Havsfåglar i Halland
Torsdag 6 oktober-söndag 9 oktober 2016

!
Deltagare från vänster.
Sittande: Lars Magnusson, Karin Hendahl, Rolf Lindskog, Stina Yström , Kerstin Nordenadler.
Stående: Monica Ahlberg, Lars Berglund, Anita Melin, Marianne Dannbeck, Anders Zetterlund, Erik
Peurell, Thorbjörn Schwebs, Maria Stenmark, Klas Reimers,Annika Morberg.

!

Torsdag 6/10
Klockan 8 denna vackra höstmorgon träffades femton förväntansfulla resenärer vid Liljeholmen
med stora väskor fulla med dyrbara tubkikare, kameror, stativ, gott humör och varma kläder. I två
minibussar drog vi söderut längs E4 till vårt första stopp Svartåmynningen vid Roxen. Där skulle
en prärielöpare vara på plats. Efter ett par timmar var vi framme och löpte i snabb takt ut över
strandängarna till det yttre tornet, där den eftertraktade fågeln skulle ha setts. Efter en stunds
spanande upptäcktes äntligen prärielöparen längs ute vid vattnet och vi fick fina observationer av

Prärielöparen vid Roxen. Foto Karin Hendahl.

fågeln. Mest jublade Monica som med denna obs fick sin 300:e art! Det blåste hårt men solen
sken från en blå himmel, så vi njöt alla av fågelrikedomen. Mängder av gäss, mest grågäss fanns
på plats, liksom kärrsnäppor, kustpipare, en större strandpipare, sångsvan, en salskrake, några
sädgäss, bläsänder, snatteränder och inte minst sju havsörnar som dessutom sågs i samma
kikarfält. Däremot gick vi bet på både skärsnäppa och pilgrimsfalk.

!

Färden gick vidare mot Västkusten i det fina höstvädret. Förväntningarna på havsfågel var dock
nästan obefintliga, med tanke på att det skulle blåsa nordostliga vindar under hela vår resa. Vi fick
i stället rikta in oss på annat och färden styrdes mot en svarthakad buskskvätta, som skulle hålla
till i Digesgårds naturreservat (Rosenlund) mellan Falkenberg och Varberg. Väl framme började vi
spana i buskarna mellan sanddynerna. Efter en stunds letande uppmärksammade vår eminente
ledare Erik ett avvikande lockläte och ropade: större piplärka! Fågeln landade tack och lov och vi
kunde studera den på behändigt avstånd och stundtals väldigt fint. Den stora, och på undersidan
ostreckade piplärkan, visade villigt upp alla sina karaktärer. Efter att Erik larmat ut fågeln var en
skock andra skådare där inom tio minuter.

På spaning efter större piplärka. Foto Lars Magnusson
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Piplärkan själv. Foto Karin Hendahl.

Men då hade piplärkan försvunnit och vi fortsatte att leta svarthakad buskskvätta. Och se! Efter ett
tag visade den också upp sig, snabbt flygande mellan buskarna, rastlöst farande hit och dit. Vilken
start på resan! Väl framme vid vårt vandrarhem hörde Erik en kattuggla i kvällsmörkret. Kvällen
avslutades med middag på grekisk restaurang och artgenomgång på vandrahemmet.

Fredag 7/10
Morgonen inleddes med kattugglan som ”klävittade” utanför vandrarhemmet. I gryningen
lämnade vi vårt fina logi söder om Varberg med Morups tånge som första mål. Vi tog plats vid
fyren för att skåda sträck, men det var ganska magert med fågel. Vi lyckades i alla fall få in lite
bläsänder, ett par sjöorrar, pilgrimsfalk och några toppskarvar. En varfågel kom också
insträckande och slog sig ner på en stolpe, på lämpligt njutavstånd. I buskarna runt fyren fanns lite
småfågel som bergfink, gransångare, järnsparv och en svartmes. Under fikapausen blev vi störda
av tornfalk, sparvhök och en pilgrimsfalk. Därefter förflyttade vi oss lite söderut till Korshamns
vik, fortfarande vid Morups tånge. När vi vandrade ut över den vackra gräsheden kom en
jorduggla sträckande över oss och visade upp sig fint i morgonljuset. Ute i viken stod mängder av
gäss tillsammans med vitfågel och lite vadare. Det var kärrsnäppor och kustpipare som
dominerade. På stenarna utanför stod ytterligare några toppskarvar.
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Jordugglan vid Morups tånge. Foto Claes Reimers.
Färden gick vidare inåt landet till Lis mosse för rovfågelspaning. Här intogs också lunch på de
sköna gräsmattorna vid modellflygfältet. Nog såg vi ”rovisar” allt, även om många var långt bort.
Vanligast var glador och fjällvråkar, men även tornfalk, pilgrimsfalk, havsörn och ormvråk visade
upp sig.
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Tornfalk. Foto Claes Reimers.
Framåt eftermiddagen gled vi vidare till Galtabäck och från tornet noterades myrspovar,
storspovar, kustpipare, kärrsnäppor och en ljungpipare. Vi hade tänkt oss en tur ut på ön utanför,
men bron dit var borttagen så vi fick vända. I stället styrde vi kosan tillbaks till Rosendal för att få

ytterligare observationer av svarthakad buskskvätta. Här tillbringade vi mycket tid i det fina
eftermiddagsvädret. Vinden hade mojnat och det gick att se fåglar som låg på vattnet utanför. Här
låg en svarthakedopping och dök. Snart fick vi in de svarthakade som visade sig fint, på jakt efter
insekter bland buskarna. Åtminstone två honfärgade individer kunde vi se. Vi avslutade efter tips
på en strandäng vid Södra Lyngen där vi fick fina obsar av knubbsälar. Här fanns också mkt fågel,
även om det inte gav så mycket nytt. Våra minibussar omringades av kor, men vi lyckades bryta
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Hur ska vi komma in i bussarna, månn tro? Foto Lars Magnusson.

oss igenom flocken och nå bilarna oskadda. Vi återvände mot vandrarhemmet, mätta på fåglar
men hungriga på mat. Efter en stunds vila, klädde vi om till finkläder (dvs lågskor) och begav oss
till en indisk restaurang för att avnjuta god och stark mat. Kvällen avslutades som brukligt med
artgenomgång.
Lördag 8/10
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Gryning över Lerjan. Foto Lars Magnusson.
Vår stenhårde ledare körde upp oss i gryningen även denna dag, som mötte oss med sol och friska
nordostvindar. Vi startade morgonen vid Lerjan i Gamla Köpstad, där vi ifrån de vackra
enbuskmarkerna spanade både mot havet och neråt viken mot Galtabäck. Mängder av grågäss,
vitkindade gäss och bläsänder simmade i viken, där även en del vadare gick. Förutom myrspovar,
kärrsnäppor och kustpipare fick vi också in tre rödbenor och en flock gravänder. På en sten satt en
ung pilgrimsfalk och visade upp sig fint. Då och då gjorde den en vända på jakt efter byte. Det var

dåligt sträck, men svärta, sjöorre, några storlommar och sillgrissla kunde vi ändå fånga in.
Stjärtmesar, gråsiskor och steglitsar drog förbi medan vi stod och spanade.
Efter morgonfikat begav vi oss till Siks strandängar, en mycket vacker plats med gott om fågel.
Medan vi gick längs stranden för att skrämma upp småfåglar kom mängder av tranor sträckande
över våra huvuden under ljudliga skrik. I tångvallarna höll mest sävsparvar och ängspiplärkor till
men några hämplingar flög också över. Längs stranden gick mycket vadare, både kärrsnäppor,
storspovar, myrspovar och enstaka strandskator. Men det som mest förvånade oss var det stora
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Knubbsälar och gäss. Foto Claes Reimers.
antalet kustpipare. Vi lyckades också få fina obsar på fem sandlöpare. På stenarna utanför låg
knubbsälarna och gonade sig i solen.
Efter några timmar begav vi oss åter till Lis mosse för att spana rovfåglar och luncha. Vi såg i
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Fjällvråk över Lis mosse. Foto Claes Reimers.
stort sett samma arter som under gårdagen, men i mindre antal. Även en varfågel visade sig fint i
en buske långt ut över ängarna. En rovfågel långt borta i en gran vållade stora diskussioner. Ett
skådargäng från Strängnäs, som nästan hela tiden följt i våra fotspår, ville ha det till en ringduva!
Fågeln var mycket ljus och vi tippade snarare på en fjällvråk eller Börringevråk. Till slut tröttnade
en i Strängnäsligan på diskussionerna och tog bilen för att komma närmare. När han återvände
visade det sig att det var en Börringevråk.

Nästa anhalt var Källtorps våtmark intill E6 strax söder om Falkenberg. Vi ville kolla in lokalen
och vid de anlagda dammarna fanns ett fågeltorn. Det var dock ganska lite fågel vid den här
årstiden, men vi lyckades i alla fall få ihop en sparvhök, några brushanar och en enkelbeckasin.
Då kom åter ett larm om taigasångare i utkanten av Varberg. Fågeln hade setts tidigare på
morgonen, men nu återfunnits. Vi bestämde oss därför att göra ett försök att få se den lilla
gynnaren. Vi hittade rätt snart till Apelvikshöjden, ett buskage där fågeln hållit till. Där stod redan
några skådare som sett fågeln en halvtimme tidigare. Vi omringade buskarna och spanade ivrigt
under stor tystnad. Till slut upptäcktes den av Lars Berglund, som samtidigt gav sig själv ett nytt
kryss. Taigan var svårsedd och höll till nära marken inne i en tät sälg, så alla lyckades inte se
fågeln. Vi beslöt oss att flytta till andra sidan busken och efter en stund dök taigan upp igen och
alla fick se den lilla läckra sångaren ordentligt. Lyckan var fullständig och vi avslutade dagen vid
Getterön. Här var som vanligt mängder av fågel som gäss, änder, vadare och havsörn, men vi
riktade in oss på att få se skäggmes. Snart hördes och sågs också ett par fåglar. I bara farten fick vi
in en rörhöna som simmade i kanalen. Nöjda återvände vi till vandrarhemmet för att duscha och
vila en stund.
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Artgenomgång på vandrarhemmet. Foto Karin Hendahl.
Vi hade också artgenomgång, eftersom vi var så tidiga. Kvällen avslutades med middag på
kinesrestaurang med anka i olika former, i portioner som hade räckt till dubbelt så många som vi
var.

Söndag 9/10
Vi lämnade vårt kära vandrarhem vid 8-tiden efter att ha dragit in turkduvorna som bodde här
samt en gröngöling. Vi åkte direkt till Getterön, där vi startade vid Gubbanäsan, tillsammans med
vårt kära Strängnäsgäng.
Vädret var nu mulet och vindarna svaga, men fortfarande nordostliga. Trots det var sträcket
ganska bra. Många fåglar sträckte visserligen norrut men flockar av sjöorrar och bläsänder drog
hela tiden förbi. Även ett par smålommar sträckte nära och en tordmule lade sig fint på vattnet
strax utanför. Även några toppskarvar låg och dök på sitt typiska hoppmanér utanför klipporna.
Snart skrek någon havssula, jag tror det var Marianne. Rakt emot oss kom en nordsträckande
havssula, lysande vit över vattnet. Stina som var extra skarpögd denna morgon, ropade att det där
är väl ingen havssula, det ser ut som en lom. Det utbröt en stunds förvirring och Erik fick in
Stinas fågel, som flera av oss missade när vi följde havssulan. Jo, nog var Stinas fågel en lom, en

stor rackare. Den bestämdes av Erik till vitnäbbad islom, när den drog bortåt åt söder. Ingen dålig
utdelning på några minuter!
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Thorbjörn skådar från Gubbanäsan. Foto Karin Hendahl.
Så småningom begav vi oss inåt och gjorde ett stopp vid Bengtssons häck för att spana småfåglar,
men det gav inget mer tillskott. Vi såg inte heller till Bengtsson själv. Vi avslutade vid Getteröns
gömslen och bassängen, där det var fri skådning och besök på naturum. Mängder av tofsvipor
hade kommit in under morgonens korta regn. Det var också mycket simänder som brukligt, både
stjärtand, skedand, bläsand, snatterand, krickor och gravänder. Bland vadarna såg vi förstår
kärrsnäppor, kustpipare och myrspovar, men också enstaka brushanar. En gammal pilgrimsfalk
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Pilgrimsfalken på Getterön. Foto Karin Hendahl.
satt och visade upp sig fint mitt ibland gässen och i kanalen var rörhönan kvar sen i går. Vid
13.00-tiden började det småregna och vi startade hemfärden. Därefter avnjöts nästan hela
hemfärden i regn. Vi gjorde ett stopp i Stavsjö för mat och artgenomgång, innan vi anlände till
Liljeholmen strax före kl 20.
Ett STORT TACK till våra proffsiga och kunniga reseledare och chaufförer som guidade oss
pricksäkert till alla fåglarna och rattade minibussarna så säkert. Tack även till alla
medresenärer, som med glatt humör, skarpa ögon och aldrig sinande skådarentusiasm
starkt bidrog till alla fågelupptäckter och den gemytliga och avslappade stämningen i
gruppen!

Sammanfattning

Ledare: Erik Peurell och Marianne Dannbeck.
Chaufförer: Lars Berglund och Marianne Dannbeck
Väder:
Torsdag: Sol och klart, friska till hårda nordostvindar och +5-12 grader.
Fredag: Sol och klart, friska nordostvindar och + 5-12 grader.
Lördag: Sol och växlande molnighet, framåt eftermiddagen mulnande. Måttlig nordostvind och +
7-12 grader.
Söndag: Mulet och svag till måttlig nordostvind och + 6-12 grader. Från kl 13 regn.
Lokaler:
Torsdag: Roxen (Svartåmynningen), Digesgårds naturreservat (Rosendal).
Fredag: Morups tånge (Brevik och Korshamnsviken), Lis mosse, Galtabäck, Digesgårds
naturreservat och Södra Lyngen.
Lördag: Lerjan (Gamla Köpstad), Siks strandängar, Lis mosse, Källstorps våtmark, Varberg
(Apelvikshöjden) och Getterön.
Söndag: Getterön med Gubbanäsan och Bengtssons häck.
Arter: Totalt sågs 108 arter av minst två deltagare.
Några highlights per dag:
Torsdag: Prärielöpare, större piplärka och svarthakad buskskvätta.
Fredag: Toppskarv, pilgrimsfalk, svarthakade buskskvätta
Lördag: Taigasångar och sandlöpare.
Söndag: Havssula och vitnäbbad islom.
Text: Lars Magnusson
Foton: Karin Hendahl, Claes Reimers och Lars Magnusson.

