Billeddagbog

Traner og gravænder ved Pulken

Tranetur 31. marts – 1. april 2012 med
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Milturt ved Forsakarbäcken

Lørdag den 31. marts
Turen startede fra Hillerød Station kl. 9.00 i ”Jytte Bus” med Henrik som chauffør – i lighed
med de 2 tidligere år.
Efter et stykke tids kørsel i Sverige nærmede vi os Söderåsen, som vi kørte nordom og vi
ankom til første stop på turen ved Skäralid i Söderåsens Nationalpark.

Fra parkeringspladsen foregik opstigningen til højdedraget ad adskillige trin op til en
imponerende kløft, som vi fortsatte langs, indtil vi nåede målet – Kopparhatten – et
udsigtspunkt med blik ned i den dybe kløft og langt mod øst ind i Sverige.

Alle deltagerne valgte gåturen, selvom de kunne have kørt op med bussen. Her blev der
mulighed for at nyde formiddagskaffen.

Turen fortsatte til et lille havneområde ved ved Finjasjön, hvor frokosten blev indtaget.

Derefter kørte vi til et spændende sted tæt på Finjasjön, hvor vi gik en rask tur i stormvejret
rundt om et stort vådområde Magle Våtmark, som i stil med Strødam Enge er anlagt af de
svenske myndigheder i Hässleholm Kommune.

Der hastes tilbage i den varme bus efter gåturen.

Næste stop var Pulken ved Yngsjö. Vi fik indfriet vores forventninger om tranerne. Fra
Fugletårnet var der frit udsyn til tusindvis af traner, der var ankommet fra Tyskland og rastede
inden næste etape til Hornborgasjön på deres lange træktur mod nord.

Herefter gik turen videre mod Bäckaskog Slott, hvor vi ankom i god tid til indkvartering i de
to længer i slotsparken med bed and breakfast, inden den 3-retters menu kl. 19.00.

Middagen foregik i kongelige omgivelser i en meget smuk sal med Lysekrone og kandelabre.
Da klokken var 20.30 meddelte personalet, at stedet deltog i den verdensomspændende
kampagne om at slukke det elektriske lys Earth Hour, hvilket gjorde middagen endnu mere
stemningsfuld.
Aftentur efter maden ude i slotsparken for at høre natugler. Desværre ingen hjemme!
Søndag den 1. april
Bussen startede mod første programpunkt kl. 8.30 i strålende morgensol og blikstille vejr.
Målet var Pulken endnu engang. Denne gang fik vi oplevelsen af tranernes kalden og dansen i
ro og mag, indtil andre busfulde ankom til det meget populære sted.

Carl Christian Tofte, som var sidste års guide og bor lige op af Pulken, ventede os derefter i
sit hjem med udstilling af billeder og egne bøger, som flere af deltagerne hjembragte til minde
om turen.

Videre gik turen mod Håslövs Ângar, som også sidste år var mål på turen. På en halvø i det
nordøstlige hjørne af Hammarsjôn ligger et stort åbent, fugtigt eng-område med et rigt
fugleliv.

Vinden havde nu tiltaget, så det gjaldt om at finde et læsted til indtagelse af frokosten.
Valget faldt på stranden ved Nyehusen - Gropaholet ved kysten i nærheden af Helgeåens
udløb i Østersøen.

Efter frokostpausen kørte vi til Forsakar – ikke langt derfra - Skånes svar på Niagaravandfaldene. En rask spadserertur langs Forsakarsbäcken, som udspringer oppe på
Linderødsåsen, førte os til vandfaldet. Faldhøjden er 18 meter.
Derefter gik turen direkte mod færgen i Helsingborg og tilbage til Danmark.

Fugleliste

(udarbejdet af Frands Jensen)

31/3 2012: Hillerød –
Helsingør – Skäralid (S) –
Finjasjön (Fi) – Magle
Våtmark (M) – Pulken (P)
– Bäckaskog (B)
Toppet lappedykker (Fi)
Skarv
Hvid stork (1 P)
Sangsvane (Fi og M)
Knopsvane
Grågås
Bramgås (2 M)
Gravand (P)
Gråand
Krikand (50 P)
Spidsand (P)
Skeand (2 P)
Troldand (Fi og P)
Hvinand
Stor skallesluger (Fi og M)
Fiskeørn (1 Fi)
Rød glente
Rørhøg (P)
Musvåge
Fjeldvåge (1 S)
Trane (1000 P)
Blishøne
Vibe
Dobbeltbekkasin (P)
Rødben (P)
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Huldue (2 P)

Ringdue
Tyrkerdue
Grønspætte (NER: 1 B)
Sanglærke
Musvit
Blåmejse
Spætmejse (S og B)
Stær
Husskade
Allike
Råge
Krage
Ravn
Bogfinke
1/4 2012: Bäckaskog (B)
– Pulken (P) – Håslövs
Ängar (H) – Gropaholet
(G) – Forsaker (Fo)
Toppet lappedykker (1 G)
Skarv
Hvid stork (2 P)
Sangsvane
Knopsvane
Sædgås (20 P)
Blisgås (3 H)
Grågås
Bramgås (1 H)
Gravand (P)
Gråand
Krikand (2 P)
Sortand (1 han G)
Havlit (1 han G)
Lille skallesluger (G)

Rød glente
Rørhøg (P)
Spurvehøg (P)
Musvåge
Tårnfalk (1)
Fasan
Trane (1000 P)
Blishøne
Vibe
Storspove (3 H)
Rødben (P)
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Ringdue
Tyrkerdue
Sanglærke
Gærdesmutte
Sangdrossel (B)
Sjagger (B)
Musvit
Blåmejse
Sumpmejse (2 Fo)
Spætmejse (B og Fo)
Stær
Husskade
Allike
Råge
Krage
Ravn (1 P)
Skovspurv (B)
Bogfinke
Grønirisk (B)
Rørspurv (1 G)

Foto stillet til rådighed af Willi Larsen, Hans-Henrik Ibfelt, Birte Uhre Pedersen og Charlotte
Falsmar.
Tak til arrangørerne for en dejlig tur!
På medlemmernes vegne
Charlotte Falsmar

