Halland och Västkusten
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Res med Stockholms Ornitologiska Förening – prisvärda resor för medlemmarna
med ledare som ställer upp ideellt
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En extra bildsida

Elisabeth skådar på Gubbanäsan i vackert eftermiddagsljus.

Foto: Karin Melen

Ibland är det roligt för en fågelfotograf att få objektet bara litet
utanför närgränsen, tycker Klas Reimers. Här har skogsmusen
kalas.

Här pågår andjakt! Pilgrimsfalken fick inget byte den här gången. Foto: Klas Reimers
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Halland och Västkusten 10 - 13 oktober 2019
Torsdag 10/10 kl 07:00 hade alla 16 deltagarna
samlats på Centralen. Alla fick biljetter och hann hälsa
på och småprata litet med varandra. Några kände
varandra tidigare, men långt ifrån alla. Fem av deltagarna var på sin allra första resa med StOF. Vi kände på
oss att den här resan skulle komma att bjuda på mycken trevnad och mycket fågel. Det rikliga regnet som
SMHI hotade Västkusten med, tänkte vi inte mycket
på. ”Det blir som det blir och fågelskådare ska ju tåla
att lida litet”, som reseledare Lasse så riktigt påpekade.
Vi anlände till Göteborg efter bara tre timmar och två
minuter och utnyttjade tiden det tog för våra chaufförer att hämta bilarna till att leta efter en berguv som
uppehållit sig i närheten av Göteborg C. Den ville dock
inte visa sig för de 12 par spejande ögon som rörde sig
i området.

Intensiv skådning på Smithska udden, sydväst om Göteborg.

Våra reseledare Lasse och Björn laddar med litet frukost medan landskapet
susar förbi utanför tågfönstret.
Foto: Klas Reimers

Foto: Klas Reimers

För att direkt få litet havskänning och uppmjukning av stela leder efter tågresan, stannade vi vid Smithska udden.
En jättelik, öde parkeringsplats fick oss att tro att vi hamnat fel, liksom när stigen vi gick smalnade av högst betänkligt och vassa buskar mellan stenarna rev oss på vaderna. Men plötsligt stod vi ute på västkustska klippor! Hav!
Bara litet lagom blåst! Härligt! En pilgrimsfalk satt och putsade sig långt ut på ett skär. Ett gäng skarvar vilade sig på
ett annat skär varav en annorlunda tecknad. Den var vit från hakan ända ner på magen och vållade oss en del huvudbry.
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Efter en timme begav vi oss mot Getterön och det stora fina gömslet som ligger nära vägen. Där fick vi sanslöst
god utdelning. Myrspov, storspov, rödspov (islandica), kustpipare, ljungpipare, rödbena, kärrsnäppa, roskarl,
större strandpipare, enkelbeckasin, brushane och tofsvipa, dvs inte mindre än tolv vadararter på den dryga timme
vi stod där. Vi såg förstås även ett par havsörnar och en stor mängd bläsänder och vitkindade gäss.
Nu började det bli sen eftermiddag, så vi for till första
bästa ICA och handlade frukost- och lunchmat för resterande dagar. Vi fick en och en halv timme på oss på
vandrarhemmet Annas Bed & Kitchen i Vare, för att installera oss innan vi for in till Varberg för att äta middag
på en italiensk restaurang. Vi hann ut och skåda en stund
i vandrarhemmets trädgård och utökade resans artlista
med bofink, bergfink, pilfink, blåmes, talgoxe, steglits
och roligaste av allt, ett gäng lockande gransångare. Åter på vandrarhemmet blev det sedvanlig artgenomgång. Summa 56 arter, vilket var mycket bra på så
få skådartimmar. Dagens väder var lagom: Lagom soligt,
lagom molnigt, lagom vind, lagom temperatur, inget
regn (dvs lagom!).

Ovanlig vindflöjel i Vare.

Foto: Kerstin Nordenadler

Fredag 11 oktober.
Upp och iväg 06.15 mot Galtabäck. Vi startade i mörker
och regn och kom fram medan det fortfarande var mörkt,
regnigt och blåsigt. Några tog plats inne i fågeltornet,
några ute i lä av väggen, medan resten inte brydde sig
om vädret och fastade posto nedåt piren till. Morgonen
gav oväntat god utdelning vartefter morgonen grydde.
De första fåglar som skymtades i dimman och regnet var
förstås gravänder, vars vita teckning avslöjade dem tidigt.
Därefter konstaterade vi att vi såg gäss, som vi efter
ytterligare litet väntan kunde arta till grå och vitkindade
gäss. Så snart dimman lättat såg vi den första havssulan
komma svepande förbi på långa vita vingar. Vingar som
ser ut som hastigt doppade i ett bläckhorn. Den följdes
snart av flera individer i olika åldrar. Bläsänderna var talrika. Några kustpipare gick omkring bland de många
kärrsnäpporna. Som sig bör, så var även ejdrarna talrika.
Några småskrakar fiskade i strandkanten mot norr.

I väntan på lättande dimma—och ljus klockan 7

Foto: Karin Melen

Klockan 08:45 var regn
– och dimmolnen som
bortblåsta.

Foton: Kerstin
Nordenadler
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Efter tre timmar kände vi att vi behövde byta utsikt, så vi begav oss till Glommens sten, där vi höll ut i drygt en och
en halv timme i lä av stenen. Många havssulor, alkor, svärtor, sjöorrar och ejdrar drog förbi, när de inte låg på
vattnet och doldes av vågorna, för blåste gjorde det. Vi spanade efter liror så ögonen värkte, men utan framgång.
Foto: Karin Melen

Vi samlade ihop våra ryggsäckar och tubkikare och
hoppade in i bilarna för att åka den korta vägen runt
viken till Morup Tånge fyr. Då kom dagens kraftigaste
skur! När vi travade upp mot fyren lyste solen –
närapå i alla fall. Det som såg ut som en stor vit boll,
eller kanske vitkindad gås borta på stranden förvandlades till en pilgrimsfalk när vi tagit upp kikarna. Det
såg ut som om den satt där på marken för att den var
proppmätt och behövde smälta maten för att orka
flyga igen. En honfärgad stenskvätta på en sten orsakade intressanta diskussioner ända tills den avslöjade
att den hade en alldeles vit övergump och alltså var en
stenskvätta. Pilgrimsfalken började röra på sig och
provade att sitta på några staketstolpar innan den
satte sig tillrätta på marken igen.
Havsfågelskådning är en tålamodsprövande syssla som ofta bedrivs i hård vind.
Foto: Karin Melen
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Alla som orkade och ville, promenerade bort mot Korshamn och hade glädjen att få se fyra berglärkor på
stranden. En njutobs, även om den blev ganska kort. Karin var extra nöjd eftersom hon fick livskryss. Nu
började vi leta toppskarv på ett skär fyllt med skarvar. Där är det en! Nej, förresten, men där då? På så
långt håll var det faktiskt svårt, men visst fanns det åtminstone några toppskarvar bland alla storskarvar.
Enklast att skilja topp- från storskarv i flykten är annars att titta på magen. Toppskarven har nämligen tydlig ölmage . Sex myrspovar, en strandskata och ett stort antal kärrsnäppor gladde oss också. Nu började
det regna igen, så det var skönt att ha nära till bilarna.
Vid halv fyra kom vi till Getterön där vi hann
få en fika på Naturum och samtidigt skåda
några enkelbeckasiner och en smådopping
alldeles nedanför panoramafönstren. Det kändes småmysigt att sitta där inne och slippa
blåsten en stund. Från gömslet bortom Naturum såg vi både pilgrimsfalk, havsörn och fick
repris på några vadararter.
Skönt sätt att skåda på. Här slapp vi både regn och vind.

Foto: Karin Melen

Vi passade på att äta dagens middag på en indisk restaurang i Varberg innan vi fortsatte hem till kvällens artgenomgång. Artlistan hade nu utökats med inte mindre än 24 nya kryss, så nu hade vi uppnått 80 arter.

Lördag 12/10 startade vi 06.40 mot Glommens sten. Havssulorna kom i mängder och många ganska nära. De
lyste så otroligt vackert vita i solen och blev flitigt fotograferade. Sillgrisslor och tordmular flög förbi i sin karakteristiskt snabba flykt exponerande sina vita undersidor.
Även några lommar flög förbi i snabb, rak flykt, men tyvärr var ingen av dem islom, utan nästan uteslutande
smålom.

Dagens karaktärsfågel var nog havssula. De var så många, så vi undrade om det var samma gäng som kom förbi varv på varv!

Foto: Klas Reimers

Eftersom vi tyckte det var konstigt att inga lokala skådare gjorde oss sällskap, tog Lasse en spaningstur till fyrenoch det var där de stod! Dessutom välkomnade de att få litet sällskap av 16 stockholmare, så vi gjorde en rask
förflyttning dit vid halv nio.
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Solen sken från en halvt klar himmel
och de kom ett larm om en islom på
väg från Varberg! Spänningen var
oliiiidlig för oss som aldrig sett en
islom i Sverige, men tyvärr dök den
aldrig upp. Däremot flög det förbi
hundratals havssulor. Det var en helt
otrolig syn, även för de lokala skådarna, som var fantastiskt skickliga på att
bestämma och hitta fåglar både på
land och över hav. En stenfalk flög
förbi på ovanligt hög höjd. Många
alkor drog förbi, liksom några
smålommar. Men där kom något
färggrannare flygande nära land och
gick ner på vattnet, vilket förenklade
artbestämningen. Det var helt enkelt
en gråhakedopping. En liten flock
skärpiplärkor drog förbi och försvann
bakom buskaget till vänster om oss.
En stenknäck och en mindre korsnäbb hördes bakom oss. Några vinterhämplingar visade sig snabbt på
”fyrkantiga stenen rakt fram”. Kerstin
såg en ung tretåig mås, men tyvärr
var hon ensam om den.
Havsfågelskådning är en utmattande hobby, som kräver en paus då och då. Foto: Kerstin Nordenadler

Det var här vi hittade de lokala skådarna. De står längst från kameran, närmast de vindskyddande buskarna.

Foto: Karin Melen
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Här en pedagogisk bild. Storskarv eller toppskarv? Den tydliga ”ölmagen” talar om för oss att det är en toppskarv.

En vacker honfärgad (ungfågel?) blå kärrhök dansade födosökande över flygfältet.

Foto: Klas Reimers

Foto: Klas Reimers
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Modellflygfältet visade sig motsvara högt ställda förväntningar på rovfågelobsar.

Foto: Klas Reimers

Vid kvart över tolv samlade vi ihop oss igen och åkte till Falkenbergs modellflygfält där vi hoppades kunna fylla
på artlistan med litet rovfåglar. Några i gänget hade hellre stannat kvar vid fyren, men de ångrade inte miljöbytet. En timmes fantastiska uppvisningar i solen följde av röd glada, pilgrimsfalk, duvhök, sparvhök, blå kärrhök,
fjällvråk, ormvråk och korp. Några ladusvalor fladdrade runt och slök kvarvarande flygfän i luften.

Gör det något annat än regnar här i Galtabäck? En kort stund var stämningen litet uppgiven.

Foto: Kerstin Nordenadler

En halvtimmes biltur till Galtabäck följde, för att vi skulle få se lokalen i fullt dagsljus och sol, men var regnar det
om inte i Galtabäck! Nåja, men det var bara en skur. Fåglarna var tyvärr litet tröga – eller var det vi som var trötta?
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Hem till Vare en sväng, där några flitiga med Björn i spetsen fyllde på artlistan med trädkrypare, mindre hackspett
och kungsfågel innan vi for in till Varberg och resans sista restaurangbesök. Denna kväll på den kinesiska restaurang
som frekventerats flitigt på tidigare Hallandsresor. Kvällens artgenomgång visade att vi plockat hem 19 arter till och
stod nu på 99 arter.

Söndag 13/10 började med hoppackning och flyttning av allas resväskor in i ett av rummen för att vi skulle
slippa dra omkring med all packning i bilarna hela dagen. Köket fejades förtjänstfullt av Elisabeth innan vi for iväg
kvart över sju.
Vi började med att rada upp oss vid samma buskage nära Morups Tånge fyr där vi stod igår. Ett par lokala skådare
var redan på plats och en lira hade hunnit larmas ut. Bara att vässa tubkikarna och hålla strikt utsikt mot horisonten! Några tretåiga måsar, många havssulor, lommar, alkor, svärtor, sjöorrar och smålommar passerade och i buskarna rastade ett gäng kungsfåglar. Vi lärde oss där och då att alla tretåiga måsar som passerar Västkusten inte är
ungfåglar, även om den Kerstin såg dagen innan hade ett tydligt W på ovansidan. Plötsligt ropades ”MINDRE
LIRA!”. Alla tuber riktades åt ett och samma håll och försökte följa lirans flykt: UPPE! Nere! ……… UPPE!
Nere!........... ropades under de korta minuter det tog liran att passera. Vi ovana havsfågelskådare tyckte att liran
var svår att arta på det långa avståndet, men den lokale skådare som upptäckte den var säker på sin sak. Några
forsärlor, även de först uppmärksammade av de lokala skådarna, gjorde sträckförsök. Vi lärde oss vad havsfågelskådning kräver, nämligen stor uthållighet, bra syn, övning, övning, och åter övning.

Sträckande forsärla, skickligt fångad med kameran av Klas Reimers.

Här har Klas ytterligare en pedagogisk bild på skarv, men hur var det nu…. Ser
inte den vänstra litet smalare ut än den högra, vilket tyder på…?

Vid elvatiden vände vi tillbaka till vandrarhemmet för att hämta våra resväskor. Med ”langen går” gick det som en
dans, så vi var snabbt på väg mot Gubbanäsan vid Getterön. En spännande lokal, med havet nästan runt om och
därmed utsatt för alla vindar. Som tur var, var det inte halt på klipporna och det fanns gott om skådarplatser för
alla utan risk att skymma varandra. Tjocka moln kom närmare och närmare och till sist började det skvätta litet
försiktigt, men inte så att det störde nämnvärt. Skärsnäppan, liksom havsörnen som ropades ut, visade sig vara
stendöda, men storlommen som simmade och dök oupphörligt nära land, var högst levande. Nyttigt att se den på
nära håll i vinterdräkt! Vi hittade inga nya arter, men tordmule, svärta, havssula och stenfalk observerades. Som
avslutning engagerade vi en utomstående skådare för att ta gruppbilden. Det visade sig att flera av oss kände tillfällige fotografen Börje och hans fru Margareta sedan gammalt. Avdelningen för oväntade möten!
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Här är vi alla samlade på Gubbanäsan, redo att ta farväl av Hallandskusten. Ulf Nilsson, Pär Grönhagen, Elisabeth Sturesson, Jesper Sollerman, Jan Boije,
Kerstin Nordenadler, Henrik Björk, Staffan Björk, Lasse Berglund (ledare), Kjell Lundberg, Klas Reimers, Karin Melen, Staffan Bergsmark, Maj-Britt Oliw,
Björn Sjögren (ledare) och Per Olofsson.
Foto: Börje Scharin

Duvhök på Getterön.

Foto: Klas Reimers

Gluttsnäppa på Getterön .

Foto: Klas Reimers

Som tur var hade vi tagit god tid på oss, för det visade sig vara svårare än beräknat att hitta en plats där vi kunde
stanna och lasta ur bilarna. Parkeringen vid stationen var borttagen och stora ombyggnader gjorde det extra svårt
att orientera sig. Tack vare eminent kartläsning av Klas, hittade vi rätt så chaufförerna hann med god marginal tillbaka efter att ha lämnat tillbaka bilarna.
Tåget gick 18.30 och anlände Stockholms Central 21.30. Ett snabbt, smidigt, säkert och inte minst avkopplande sätt
att resa. Eftersom Kerstin fått den hedrande uppgiften att skriva en reserapport, passade hon på att ha en artgenomgång med Björn för att säkerställa att vi hade samma uppfattning om vilka fåglar vi sett under söndagen. Vi
kom fram till att vi sett 7 nya arter under dagen och alltså sett totalt 106 arter under resan i Halland. (OK, vi skådade en stund i Västergötland också).
TACK till våra reseledare Lasse och Björn, som lotsade oss till rätt skådarmarker vid rätt tillfälle, ledda av både kunskaper, intuition, lokala rapporter och SMHI. Vi deltagare får tacka varandra också, för bra utrop, samarbete vid
artningsproblem, allmän hjälpsamhet och fin stämning i gruppen!
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Ledare: Lars Berglund och Björn Sjögren

Rapportskrivare och redigerare: Kerstin Nordenadler
Fotografer: Karin Melen, Klas Reimers och Kerstin Nordenadler

Besökta lokaler:
Torsdag: Smithska Udden 12:30-13:20, Stora gömslet vid Getterövägen 14:30-15:45, Annas Bed & Kitchen 1718:30.
Fredag: Fågetornet vid Galtabäck 06:30-09:30, Glommens sten 10-11:45, Morups Tånge fyr och Korshamn 12:1515, Naturum Getterön 15:30-17.
Lördag: Glommens sten 7-8:15, Morups Tånge fyr 8:30-12:15, Falkenbergs modellflygfält 12:45-13:45, Fågeltornet
vid Galtabäck 14:15-16.
Söndag: Morups Tånge fyr 7:30-10:15, Gubbanäsan 11:30-13:45, Naturum Getterön 14-16.

Artlista:
Kanadagås, TFLS

Smådopping, F

Vitkindad gås, TFLS Gråhakedopping, LS

St. strandpipare, TFLS

Tornfalk, FLS

Rödhake, TFLS

Storspov, TFLS

Stenfalk, FLS

Stenskvätta, FL

Grågås, TFLS

Skäggdopping, F

Myrspov, TFS

Pilgrimsfalk, TFLS

Gråsparv, TF

Knölsvan, F

Gråhäger, TFL

Rödspov, TF

Skata, TFLS

Pilfink, TFLS

Sångsvan, T

Havssula, FLS

Roskarl, T

Kaja, TFLS

Forsärla, S

Gravand, TFLS

Toppskarv, LS

Brushane, TF

Råka, TFLS

Sädesärla, TF

Snatterand, F

Storskarv, TFS

Kärrsnäppa, TFLS

Kråka, TFLS

Ängspiplärka, TFLS

Bläsand, TFLS

Sparvhök, FLS

Skärsnäppa, LS

Korp, TLS

Skärpiplärka, S

Gräsand, TFLS

Duvhök, L

Enkelbeckasin, TFLS

Blåmes, TFLS

Bofink, TLS

Stjärtand, TF

Brun kärrhök, T

Rödbena, TF

Talgoxe, TFLS

Bergfink, TL

Kricka, TFLS

Blå kärrhök, L

Gluttsnäppa, TFS

Skäggmes, S

Stenknäck, L

Ejder, TFLS

Röd glada, LS

Tretåig mås, S

Sånglärka, FLS

Grönfink, TFLS

Svärta, FLS

Havsörn, TFS

Skrattmås, TFLS

Berglärka, F

Vinterhämpling, L

Sjöorre, FLS

Fjällvråk, LS

Fiskmås, FLS

Ladusvala, L

Mindre korsnäbb, L

Alfågel, L

Ormvråk, LS

Havstrut, TFLS

Gransångare, TFL

Steglits, TLS

Knipa, FLS

Vattenrall S

Gråtrut, TFLS

Kungsfågel, LS

Grönsiska, TLS

Storskrake, FL

Rörhöna, S

Sillgrissla, FLS

Gärdsmyg, T

Gulsparv, L

Småskrake, FLS

Trana, TS

Tordmule, FLS

Nötväcka, T

Sävsparv, FLS

Fasan, FS

Strandskata, F

Tamduva, TFLS

Trädkrypare, L

Smålom, FLS

Tofsvipa, TFS

Ringduva, TFLS

Stare, TFLS

Storlom, LS

Ljungpipare, TFL

Mindre hackspett, L

Koltrast, TLS

(Däggdjur: Kanin,
dovhjort, rådjur,
skogsmus)

Mindre lira, S

Kustpipare, TFLS

Större hackspett, L

Björktrast, FLS

Teckenförklaring: T=torsdag,
F=fredag, osv.
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