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Torsdag 14/10
Samling på Centralen utanför utgången till spår 10. Olyckligtvis föll en av deltagarna i rulltrappan upp till centralhallen, fick
packningen över sig och gjorde illa armen. Att tappa en resenär innan vi ens hunnit iväg var en trist upptakt på resan!
Tåget gick 07.26 och var framme i Göteborg 10.36. Lasses medledare, Clas Malmström, mötte på perrongen och gick med oss
till en sidogata där vi kunde stå och vänta på bilarna.

Skådare i spänd förväntan i ett regnigt Göteborg.

Foto: Klas Reimers

Uthyraren från OKQ8 hämtade chaufförerna Lasse B och Ulf och kom tillbaka med dem och två minibussar. När vi packat in
oss i bussarna körde uthyraren den ena och Lasse den andra tillbaka till OKQ8, där vi lämnade av uthyraren. Det kan kallas
logistik!
Vi skippade första stoppet Smittska udden pga att tiden rann iväg och drog direkt till stora gömslet på Getterön där vi så småningom lyckades hänga in den brednäbbade simsnäppan tack vare Magnus J. Rödspovar, storspovar, myrspovar, 2 ägretthägrar, tre havsörnar på en pinne, större strandpipare gladde våra fågeltörstande sinnen.
Klas och Magnus såg ett gäng sångsvanar, som de tyckte att de hade ovanligt mycket svart på näbbarna. Ingen av dem kunde
tänka sig att det skulle kunna stå så många mindre sångsvanar ihop, utan en enda vanlig sångsvan. Vanligtvis är det ju precis
tvärt om en mindre bland 10 000 vanliga. Båda avfärdade det därför som troligt "synfel", var och en på sitt håll o utan kommunikation emellan dem. Vi andra hade satt oss i bilarna och fick via larm klart för oss att det säkerligen var mindre
sångsvan☹.
Vidare till lokalen Bengtssons häck varifrån det larmats brandkronad kungsfågel. Någon sådan hittade vi inte, men däremot
resans första havssula och pilgrimsfalk.

Vi kunde inte motstå frestelsen att gå ut på Gubbanäsan för en rejäl havsfågelspaning. Sjöorre, ejder, tordmule, havssulor
stillade något vår havsfågellängtan.
Foto: Kerstin Nordenadler

Tyvärr måste vi bryta för att ta oss an en av de viktiga punkterna på programmet: inhandling av frukost– och lunchmat för tre
dagar. Vi hamnade på Stora COOP i Tvååker . Att en affär kan vara så stor! Till slut hade alla hittat vad de ville ha, så att vi
kunde åka vidare till vårt boende på Anna´s Bed and Kitchen i Vare, som ligger en bit utanför Varberg. Ett mycket lugnt och fint
ställe. När vi installerat oss på våra rum, begav vi oss till restaurang Harry’s inne i Varberg, för att inta resans första middag.
Recensionerna av maten var blandade, men vi blev nog mätta allihop.
Kvällens artgenomgång visade att vi observerat hela 60 arter på den halva skådardagen som stod oss till buds Därefter ville vi
alla i säng så fort som möjligt, eftersom vi satsade på tidig start i morgon.

Fredag 15/10
Redan 06.15 for vi iväg med Morups Tånge fyr som dagens första
mål. Det var mörkt när vi kom till parkeringen, men det ljusnade
innan vi hann gå vidare, så vi hittade förbi fyren, in i talldungen och
ner till skådarplatserna nära havet utan bekymmer.
Blåsigt var ordet för dagen, men temperaturen var rätt dräglig och
höll sig på 10-12 grader. Havssulor, sjöorrar, svärtor, havstrutar,
ejdrar, storskarvar, kustpipare, lommar mm höll oss vakna.
Dramatik! (som förf. missade då hon var till bilen och hämtade kläder). En jaktfalk ropades ut! Efter litet eftertanke och fotograferande bestämdes
den dock till pilgrimsfalk.
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Ett gäng väl påpälsade skådare från StOF
försöker få litet lä under fikarasten.
Foto: Lars Magnusson

Alla som ville (utom bilförarna) fick vandra till Korshamn, där bilarna mötte upp. 11 berglärkor höll till på gräsheden nära vattnet. De började med att flyga bort en runda, men kom som tur var tillbaka så att vi kunde beundra dem i tubkikare på ett behagligt avstånd.

Här syns två av berglärkorna, födosökande bland stenar och tång.
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En toppskarv visade upp sig fint på en sten. En roskarl på en sten flög in till land och visade huvudet och ibland hela kroppen
bakom tången och plötsligt var de två! Ett antal kustpipare uppehöll sig i kärrsnäppeflocken. en sandlöpare, en ladusvala, minst
två pilgrimsfalkar och en (trolig) stenfalk observerades också.

Härifrån for vi en liten bit söderut, till Galtabäck, för att skåda
och äta medhavd lunch. Det blåste duktigt fortfarande, men med
litet sol och halvt i lä, mådde vi rätt bra ändå. En gluttsnäppas
läte höll oss alerta under lunchen och vi gav os den på att vi
skulle få se den också, vilket lyckades. Några arter vi såg från tornet: storspov, kärrsnäppa, kustpipare och större strandpipare.

Bilden t.h.: Det ser förledande lugnt och skönt ut vid Galtabäck, men hu, vad
kameran kan ljuga:-)
Foto: Anders Zetterund.

Dagens skådning avslutades vid lokalen ”Modellflygfältet, Lis mosse” där vi såg en fjällvråk direkt när vi klivit ur bilarna. Sen
kom ormvråkar, röda glador, sparvhökar och enkelbeckasiner farande förbi – och där, i en topp satt det minsann en varfågel!
Den jagade runt och satte sig än här och än där, för att till slut försvinna ur vår åsyn. För att få ett snabbt och mättande mål
mat, for vi till Lejans pizzeria i Träslövsläge – och de var verkligen snabba och maten var helt ok!

När vi lämnade pizzerian, ”stod himlen i brand”.

Foto: Kerstin Nordenadler

Den snabba middagen gjorde att artgenomgången hölls redan kl 19. Vi summerade till 71 sedda arter idag, varav 20 var nya
för resan. Vilket ger en total hittills på 80 arter. Bara 20 kvar till 100! Nu vidtog resans fritidstimmar, som kunde nyttjas till
personlig hygien, dagboksskrivande, studier i fågelboken, kontakter med yttervärlden och ett par timmars extra sömn. Vi
skulle ju åka redan 05:30 i morgon. Ännu hårdare vindar utlovas för morgondagen och bara ca 10 grader. Skådarlivet är tufft!

Lördag 16 oktober
Vi kom iväg i utsatt tid även om vi nog var sömniga litet till mans i morgonljusets frånvaro. Anders Wirdheim med en kompis
från Stockholm, ville gärna skåda med oss några timmar vid Yttre Kattvik, som ligger norr om Båstad på Bjärehalvön, så vi hade
verkligen något extra att se fram emot! Efter ca 1,5 timmes färd var vi framme. Parkeringsutrymmet var mycket begränsat, så
vi försökte packa ihop oss så tätt som möjligt. Många som kom senare fick snopet vända om, men vi såg sen att det fanns flera
goda obsplatser längre ner i backen.

Här ges en uppfattning om Yttre Kattviks popularitet blåsiga dagar.
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Havssulorna var många, i olika ålder. Här en av de adulta, som kom och tittade närmare på oss—eller födosökte den bara?
Foto: Klas Reimers

Jan Hillgård och Anders Wirdheim skådade med oss i flera timmar och gav oss tips och nya kunskaper.i havsfågelskådningens
konst.
Foto: Lasse Berglund

Anders Wirdheim och Jan Hillgård anslöt snart och placerade sig i vårt gäng.
Anders guidade oss i artbestämning av
sillgrissla och tordmule mm på sitt pedagogiska sätt. Det märks att han har
mycket lång erfarenhet av havsskådning till skillnad mot de flesta av oss.
De första havsarterna som visade sig
var havssula i flera åldrar, sillgrissla och
tordmule. Tordmularna är mer kontrastrika i svart och vitt än sillgrisslorna, som går litet mera åt brunt.
Tordmularna ser ut som om de har en
rak pinne över ryggen, medan sillgrisslorna är mer kutryggiga. Längre fram
for en lunnefågel förbi, som några av
oss tyvärr missade. Vi spanade ivrigt
efter alkekung och några av de andra
skådarna såg en. Mot slutet av vår vistelse där, kom en svartnäbbad islom i
full sommardräkt förbi. Den var verkligen en maffigare uppenbarelse än de
smålommar som flög förbi tidigare.
Anders W gav oss sina bästa artskiljande karaktärer mellan flygande småoch storlommar. Smålommen ser ut att
ha jättebråttom och vill hinna fram till
– eller – förbi något med snabba vingslag. Nästan alltid rör den på huvudet
och ser litet ”slängigare” ut än storDet syns knappt på bilden, men det är en storlabb. En sällsynt gäst i våra vatten.
lommen.

Sillgrisslor. Spetsiga näbbar och litet brunare än tordmularna. Lägg också märke till att de är litet kutryggiga.

Foto: Klas Reimers

Foto: Klas Reimers

Den unge skådaren med sin pappa, nere till vänster i bilden, upptäckte och ropade ut lunnefågeln.

Del två i lektionen om alkor: Tordmulen har trubbigare näbb och är konstrastrikare svart/vit och har ”rakare rygg” än sillgrisslan.

Foto: Kerstin Nordenadler

Foto: Klas Reimers

Ett skapligt antal tretåiga måsar underhöll oss med sina flygkonster. De visade verkligen att de hör havet till. Både unga och
gamla visade upp sig i vacker blandning. Trots alla alkor och lommar, kändes det ändå som om de tog priset som dagens roligaste art.

Visst är den vacker, den tretåiga måsen! Adult i vinterdräkt

Foto: Klas Reimers

De här är ju läskigt lika på håll, men i Inre Kattvik, fick vi se dem tillsammans på nära håll, skrattmås överst och tretåig mås, och då var det inte så svårt.
Båda är 1K, dvs födda i år.
Foto: Klas Reimers

Hamnen i Inre Kattvik. Idylliskt så det förslår, men blåste gjorde det!

Foto: Lars Magnusson

Anders och Jan lämnade oss och vi for ner till Inre Kattvik för att äta medhavd lunch. En gärdsmyg och några gråsparvar visade
sig på stenarna och ute i vattnet fick vi otroligt fina närobsar av en simmande tretåig mås, som snällt lät sig jämföras med
skrattmåsarna intill.

Därefter for vi upp en kort stund till Hovs hallar, mest för att titta på lokalen.

Hemåt för att lasta ur skådarpackningen och lätta på klädseln innan vi for till China Sea inne i Varberg för att få litet lagad middag. Personalen där var lika glada som vanligt av att ha oss som gäster och vi kommer gärna igen.
Kvällens artgenomgång visade att vi observerat 71 arter idag, varav 11 nya för resan, vilket visar att vi nu är uppe i 91 arter.
Bara 9 arter kvar till 100, sen kan vi åka hem

Söndag 17/10
Vi hade närapå sovmorgon idag för att vi skulle hinna packa ihop våra saker och komma iväg 06.30 till Annas reception i röda
huset där vi fick härbärgera våra väskor i några timmar.
Vi började dagens skådning med ett återbesök vid Morups Tånge fyr, där vi placerade oss i gott lä och njöt av havssulornas
vackra flykt. Idag blåste det mindre än igår. En tobisgrissla for förbi, liksom ett antal sillgrisslor och tordmular. Idag var vi mycket säkrare på artningen av dem. Storlommen som flög förbi kunde vi också arta säkert, tack var gårdagens lektion av Anders
Wirdheim.

En familj mindre korsnäbb satte sig i en gran
och åt litet frön innan de flög vidare. Det mötet
hade vi inte förväntat oss!
Foto: Klas Reimers

En hungrig katt gjorde oss sällskap en stund och fick litet
mat.
Foto: Anders Zetterlund

Nu var det hög tid att ta det obligatoriska gruppfotot i den fina omgivningen med havet och talldungen som fond.
Några av oss promenerade sedan till Korshamn och fick in stenskvätta på listan. Annars inget nytt.

Stående: Ulf Nilsson, Clas Malmström (ledare), Eva Karlsson, Magnus Johansson, Mova Hebert, Lasse Berglund (ledare),
Anders Zetterlund, Gunnar Scharin, Maj-Britt Oliw, Klas Reimers, Anita Melinder.
Knästående: Lars Magnusson, Kerstin Nordenadler, Rolf Lindskog.
Foto: Lokal skådare

Dagens planerade besök på Gubbanäsan hoppade vi över eftersom vindarna var litet klena, så vi stannade en
timme i stora gömslet på Getterön där
vi återsåg de två islandica-rödspovar vi
såg i torsdags.
Efter en stunds skådande fann vi en av
de tre blå kärrhökar som våra företrädare i gömslet hade noterat. En duvhök
satt en stund på en stolpe.
Vi passade på att luncha innan vi for
vidare till Naturum där vi skuttade iväg
till det bortre gömslet till att börja
med.
Det var ganska dragigt där, så efter
stund tog några av oss en tur till de
andra två gömslena och lyssnade efter
skäggmesar på vägen. Tyvärr är det
”stora gömslet” inte konstruerat för
skådning med tub.
Vassgömslet är litet trångt och bara
ämnat för sittande skådning. Därifrån
såg vi tio enkelbeckasiner som stod och
trängdes på en minimal gräsö.
Det vara bara Lars M som fick höra
skäggmesar pinga i vassen idag.

Getteröns stora gömsle är rymligt och fungerar utmärkt både som skådar– och lunchplats.
Foto: Anders Zetterlund

Efter att ha beskådat en smådopping och en rörhöna och fikat i Naturum, gick vi och hämtade våra artlistor i bilarna och begav
oss till det bortre gömslet för en avslutande artgenomgång.
Dagens skörd blev 75 arter (resans högsta dagantal), varav hela tretton nya. Slutresultat: 104 arter, vilket får sägas vara väl
godkänt.
15.45 var det dags att ta sikte mot Göteborg. Det var mycket trafik, säkert delvis beroende på att ”blåvitt” skulle spela fotboll
på Ullevi mot Örebro SK. Nåväl, vi hann fram i god tid och Lasse och Clas lämnade tillbaka bilarna på OKQ8 och Lasse kom tillbaka i taxi. Clas stannade kvar i Göteborg.
Under tiden passade vi andra på att inhandla och inmundiga litet mat av olika slag.
Tåget gick kl 18:24. Vi satt i vagn 4, dvs i andra halvan av Bistrovagnen och anlände Stockholms Central strax före hav tio. Så
skildes vi åt efter fyra intensiva, givande och mycket trevliga dagar.
Tack till vår förnämliga reseledning för en väl planerad och genomförd resa!
Reseledare var Lasse Berglund och Clas Malmström
Chaufförer var Lasse Berglund och Ulf Nilsson
Antecknade gjorde Kerstin Nordenadler och Rolf Lindskog (platser och tider)
Fotograferade gjorde Anders Zetterlund, Klas Reimers, Lars Magnusson, Lasse Berglund och Kerstin Nordenadler

Platser och tider
Torsdag 14: Fågeltornsparkeringen, Getterön
Bengtssons häck, Getterön
Gubbanäsan, Getterön
Fredag 15: Fyren, Morups Tånge
Korshamn, Morups Tånge
Galtabäck
Gamla Köpstad, Träslöv
Modellflygplatsen, Lis mosse
Lördag 16: Yttre Kattvik
Kattviks hamn
Hovs hallar
Båstads hamn
Söndag 17: Fyren, Morups Tånge
Korshamn, Morups Tånge
Fågeltornsparkeringen, Getterön
Naturum, Getterön

10:45-11:30
14:30-15:05
15:15-16:30
06:50-09:30
10:00-11:30
12:10-13:50
14:10-14:55
15:20-16:40
07:30-12:30
13:00-13:45
14:10-14:20
15:00-16:30
07:20-10:30
10:35-10:35
11:40-12:55
13:05-15:30

Arter som observerats av minst 2 deltagare
Knölsvan
Grågås
Kanadagås TFS
Vitkindad gås
Gravand TFS
Bläsand TFS
Snatterand TFS
Kricka
Gräsand
Stjärtand S
Skedand TS
Ejder
Alfågel L
Sjöorre
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Rapphöna S
Fasan F
Smålom FLS
Storlom FS
Svartnäbbad islom L
Smådopping S
Skäggdopping TL
Havssula
Storskarv

Toppskarv
Ägretthäger T
Gråhäger
Röd glada TFL
Havsörn TFS
Blå kärrhök S
Duvhök S
Sparvhök FLS
Ormvråk TFL
Fjällvråk F
Tornfalk
Stenfalk FLS
Pilgrimsfalk TFS
Rörhöna S
Strandskata S
Större strandpipare TF
Kustpipare TFS
Tofsvipa TFS
Kustsnäppa F
Sandlöpare F
Kärrsnäppa TFS
Brushane S
Enkelbeckasin FS
Rödspov TS
Myrspov TFS
Storspov TFS
Gluttsnäppa FS

Rödbena S
Roskarl FS
Brednäbbad simsnäppa TL
Storlabb L
Skrattmås
Fiskmås TFL
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås L
Sillgrissla LS
Tordmule
Tobisgrissla S
Alkekung L
Lunnefågel L
Tamduva TS
Ringduva
Kattuggla TS
Större hackspett FL
Sånglärka FLS
Berglärka F
Ladusvala F
Ängspiplärka TFS
SädesärlaTFL
Gärdsmyg FLS
Rödhake
Stenskvätta S

Efter arter som inte observerades varje dag, anges dagarna T=torsdag, F=fredag osv.

Koltrast
Björktrast TFS
Gransångare S
Kungsfågel L
Blåmes
Talgoxe
Trädkrypare L
Varfågel F
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp FL
Stare
Gråsparv TLS
Pilfink FS
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska L
Hämpling F
Mindre korsnäbb S
Domherre L
Sävsparv F

