder från Hemavan.
Avslutning med te och tunnbrödssnittar med lingon och renkött samt kanelskorpor uppskattades.
Den bild ni ser här är tagen från Potatisberget i Ammarnäs ut över Nolavan och
Gautsträsket.
Lisbeth Borgström

Vintervandring 21 februari

På väg mot örnspaning i Fyledalen
18 personer och hund fick i år uppleva en "riktig" vintervandring under ledning av Kurt
Ivarsson.
Denna söndagsmorgon gav vi oss iväg från Ystad mot Fyledalen. Trots ett ganska besvärligt väglag
nådde vi vårt mål.
Direkt när vi kom fram fick vi se både havsörn och kungsörn, dovhjort och rådjur.
Örnarna visade sig flera gånger under vår vandring. Glador fanns det gott om. Förutom dessa vackra
rovfåglar såg vi nötväckan, bofinken och talgoxen. Det fanns gott om vildsvinsspår i snön. Innan
hemfärd kom en räv springande över den snötäckta dalen och sist men inte minst såg vi strömstaren
dyka i Kullemöllabäcken.
Helén Nilsson

Intressanta fåglar 28 februari

Östra hamnområdet. Foto Lisbeth Borgström
22 personer samlades för att skåda fågel med början i det östra hamnområdet i Ystad. 4
rödvingetrastar uppehöll sig i buskaget och fångade genast vår uppmärksamhet.

Vi hade även möjlighet att komma ut på hamnpiren som annars är stängd
för allmänheten. Härifrån såg vi brunand, bergand, alfågel, storskrak, småskrak,
skäggdopping och en havsörn. Hamnens vanligaste fågel är vigg och knipa.
Solen lyste och gav en aning om att vintern snart är över.
Lisbeth Borgström

Rödvingetrast, Ystad 100207. Foto: Helén Nilsson

Årsmöte 17 mars

Almlövet överlämnas till Åke Olsson
Ca: 45 medlemmar kom till årsmötet som hölls på Norreportsskolan.
Som styrelsens ordförande omvaldes Bert Rydhagen, samtliga ledamöter omvaldes och som ny
suppleant i styrelsen valdes Ingrid Wilén efter Kerstin Nilsson
Efter förhandlingarna delade Bert Rydhagen ut Almlövet till Åke Olsson och Signe Olsson som tack för
deras långa och trogna insatser på Skarviken.
Kvällen avslutades med att Kurt Ivarsson berättade och visade fantastiska bilder på de djur och växter
han sett under sin resa till Galapagosöarna.
Helén Nilsson

Skarviken mars

Foto: Lisbeth Borgström
7 personer röjde för djur och natur.
Blåsippan är på väg att slå ut i blom.
Lisbeth Borgström

Vårsträck Sandhammaren 5 april

Foto: Helén Nilsson
Denna morgon samlades närmre 25 fågelskådare. Först verkade det som att flyttfåglarna hade
minskat lika mycket som strandremsan men när förmiddagens skådning var slut kunde vi ändå
summera att vi både sett och hört en hel del fåglar.
Ejdersträcken kom ett efter ett inflygande från sydväst. Detta gjorde även småskraken och en ensam
lom. Skäggdoppingen dök i havet, sånglärkan sågs vid skogsbrynet och gladorna seglade över
trädtopparna.
Efter fikat vandrade vi tillbaka genom skogen. Här såg eller hörde vi bl.a. trädlärka, bofink, talgoxe och
rödhake. Kurt Ivarsson berättade att sumpskogen, som vi passerade, har ett rikt fågelliv längre fram i
vår och rekommenderade oss ett återbesök.

På hemvägen stannade vi vid Dekkastationen och lyssnade till talgoxens ti-ti-ta, medan vi skådade en
vacker nötskrika sittande i tall topparna.
Helén Nilsson

Gräsändernas parningsbeteende 11 april

Klosterdammen Ystad. Foto: Helén Nilsson
Raija Lanas lärde oss denna soliga och blåsiga förmiddag om gräsändernas parningsbeteende
och vi 8 som gett oss ut fick tillfälle att studera detta vid "Ankdammen" i Ystad.
Andhonan väljer redan på hösten ut sin partner. Avgörandet beror mycket på hannens praktfullhet. Vi
fick lära oss om ändernas hotbeteende, hetsningsbeteende, vingputsningssignaler och
grymtvisslingar. Det sistnämnda spelar stor roll när honan väljer sin partner
När honan börjat ruva sina ägg ger sig hannen iväg för att rugga. Äggen läggs väl dolda direkt på
marken. Honan ruvar sedan i 27-28 dagar. När ungarna är självständiga ruggar honan. Efter denna
period återförenas paren.
Helén Nilsson

Sydnytt 30 april

Inslag i Sydnytt angående militärövning i sandskogens naturreservat.

Familjedag 2 maj

Foto: Bert Rydhagen
Tre barn och ett tiotal vuxna kom till Skridskodammen.
Håvningen i dammen gav god utdelning. Vi fick upp iglar, buksimmare, sländlarver m.m.
Raija och Bo arbetade med att artbestämma.
En gräsandshona med sina dunungar höjde stämningen.
Och så skedde sådden av ängsfröer i namngivna rutor. Nu får vi vänta och se.
Bert Rydhagen

Fotografering 14 maj

Blommande stubbe. Foto: Helén Nilsson
Vi begav oss ut i Sandskogens norra del av reservatet för att fotografera våren.
Bert inledde med att berätta om några kamerafunktioner och visade oss foton där vi fick se att även
bakgrunden, inte bara motivet, kan ha stor betydelse för bildens helhet.
En ny fotodag är inplanerad lördagen den 3 juli. Även du som inte var med denna dag är välkommen.
OBS att detta är på "amatörnivå" och att inga förkunskaper krävs.

Vi kommer att ha en återträff i höst för att titta på bilderna vi tagit.
Helén Nilsson

Biologiskt mångfald 22 maj

Helena Bager
Internationella dagen för biologiskt mångfald - en ny utflyktsdag. Vi startade i Benestads
backar där Helena Bager från länsstyrelsen berättade för oss om rikkärr.
Rikkärr är en kalkrik miljö som hyser många sällsynta arter. Länsstyrelsen arbetar med
åtgärdsprogran, skötsel och rådgivning. Samarbetet med markägarna och naturskyddföreningarna är
viktig.
Denna soliga och varma pingstafton gav sig 50 peroner, barn som vuxna, ut för att njuta av naturen
och för att ta del av den biologiska mångfald som finns i vårt närområde.

Fika i soliga Fyledalen

Ingmar Jönsson

Efter rundvandringen i Benestads backar gav vi oss ner i Fyledalen för att fika medan Ingmar Jönsson,
ordförande i NF Tomelilla, berättade mer för oss om denna vackra plats.
Vi fick bl.a. veta att dalen är 3 mil lång, har 1200 ha skog och är ett Natura 2000 område. Det finns
gott om vildsvin och kronhjort i området medan rådjuren har minskat. Älgen har helt försvunnit p.g.a
för hård jakt.

Hassle sjö. Foto Helén Nilsson
Kvällen avslutades vid Hassle sjö, på Svartskylle naturreservat, med korvgrillning till klockgrodans
försynta spel och till lövgrodans ihärdiga läte.
Helén Nilsson

Klockgroda. Foto: Ingrid Wilén

Lövgroda. Foto: Bert Rydhagen

Örupskärret 30 maj

Jungfrulin med svinrot som bakgrund. Foto: Bert Rydhagen
Tema Rikkärr var det i hela Skåne denna vecka och det förde oss till Örupskärret,
som tog emot oss med en riklig blomning.
S:t Pers nycklar, majnycklar, göknycklar, brudsporre i tidigt stadium, jungfrulin,
majviva, smörbollar, tätört och mycket mer studerades. Botaniska konsulter var
Gertie Pahlberg och Gudrun Ejlertsson. Vi var sjutton och njöt som så många.
Bert Rydhagen

Gökotta 6 juni

Arkivbild förra årets otta. Foto: Lisbeth Borgström

Gyllingmorgon på gökottan.
Årets gökotta med naturskyddsföreningen i Ystad blev ”gyllene”. Inte enbart för rekordmånga
deltagare - 30 stycken, trots den tidiga morgonen. Utan mer för vädret. Vindstilla, soligt och därtill sång
och för vissa uppvisning av sommargylling.
Det är lätt och roligt att konstatera att sommargyllingen på allvar återkommit till den gamla goda
gyllinglokalen - Sandhammaren/Hagestad. När gökottan var vid vägs ände - f d skogvaktar- tomten
Zimmermans dunge började gyllingarna att spela. Först i väster varefter ett par hanar svarade i öster.
Även på Skånes ornitotoligska förenings hemsida har just tre gyllingar rapporterats för Hagestad. Tre
är nog ett minimum.
Även andra sångare, liksom flera gökar, lät höra sig. Svarthättor sjöng redan vid starten i dungen vid
skjutbanan, liksom näktergal och trädgårdssångare. Nedom Rytters kulle spelade den första
härmsångaren och än fler näktergalar liksom gransångare, bofink och lövsångare. Blomningen i
slänten är i år mycket rik med stor mängd av tjärblomster, gökblomster och mandelblom. I samma
backe sågs även den sedvanliga törnskatehanen.
Ungar av större hackspett kunde skådas och avlyssnas på vandringen nere i reservatet, boet var
uthackat i en asp. Under samma runda kunde flera grönsångare avlyssnas. Hagestad visade med
andra ord upp sin förnämsta sida. Vilket dagens guide Kurt Ivarsson också kunde summera vid
återkomsten till bilarna vid skjutbanan.
Kurt Ivarsson

Vilda blommor på Hammars Backar 13 juni

Artbestämning under fikat. Foto: Helén Nilsson
9 personer, utrustade i vindtåliga kläder, gav sig ut på de för dagen blåsiga backarna för att
leta - och de fann...
Artrikedomen är stor på backarna, som är ett Natura 2000-område. De flesta blommor hade ännu inte
slagit ut p.g.a. den kalla försommaren och vissa var redan utblommade, men vi fann dem ändå. Nedan
följer en lista på de 34 arter jag såg och fick nedtecknade:
Backsilja, backsippa, backtimjan, blålusern, bockrot, darrgräs, fräken, fågelarv, fältarv, fältmalört, gul
fetknopp, gullviva, gulmåra, höskallra, jordtistel, korndådra, lomme, luddlosta, mandelblomma, marviol,
mursenap, puktörne, rågvallmo, rödsvingel, röllika, sandmaskros, sandvita, smörblomma, spikvallmo,
stillfrö, vitblära, åkervinda, åkerviol.

Fågelarv. Foto: Helén Nilsson
Fågelarv är en ganska sällsynt nejlikväxt som trivs på öppen och torr sandmark. Hammars Backar är
en av få lokaler som den växer på i Sverige.
Stort tack till Gudrun Ejlertsson, som botaniserade med oss, för en lärorik förmiddag.
Helén Nilsson

Temavecka "Sandmarker" 30 juni

Henrik Johansson berättar om dvärgserradellan
Henrik Johansson ledde vandringen över Nybrofältet.
Nybrofältet har inventerats av Henrik åt Lunds Botaniska Förening.
Vi fick bland mycket annat veta om hur man tror att dvärgserradellan kommit till fältet.
Vi var 27 personer från kretsarna i Ystad och Tomelilla.
Övrigt att notera var sparvvicker, duvvicker, backvicker, sandlucern, gråfibbla, backglim, knytling bland
många andra.
Lisbeth Borgström

Cykeltur 21 augusti

Sandskogen. Foto. Helén Nilsson
Vi blev 13 personer som gav oss iväg på en drygt 2 timmar lång cykeltur denna varma
sensommardag. Bengt Celander var vår guide för dagen.
Turen gick först österut genom Sandskogen på det gamla stridsvagnsspåret. Vi svängde av och gav
oss ut på Öja mosse. Där fick vi, till allas förtjusning, se den stork som uppehållit sig i området de
senaste veckorna. Därefter gick färden vidare via Karlshem, St. Herrestad mot Robertsdal. Paus och
fika blev det vid Bussjödals våtmark. Via Bussjö tog vi oss tillbaka till Ystad.
Helén Nilsson

Hassellunden 25 augusti

Nyslagen plan av Ystad Kommun. Foto: Lisbeth Borgström
Vi var 8 personer som rensade runt hasselplantorna.
Kommunen har nu tagit över att klippa och köra bort gräset/höet på den stora
planen där ädelträden är planterade.

I röjning runt plantorna fick vi både se en getingspindel och en gräsulv.
Avslutning med fika innan mörkret tog över vid 21 tiden.
Lisbeth Borgström

Rensat runt hasselplanta av NFY. Foto: Lisbeth Borgström

Sandskogens Dag 5 september

Amanda på hästen Cobby
Sandskogens Dag är en tradition sedan över 20 år tillbaka och arrangeras av NFY tillsammans
med andra föreningar med verksamhet i Sandskogen.
I år var våra medarrangörer:
Friluftsfrämjandet, Planteringsvännerna, Korpen, KFV Ystad, KFUK-KFUM-scouterna och Ystads
Ridklubb.
Det vackra höstvädret lockade ca: 150 barn och vuxna att gå den 2 km långa tipsrundan där de
deltagande föreningarna informerade om sina verksamheter och bjöd på bl.a. grillade äpplen,
krabbelurer och ponnyridning.

Här fanns det mycket att läsa
Scouterna berättade om sin verksamhet och bjöd samtidigt på grillade äppleskivor.

Vilket är träslaget?

Sandskogens historia

Planteringsvännerna testade våra träkunskaper om alm, gran, ek, ask, poppel och tuja.

Vad är det för kryp på bilden?
Nils Olsson visade sin fotoutställning om smådjur.

Tema "skog" 12 september

Margareta Nörregård började med lite historia om Sandhammaren
"Skog" var temat för den första av två exkursioner till Hagestad med
Länstyrelsen som medarrangör.
Margareta Nörregård tog oss med på en slingrande vandring i olika biotoper.
Här finns också spår av skogsbrand och bombnedslag. Även röjningar pågår för att gynna
insektsfloran.
Allt kommenterades sakkunnigt av Margareta. Svampar och mossor studerades med hjälp av Astrid
Hansson och Kerstin Svensson. En intressant och givande förmiddag för de 23 deltagarna.
Bert Rydhagen

På slingrande stigar upplevdes den omväxlande skogen

Tema "skog" 26 september

Fika i "Zimmermans glänta"
Åter i Hagestads Naturreservat. Skylten som presenterar reservatet inleds med orden:
”Erosionskust och liljekonvaljsskog”. Detta och mycket mer fick vi uppleva på denna
exkursion. På hösten får konvaljen röda bär och dessa sågs överallt.
Kurt Ivarsson tog oss, 29 naturintresserade, med ut på en skogsvandring och berättade om skogen
och dess historia. Det böljande markskiktet är ett tecken på att reservatet en gång har varit ett öppet
landskap – ett flygsandsfält. Planteringen av träd påbörjades på allvar först för ca: 120-130 år sedan. I
början av 1800-talet var här nästan trädlöst.
Fikat intog vi i ”Zimmermans glänta”. Här bodde en gång skogvaktare Zimmerman som anställdes år
1905 för att bl.a. förhindra tjuvjakt. Zimmerman odlade sockerbetor på området och här fanns även
dammar där han odlade karp.
I skydd av skogen märkte vi inte av den för dagen friska nordostvinden. Men när vi närmade oss
kusten var det lätt att föreställa sig hur annorlunda detta landskap var att vistas i för några hundra år
sedan.
Helén Nilsson

Flyttfåglar 3 oktober

Prutgäss. Foto: Ingrid Wilén
Flyttfåglarna är på väg att lämna oss och dra söderut. Vi följde början av deras resa vid
Sandhammarens strand.
Vi var 27 personer som följde prutgäss och bläsänder på deras väg via Östersjöns häftiga sjö en
blåsig men solig söndagförmiddag. Invid stranden dök en dvärgmås efter föda.
Lisbeth Borgström

Klimataktivitet 10 oktober

Samling på Hamngatan i Ystad
Ystadbor och dess besökare informerades denna dag om hur en höjning av havsnivån kan
komma att påverka Ystad stad.
Therése Ehrnstén, klimatstrateg Länsstyrelsen, kom för att berätta om hur Skånes kust kan komma att
förändras vid en förändring av havsnivån.

Ystad är en av de städer i vårt län som är i farozonen. Längs delar av kusten i Ystad kommun pågår
en omfattande erosion. Vattennivåns höjdkurvor kan stiga så högt upp som i nivå med Östergatan om
70-90 år t.ex. vid storm.
Klimatgruppen ville denna dag uppmärksamma allmänheten bl.a. på det byggande och den
exploatering som just nu pågår längst vår kust.
I samlad trupp gick vi från Hamngatan till Österports torg samtidigt som en blå linje målades på
gatorna för att markera var havsnivån kan finnas för kommande generationer.
Ystad kommun är medvetna om problemen och ett tillägg har gjorts till Översiktsplan 2005:
”Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten”.
Helén Nilsson

Kerstin målar linjer

Föredrag 12 oktober

Per Levenskog med åhörare
Per Levenskog, Länsstyrelsen, talade om åtgärdsprogram för hotade arter, speciellt trädmiljöer
och följearter.
Det finns 50.000 skyddsvärda träd i Skåne.
Vi fick bland annat veta att ett 1000-tal arter är mer eller mindre beroende av eken, gamla grova ekar.

Åtgärdsprogammet för hotade arter skall vara klart år 2020.
Helén Nilsson

Bergsjöholmsområdet 23 oktober

27 personer gav sig ut på höstvandring.
Bert Rydhagen tog oss med på en guidad höstvandring.
Bjersjöholms ädellövskog avsattes som naturreservat 1993. Reservatet har en areal av ca: 11 ha och
anses vara Skånes 9:e värdefullaste skog för hotade arter.
Området består av en rik ädellövskog med bok, ek, alm och enstaka ask. Bokbeståndet tillhör ett av
Skånes äldsta med många gamla träd, över 250 år gamla. Man kan följa på kartor bak till 1600-talet
att området är markerat som skog. Då bör nämnas att det på 1700-talet nästan inte fanns någon skog
alls i Skåne.
Döda träd och kullfallna stammar är en utmärkt miljö för bl.a. insekter och här finns flera rödlistade
arter som t.ex. bokskogsrödrock och större vedvivel. Det åldriga träd-beståndet har bidragit till ett rikt
fågelliv, speciellt rovfågel som röd glada men även skogsduva.
Helén Nilsson

Höstvandring 21 november

Algot, Erik och Göran var med och såg havsörn.
17 personer vandrade i gås- och örnmarker.
Veckans regnande avskräckte troligen många av våra medlemmar som annars brukar komma i
mängd på denna vandring från Hvide sten till Ellestadsjön. Ingen vind, vilket påverkade de tre
havsörnar vi såg sitta stilla i trädtopparna. En havsörn vid Ellestadsjön och 2 havsörnar på ön Lübeck
alldeles intill sitt stora bo. Här har 3 ungar dragits fram i år.
På vägen till Ellestadsjön såg vi nötväcka, entita, hägrar, sparvhök, talgoxar och blåmesar.
Allt under Kurt Ivarssons rutinerade ledning
Lisbeth Borgström

Vid fikat berättade Bert Rydhagen om kommande exkursioner.

