Trettondagslunken 6 januari

På spaning efter örn. Foto Lisbeth Borgström
31 personer samlades på parkeringen i Ystad och vid Gydarp anslöt 20 personer från Tomelilla
Naturskyddsförening.
I ett strålande solsken men kall vind väntade vi på den första naturupplevelsen.
Häger, grågäss, storskrake syntes i Sövdesjön. Längre österut längs våtmarkerna följde vi en blå
kärrhök längs ån men så fick vi se en hind komma rusande över fältet. Strax efter dök 9 kronhjortar
upp i samma riktning som hinden. Dock vek de av in i skogen när hinden hoppade över tråden och
över vägen där vi kom gående.
Vi fick också se den mäktiga havsörnen samt en kungsörn.
En mycket fin lunk med Kurt Ivarsson som guide.

Vintervandring 19 februari

Vintervandring 120219. Foto: Helén Nilsson

Lisbeth Borgström

Årets vintervandring i Fyledalen gav "örnvinst"!
Under ledning av Kurt Ivarsson var vi 17 personer som vintervandrade längs med Lyckostigen i
Fyledalen.
Nötväckan sjöng för oss och på andra sidan dalen betade kronhjortar. I ån fanns både gräsänder och
krickor. Kurt lärde oss att se skillnad på avenbok och vanlig bok. Avenboken är till det yttre mer lik
almen men barken är slät som bokens. Avenboken är ett av de hårdaste träslag som växer i Sverige
och Mozarts piano hade tangenter som var tillverkade av detta träd.
Fikat intogs i skogsbrynet med utsikt mot Benestads Backar. Vi fick där uppleva en fantastisk, samtidig
uppvisning av 2 havsörnar och 3 kungsörnar, seglande över backarna med korparna jagande efter sig.
Helén Nilsson

Humlor 27 februari

Föredrag av Dr Anna Persson. Foto: Lisbeth Borgström
40 personer kom för att lyssna på Dr Anna Perssons föredrag "Humlor och bin i
jordbrukslandskapet".
Vildbin, humlor och solitära bin, är viktiga pollinerare. Vildbin är en nyckelgrupp för ekosystemfunktion
och hållbar utveckling i jordbrukslandskapet.
I Sverige finns:
30 arter humlor, 8 arter snylthumlor och 246 kända arter av solitära bin.
Av dessa är ca 1/3 rödlistade.
Läs om hur du kan gynna humlor och bin i Jordbruksverkets utgåva av (klickbar länk):
"Gynna humlorna på gården"
Helén Nilsson

Röjning i Skarviken 17 mars

Röjning av slånbuskar.
Denna lördag ägnades åt att röja i Skarviken inför betessäsongen.
Efter några timmars hårt arbete av våra medlemmar hade betesmarken utökats med några hundra
kvadratmeter inför kommande betessäsong. En mycket bra arbetsinsats av de knappt 10 personer
som var på plats.
Bortröjda grenar samlades i högar, faunadepåer, som kan komma till glädje för många arter.
Helén Nilsson

Årsmöte 21 mars

Årsmöte.
Ca: 35 personer kom till årsmötet som hölls på Norreportskolan i Ystad.
Som styrelsens ordförande fick Bert Rydhagen nytt förtroende, samtliga ledamöter och övriga
funktionärer omvaldes.

Under året kommer styrelsen att inrikta sitt arbete på "vattenfrågor", som t.ex. våra våtmarker.
Mötet avslutades med att Ingrid Wilén visade bilder från sina ”Möten i naturen”. En resa från fåglar i
egna trädgården till tigrar i Indien.
Helén Nilsson

Flyttfågelsträcket 1 april

Soligt men kallt på Sandhammaren. Foto: Helén Nilsson
Sedan år 1974 har föreningen besökt Sandhammaren varje vår och varje höst för att se
flyttfågelsträcken. Dagens besök bör då vara det 75:e ….
Vi var 25-30 fågelspanare som vandrade från Sandhammarens parkering och österut längs med
strandkanten. Ute till havs kom ejderstreck efter ejderstreck flygande västerut. Med snabb
huvudräkning kom vi fram till att vi sett över 2 000 ejdrar innan vi drog oss upp mot skogen och bort
från vindarna för fikapaus.
Förutom alla ejdrar såg vi gravänder, småskrak och ett sträck prutgås.
För andra "inflyttare" är den 1 april fortfarande lite för tidigt att komma hit.
Helén Nilsson

Borstakärr 22 april

Utsiktsplats över ett av kärren. Foto: Helén Nilsson
I ett konstant regnande vandrade vi, 22 personer, runt i skogarna och bland våtmarkerna i
Borstakärr.
Borstakärrs våtmarker är resultatet av ett omfattande naturvårdsprojekt som startade 2001.
Dagens våtmarksområde har skapats på en plats som tidigare karaktäriserades av artfattig granskog
och utdikad ängsmark.
Anläggningsarbetet var färdigt sommaren 2006 då området sakta började fyllas på med vatten.
På några få år återtog naturen det den förlorat och ett stort antal nya djur- och växtarter etablerade sig
snabbt i Borstakärr.
(från guideboken "Naturens Revansch")
Under vår vandring såg och/eller hörde vi bl.a:
Dovhjort, sävsparv, större hackspett, snatterand, glada, ladusvala, sädesärla, skarv, kanadagås,
havsörn och en grågåsfamilj med 5 nykläckta ungar.
Helén Nilsson

Botanikcirkel 23 april

Botanikcirkeln samlade 11 deltagare i kväll i östra delen av
Krageholmsskogen det s.k. Krattet.
Vi ville se hålnunneörten och fann den både vitt och lila i mängd. Även fann vi lungört, vitsippa,
gulsippa, viol, skogsbingel, svalört, myskmadra och desmeknopp.
Nästa träff blir den 7 maj med samling vid Ystads stadsbibliotek kl 18.30.
Text och foto: Lisbeth Borgström

Vårfloran 6 maj

Foto. Lisbeth Borgström
Floragruppen guidade i Navröds mosse.
Vi samlades vid den gamla eken som är 6,90 m i omkrets och ca 400 år gammal. Under eken finns ett
grävlinggryt.
Ramslök, som numera är så populär krydda i matlagningen, växte det rikligt av. Dock var de vita
blommorna ej utslagna. De ger en stark lökdoft i skogen.
Vi var 19 personer som vandrade i detta område i nordöstra Krageholmsskogen som är en igenväxt
betesmark och numera en nyckelbiotop. Av Länsstyrelsen utsedd till skyddsvärt område.
Lisbeth Borgström

Sandskogen 16 maj

Fågelsång vid Gamle å.
Under ledning av Christian Ejlertsson hälsade vi näktergalen och andra sångare välkomna till
Sandskogen.
Kvällen samlade 32 personer som fick uppleva en hel del fågelsång medan vi vandrade i Sandskogen
vid Marietorp och Gamle å.
Några av de fåglar vi mötte var:
Bofink, grå flugsnappare, grönsångare, gök, knölsvan, koltrast, ladusvala, lövsångare, näktergal,
rödhake, rörsångare, sothöna, strandskata, svarthätta, sädesärla, talgoxe, taltrast, trädgårdssångare.
Helén Nilsson

Gökotta 3 juni
Gökotta i Hagestad naturreservat.
Morgonen den 3 juni kl. 05.00 visade termometern +4 grader och det kan vara skäl att bara tio
personer dök upp till gökottan.
Något tam fågelsång, men åtskilliga sågs och hördes, t.ex. trädgårdssångare, lövsångare,
gransångare, härmsångare, svarthätta, gulsparv, törnskata, större hackspett.
Christian Ejlertsson var vår ledare i år.
Bert Rydhagen

Naturnatt 5 juni

Årets "Naturnatt" firade vi tillsammans med våra grannkretsar vid Snogeholmssjön.
I väntan på mörkret berättade Rune Gerell om Skånes fladdermöss. Vi fick både se och höra några
olika arter fladdermöss när mörkret lagt sig över skog och sjö, som den sällsynta fladdermusen
Barbastell. Dock fanns det inga grodor att lyssna på denna kväll.
Årets naturnatt var en samexkursion med Färs- och Tomelillakretsen och lockade över 40 personer.
Lisbeth Borgström

Cykelexkursion 25 augusti

Skarviken. Foto: Lisbeth Borgström
Vi var 16 personer som cyklade på den nylagda cykelleden hela vägen från
Ystad till Skarviken

På bilden berättar Bert Rydhagen om vad som är unikt med platsen.
Vi såg betesdjuren där en ko gick med sin kalv. Någon berättade om att det synts säl utanför kusten.
Blåstången är en god indikator på att miljön är god.

Sandskogens Dag 9 september

Viktor såg glad ut efter en ridtur på ponnyn Jacky
I över två decennier har Sandskogens Dag arrangerats av NFY tillsammans med andra
föreningar med verksamhet i Sandskogen.
I år var våra medarrangörer:
Korpen Ystad, KFUM-scouterna, Planteringsvännerna, Friluftsfrämjandet, Ystads Allehanda, Ystads
Ridklubb, Ystads Orienteringsklubb, Katastrofhjälp Fåglar och Vilt.

Scouterna bjöd på stekta äppleskivor och räv!

Denna varma och soliga söndag möttes barn och vuxna av olika aktiviteter i Ystads Sandskog. Den

traditionella tipsrundan, ponnyridning, håvning i den lilla dammen, krabbelurer, gissa trässlag, grillade
äppleskivor, växter, en annorlunda räv osv. Och framför allt av den slående vackra Sandskogen.
Vi uppskattar att vi i år hade mellan 250-300 besökare. Väl mött igen nästa år!

Gun, Gertie och Gudrun artbestämmer växter.

Vad finns det för levande varelser i dammen?

Hjortbröl 13 september

Ingmar Jönsson visar upp ett fällehorn från en älg.
Ingmar Jönsson, ordförande i Tomelillakretsen, berättade för oss om våra olika hjortdjur och
deras beteende innan vi gav oss ut i mörkret för att lyssna på bröl.
Från parkeringen vid Baldringe kyrka vandrade vi i väg i mörkret, med ficklampans hjälp, till en utmärkt
lyssningsplats.
Denna kväll var det alldeles vindstilla, ca 8 grader och en stjärnklar himmel.
Vi fick höra 3-4 kronhjortar bröla där ute i mörkret. En av dem var väldigt nära. Mellan brölandet kunde
vi höra en kattuggla ropa. Det var en mäktig känsla att stå där i mörkret, se några stjärnor falla och
höra dessa djur – men inte se dem.
Stort tack till Tomelillakretsen som arrangerade denna exkursion.
Helén Nilsson

NFY Trelleborg 60 år 18-19 oktober

Hans Hansson LTH.
I två dagar firade NFY Trelleborg sitt 60 års jubileum.
Två intressanta dagar med kretsen i Trelleborg som firade sitt 60 års jubileum.
Under punkten Havsnivåhöjningar - hur påverkas vår kust - berättade Bert Rydhagen och Kerstin
Svensson från Ystadkretsen om klimataktiviteten där vi målade förmodad strandlinje på St. Östergatan
i Ystad.
Bilden visar Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära på LTH, som hjälpt Ystads Kommun
att med "Sand på strand" lyckats kvarhålla sanden.
Lisbeth Borgström

Skogsvandring 21 oktober

Ett av de enorma träden i Skogshejdan. Foto: Lisbeth Borgström
18 personer deltog i söndagens exkursion i Skogshejdan.

Infarten till Skogshejdan gjordes via Baldringe 15. Dimman låg tät. Inne i hejdan förvånades vi över
vildsvinens framfart som återigen ökat.
Paul Axelsson berättade hur Skogshejdan liksom andra fäladsmarker är en rest av det gamla
samhällets utmarker.
Hejda är ett äldre ord som betyder inhägnat område.
Hit planerar vi en vår exkursion då fågelsången är riklig, näktergal och gök.
Lisbeth Borgström

Bildvisning 5 november

Bildvisning i Norreportskolan.
Göran Gustafson berättade och visade bilder på temat "Östersjökust och orörd natur i östra
Polen"
Ett 40-tal personer kom till Norreportskolan för att se Görans bilder och höra honom berätta om sina
resor till Polen.
Bland annat fick vi se och höra om hans möte med vilda visenter. I Polen har visenten placerats ut
efter att ha varit utrotad under många år. Detta har även Polen varit - landet Polen fanns inte på kartan
under 125 år.
Helén Nilsson

Nybroån 11 november

Nybroån. Foto: Lisbeth Borgström.
17 personer vandrade längs Nyrboån fram tll Barevad under söndagsmorgonen.
Av Anders Karlsson från YFS Ystads Fiskevårds och Sportfiskeförening som ledde vandringen fick vi
höra hur Nybroån uppnått sin goda ekologiska status.
Restaurering har gjorts efter att utsläppen minskat eller upphört.
Mängden havsöring har ökat från 0 till 12 000 som toppnotering.
Lisbeth Borgström

Krageholmssjön 25 november

Foto: Lisbeth Borgström
Vandring vid Ellestadssjön, norr om Krageholmssjön.

13 personer kämpade i den grå novembersöndagen med småregn längs Roligvägen och på lerig åker
ner till Ellestadssjön. Där låg en flock Storskrake med glänsande vit/rosa bröst.
3 havsörnar rörde sig över skogen där det i år föddes upp 2 ungar.
På återvägen valde vi en stig längs sjökanten.
Lisbet Borgström

