Djurle myr
Djurle myr dikades ut på 1870-talet och är
sedan dess uppodlad. Jorden är torvaktigt lätt,
en egenskap som passar storspoven mycket bra.
Det tycks finnas 4-5 revir i området (2006).
Storspovarna spelar flitigt i april och maj. Bäst
kan spelet avnjutas varma vårdagar från den
lilla bergknallen 1 km norr om björkallén över
myrens södra del (17). Man kan också gå ner
från Enforsholm 1 km väster om Högnalöv. Där
finns en bro över kanalen så att man kan
komma över till jätsidan av myren. Den smala
gångbron som tidigare fanns vid Myrtorpet togs
bort i samband med kanalrensningen 2008.
På våren sjunger sånglärkorna flitigt medan
ängspiplärka, bofink och bergfink rastar på
stubbåkrarna. Andra typiska arter är
stenskvätta, buskskvätta, grönfink och
hämpling. Ljungpipare och småspov rastar i
april och början av maj. Fjällpipare rastade vid
Västra Djurle 2008. Dubbelbeckasin och
svarthakad buskskvätta har iakttagits.

Djurle myr är en utmärkt lokal för rovfåglar.
Stenfalk ses årligen, liksom tornfalk, lärkfalk,
fjällvråk och blå- och brun kärrhök. Vintertid
patrullerar havsörnar från Åsnen medan kungsörnen
däremot inte är årlig. Duvhök, sparvhök, glada och
ormvråk häckar i närheten och ses ofta. Sällsynt har
ängshök, stäpphök och pilgrimsfalk setts.
Höst, vår och milda vintrar betar rastande gäss gärna
på Djurle myr. Flertalet arter har setts. Grågäss finns
numera i stora antal från tidig vår till senhösten.
Också tresiffriga antal tranor rastar. Flera
observationer av ortolansparv har gjorts men inget
häckningsfynd. Hornuggla häckar vissa år. Samtidigt
som hornuggleungarnas tiggläten hörs i
sommarnatten kan man ha tur att höra spelande
vaktel. Den är inte årlig men nära på. Rapphönan
finns också, ett resultat av utsättningar kan man
gissa.

Storspov, Djurle myr

OBS, tänk på att inte blockera de små
traktorvägarna när du parkerar

Bra observationpunkter
1. Björkallén mellan Uråsa och Jät.
2-5 och 7-8. Vägen på myrens västra sida.
6. Skogsdunge nordost om Rävagården
10-11. Fågeltornen vid Barnsjön och Djurle
våtmark.
En bra parkeringsplats finns
vid bron över kanalen
12. Sydväst om Enforsholm.
13. Jaktstugan V om Gemeslösa.
14. Sydväst om Lekaretorpet. Gå in vägen intill
ladugårdsknuten.
15. Beteshage med björkar väster om
Björkholmen. Parkera vid vägskälet och gå den
lilla vägstumpen mellan Björkholmen och
Lekaretorpet.
16. Vägkröken väster om Västra Djurle.
17. Bergknallen på västra sidan av Djurle
våtmark.

