Naturträff med Patrik Olofsson på Åhusgården
den 21 januari 2014.

Golfklubben har i uppdrag att vårda och bevara vår del av Sånnaområdet. Inte bara rent tekniskt och
skötselmässigt, utan också genom att sprida information och kunskap om detta unika område till
såväl golfare som allmänhet.
I anslutning till det sistnämnda hade miljökommittén sålunda anordnat en miljö- eller naturträff på
Åhusgården, mitt i vintern den 21.januari, för att lyssna till fotografen och ”naturestradören” Patrik
Olofsson. Känd och kunnig, med uppdrag att ge en återblick till den sköna sommaren på de
blommande ängarna.
Fåglar, däggdjur, insekter, växter och kulturhistoria, - allt fick plats i hans spännande och mångsidiga
framförande. Jag sa visst inte att han också är en enastående naturfotograf. Vilka bilder! Nu har jag
sagt det. Många rent otroliga illustrationer fick de 70 åhörarna att nästan tappa andan.
Några axplock, eller en kort sammanfattning av Patriks föredrag.
Om fåglar:Visste ni, att vi, på banan och i anslutning intill, har några av det 30-tal fältpiplärkor som
finns kvar i landet. En rödlistad art som bara förekommer i östra Skåne och som troligen snart är
utdöd även här. Den i landet, relativt sällsynta trädlärkan, förekommer emellertid i större omfattning

I skogen finns hornugglor. Svåra att se, men en ljum sommarkväll kan man på långt håll höra
ungarnas pipande, när de pockar på föräldrarnas uppmärksamhet. ”Vi vill ha mat”.
Om växter och insekter:
Pukvete, blåeld, hedblomster och oxtunga är alla karakteristiska Åhusväxter som trivs på de sandiga
hedarna. Andra typiska, men inte så vanliga är sandnejlika, tofsäxing och backtimjan.
Insektsförekomsten är riklig. På fältet finns en omfattande antal av olika sorters dyngbaggar.
Tillsammans med andra insekter lever de ett rikt och aktivt liv i den kospillning som levereras av våra
fyrmagade vänner. Men, men det skall vara rätt bajs på rätt underlag för att det skall passa. Det är till
att vara kräsmagade! En annan i landet ovanlig, men här ofta förekommande insekt är den märkliga
månhornsbaggen. Vilken lirare!

Varför kallas den månhornsbaggen? Gissa en gång.
Under många år, i sin ungdom, var Patrik en hängiven golfare. Ibland tog emellertid naturintresset
över. Som den gången när han fyllde golfbagen med nyuppkrupna småpaddor. Hans pappa, som
hämtade sonen med bil, blev inte särskilt entusiastisk när han fick städa ut de små krabaterna som
spritt sig i inredningen.
Patrik avslutade med att berätta om sitt nästa- och pågående projekt. Att följa silvertärnans
flyttningar från Sverige till vinterkvarteren vid Antarktis packisbälten via Afrika,Australien och Nya
Zeeland. En av de längsta fågelflyttningar vi över huvud taget känner till.
Den nöjda publiken tackade Patrik för en innehållsrik och spännande naturafton, med en lång applåd.
Patrik uttryckte sitt gillande av den kunniga publiken. Kanske får vi återse och höra honom, någon
gång i framtiden?
Pär Sjunnesson

