
Fågelutflykt till Halland 2018-10-07

Den traditionella Hallandsresan med Hasse Österman som utmärkt guide samlade i år 7 deltagare. 
Vi startade skådandet vid Korshamn på Morups Tånge, där vi i vattnet kunde notera bl.a. myrspov, 
storspov, några större strandpipare och en flock kärrsnäppor samt några småskrakar. På marken 
fanns åtskilliga ängspiplärkor samt en flock med ca 25 vinterhämplingar och ett par sävsparvar. 
Efter en liten rundvandring då bla stenskvätta noterades förflyttade vi oss till fyren, där första fikat 
inmundigades i solskenet. I viken kunde ses några bläsänder, vitkindad gås och grågås. I 
vattenbrynet gick en kustpipare och en gråhäger kom inflygande. I buskarna syntes gärdsmyg , 
rödhake, pilfink och större hackspett hördes liksom kungsfågel.

Nästa etapp blev Galtabäcks hamn med fågeltornet, 
där vi återigen kunde notera storspovoch gott om 
vitkindade gäss och grågäss. Kricka och gravänder i 
vattnet och en grönbena. Hasse lyckades spana in 
en pilgrimsfalk, som satt i gräset ut mot havet. Röd 
glada, tornfalk och en sparvhök sågs också innan vi 
for vidare mot Getterön.
Vi startade där från plattformen vid 
fågeltornsparkeringen, men det var ganska tomt i 
Dammen, varför fikade i lä vid Naturrummet blev 
nästa aktivitet. Efter besök inne i affären kollade vi 
på avstånd in den gjorda sandhögen med en 
backsvalekoloni på vägen mot obsplatsen. Från 
vindskyddet kunde vi se en äldre havsörn sitta på 
andra sidan Bassängen och strax till höger om den 
två ägretthägrar tillsammans med en gråhäger. Förutom de allestädes närvarande vitkindade 
gässen fanns där bläsänder, några snatteränder, tre skedänder, gravänder, gott om tofsvipor, en 
gluttsnäppa, en rödbena och några svartsnäppor. Vi började bli nöjda och kollade diket söder om 
Naturrummet på tillbakavägen och såg där två rörhönor och en smådopping och på staketet en 
buskskvätta. Efter att några gynnat Naturbutiken anträdde vi återfärden mot Lerum efter en 
innehållsrik och skön dag.

Bosse N

Det som sågs och/eller hördes:

smådopping storskarv ägretthäger gråhäger
grågås kanadagås vitkindad gås gravand
bläsand snatterand kricka gräsand
stjärtand skedand gravand ejder  
storskrake småskrake röd glada havsörn
tornfalk pilgrimsfalk sparvhök rörhöna
större strandpipare kustpipare tofsvipa kärrsnäppa
myrspov storspov svartsnäppa rödbena
gluttsnäppa  grönbena skrattmås fiskmås
gråtrut havstrut ringduva st. hackspett 
sånglärka ängspiplärka skärpiplärka gärdsmyg
rödhake buskskvätta stenskvätta kungsfågel
blåmes talgoxe trädkrypare skata  
kaja råka kråka stare       
gråsparv pilfink bofink grönfink
steglits vinterhämpling hämpling gulsparv
sävsparv skäggmes?


