
Fågelgruppen besöker Morup, Galtabäck och Getterön 4 oktober 2015

Några morgonpigga lerumskådare åkte till Halland i morse. Vi börjar i Morup eftersom 
Morup ligger längst i söder, resonerade vi. Det var nog inte det bästa beslutet skulle det 
visa sig. Vi körde genom flera dimmiga områden och Morup var det också lite ruggigt. Vi 
började med att gå ut vid Korshamn.. Vi hittade nästan inga vadare bara någon enstaka 
storspov, men fyra prutgäss och en sångsvan. Vi såg trutar och måsar, änder och ejdrar, 
gäss, kråkfåglar. Vi parkeringen hörde och såg vi en vacker fasantupp. Efter en stund 
beslöt vi att åka vidare men innan vi hann fram till bilarna fick vi se ett tiotal steglits som åt 
av några torra tistlar, en gärdsmyg, en rödhake, blåmes och kungsfåglar i ett buskage vid 
ett av husen.

Vi körde över till Fyren och där fick vi först se några stenskvättor och i den inre viken tre 
gravänder. Vi gick ner genom tallbuskaget i lä - det behöves egentligen inte för det var kav 
lugnt. Nu började det flyga in massor av vitkindade gäss - den ena gruppen efter den 
andra. Innan vi hann dra vidare fick vi se en jorduggla i luften där den trakasserades av 
kråkor. 



Nästa stopp gjorde vi vid Galtabäck. Här var det till en början ännu dimmigare så vi gick 
aldrig upp i tornet. Här samlades det ännu mer vitkindade gäss.

Sista besöket gjordes som brukligt på Getterön. Vi började i gömslet som ligger vid 
flygfältet. Här fanns det fler vadare som tofsvipor, enkelbeckasin, brushane och storspov. 
Otroligt mycket gråsgäss och vitkindade gäss  bläsänder, gräsänder och krickor flyttades 
omkring av minst tre havsörnar. Vi såg också en pilgrimsfalk och en hona blå kärrhök. En 
tornfalk hade vi sett efter vägen.

På väg hem, strax norr om Varberg försvann dimman och vacker höstsol lös.

67 arter har vi antecknad - och så har vi troligen glömt någon.
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