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Sandnejlikor

Ovanligt riklig blomning av Sandnejlika.

Havängskvällen 7 juli
Havängskväll fredagen 7 juli 2017 klockan 19.00 i Lindgrens Länga. Björn Ranelid kommer till Havängskvällen igen efter 16 år och det är vi glada och tacksamma
för. Det är ju ingen överdrift att säga att Björn har blivit
en mycket känd person och utvecklats från författare
till kulturpersonlighet på de här åren och det skall bli
spännande att lyssna på honom igen.
   Fredrik Blomqvist, singer songwriter med lokal förankring, står för den musikaliska underhållningen.

Havängsvandring 6 augusti
Havängsvandring söndagen 6 augusti 2017 klockan
10.00. Samling på parkeringen vid Vandrarhemmet
   Anton Hansson (bilden nedan), doktorand vid Geologiska Institutionen på Lunds Universitet, berättar om
”Ett dolt stenålderslanskap under ytan vid Haväng”.
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Ordföranden har ordet
Det är Kristi Himmelsfärdsdagen och Haväng är täckt
av blommor och det är en ovanligt kraftig blomning i år.
Gullviva och backsippa finns kvar och det är mängder
av mandelblom och backtimjan och i kärren så står det
praktfulla orkidéer. Längs ån sjunger näktergalen och
backsvalorna undersöker de nya rasbranterna längs
den sargade stranden för att se om det finns lämpliga
boplatser medan den första kullen starar driver runt i
stora gäng och i Lindgrens Länga har ladusvalan ungar. På lördag har vi städdag och förbereder sommarens
aktiviteter och det verkar som om vi har valt en dag
när vi kan ha fönster och dörrar öppna och slipper att
ha varma kläder. Militären har övning på skjutfältet så
det blir en del buller som tidvis överröstar fågelsången
men tyvärr så verkar det nu att vara nödvändigt igen
och intensiteten i verksamheten ökar.
   Sandlifeprojektet går in på sitt sista år och denna
vinter har det avverkats en del i skogen vid stranden
mellan Klammersbäck och Stenören och det har gjorts
enligt det som överenskommits i Skötselrådet och det
har blivit bra för alla men så mycket sandstäpp blir det
nog inte. Stiftelsen Skånes Landskap har också tagit
bort några träd som hade ramlat vid Öradekaren men
vi hade önskat att det blev lite mer men Länsstyrelsen
ville inte ta fle . Vi har återigen talat med Högestads
Gods och vi hoppas nu att man kommer att åtgärda
läckaget vid laxfällorna så att inte hela anläggningen
eroderar och faller tillbaka till samma dåliga och delvis
farliga skick som den var i före renoveringen för några
år sedan. Det har varit lite trögt att få ett beslut om
åtgärder men siktet är nu inställt på denna sommaren
när vattenståndet är som lägst och nu hoppas vi att
det verkligen blir av.

Lennart Viberg under städdagen vid Lindgrens länga.
   Årsmötet blir fredagen den 7 juli klockan 18.30 vid
Lindgrens Länga och dit är ni alla hjärtligt välkomna.
   Efter årsmötet så blir det Havängskväll och Björn
Ranelid har lovat att komma.

Den blåe herren i strandkanten
Hägern – eller för att vara mer precis – gråhägern är en
sällsam uppenbarelse när man ser den sitta blickstilla längs Verkeån eller vid Stenören. Den långa halsen
hålls då hoptryckt så att fågeln ser kutryggig ut. När en
fisk passerar inom lagom avstånd hugger hägern blixtsnabbt efter sitt byte med sin stora vassa näbb. Om
man kommer för nära flyger hägern upp med tunga
slag av sina stora vingar, se bilden. Vingbredden är
över 1,5 meter.
   I flykten som sker med lugna jämna vingslag känner
man igen den på att vingarna är tydligt kupade; ingen annan av våra fågelarter har en liknande profil. Ett
bra kännetecken för en flygande häger är att den håller
halsen hopböjd så att det bara är de långa benen som
sticker ut från kroppen. Storkar som tranor har både
hals (framåt) och ben (bakåt) utskjutande. Ibland ger
hägern i flykten ifrån sig ett ljudligt hest kraxande som
kan höras på långt håll.
   Hägern är en tålig fågel som inte flyttar längre söderut än den behöver för att hitta isfria vatten. Den tycks

inte ha något problem med temperaturen även om den
står länge med benen i iskallt vatten. Den häckar i kolonier med bona högt upp i lövträd, gärna bokar. En
sådan koloni har tidigare funnits i trakten av Blåherremölla i Julebodaån.
   Möllan har namnet efter ett dialektalt namn på hägern: Blåherren!
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