GBF:s långexkursion till Halland den 20 maj 2017

Vasshavet och gömslena vid Getteröns naturum.

Redan klockan 6 samlades 27 GBF:are vid Linnéskolan för att med buss fara till
landskapet Halland. Vädret var soligt med tilltagande värme.
Efter drygt två timmar var vi framme vid Getterön utanför Varberg. Vi började med en
välbehövlig Iika innan August Thomasson tog oss med på en intressant och initierad
promenad till områdets fågelrika marker vid fågeltorn, gömslen och vasshav. August
har redan lämnat en rapport över vilka arter vi såg på annan plats på Facebook.
Vid halvtolvtiden for vi söder ut, stannade till vid Laxbutiken i Heberg för lunch.
Efter lunchen noterade vi att en kallfront passerat oss och att termometerns grader
sjunkit från 24 till 14 grader på bara någon dryg timme. Och att solen tyvärr behagat
försvinna bakom mörka moln.
GBF:are är dock ett tåligt släkte, så vi pälsade på oss lite mer kläder och gick på en
Iloravandring nära havet vid Särdals naturreservat. Carl-Axel Andersson guidade oss
på sedvanligt skickligt sätt över vackra triftängar. Allehanda, småväxta örter blev
examinerade av ”klorofyll-mafIian"!
Nästa anhalt blev ljunghedarna vid Mästocka. Ett intressant och mycket ”gammeldags landskap" med bl a gott om slåttergubbe.
Innan vi så återvände hem hann vi även med att besöka en lokal med den mycket
sällsynta nålginsten.
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Strax före halvåtta var vi åter i Hässleholm, kanske något frusna med fyllda av
upplevelser och trevlig gemenskap (Thomas Johnsson).

Artlista fåglar:
Här följer en sammanfattning av fåglarna vi såg på hela resan, där Getterön stod för de
mest intressanta observationerna. Totalt såg vi 87 arter tillsammans under resan,
vilket jag tycker man får anse som väldigt bra!
Vid Getterön sågs Ilera roliga arter som skedand, snatterand, stjärtand, pilgrimsfalk
(Hallands landskapsfågel), skärIläcka, myrspov, rödspov,silltrut, kentsk tärna och
skäggmes.
Särdals naturreservat bjöd på sjöorre, svärta, storlom, tornfalk, buskskvätta och
stenskvätta för oss som fokuserade på fåglarna.
Varken Mästocka hed eller Hollandsbjär naturreservat var speciellt artrika, kanske tack
vare den relativt hårda blåsten, men några arter tillkom på dagslistan som t.ex.
spillkråka och dubbeltrast (August Thomasson).

Triftängarna vid Särdals naturreservat

Artlista växter:
Carl-Axel Andersson hade, som vanligt, förberett sig väl på tre lokaler. Samtliga dessa
mycket välskötta naturreservat. Första anhalt var Särdal strax norr Halmstad.
När vi klev av bussen blev vi helt hänförda av denna vackra strandäng, triften lyste röd
så långt vi kunde se ! Området är präglat av betesdrift under många, många år.
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Strax låg några av våra eminenta äldre fotografer på mage i klorofyllet, vissa farhågor
driftades om hur dessa skulle komma upp på benen igen, men det slutade väl.
August blev inte heller arbetslös då han visade runt bland skärgårdsfåglarna, sjöorre,
svärta mm. Bland Iloran hittades under en timmes tid drygt femtio arter.
Förutom trift, även bl a källarv, hästsvans, bäckmärke, bäckveronica, grönknavel,
backtimjan, kattfot, mjuknäva, lånke, gul fetknopp, svinrot m m. Dom närvarande
betesdjuren var nyIikna men snälla.

Mästocka ljunghed

Åter i bussen för färd till Mästocka hed. Denna underbara hed, att få se detta
hedlandskap är som att resa långt tillbaka i tiden. Bränning och bete har format heden
till något helt unikt i svensk fauna!
Nu beskådades Hallands landskapsblomma, hårginsten. Denna vackra ärtväxt. Utöver
detta: ENORMA mängder av slåttergubbe, dock ännu ej i blom. Ett besök här
i månadsskiftet juni- juli torde vara en sällsam upplevelse! Övrigt här : kattfot, gökärt,
hönsbär, hedsäv, skogsstjärna och sparsamt Iinns här även granspira och några
lummerväxter.
Tredje och sista stopp blev Hollandsbjärs naturreservat utanför Veinge. Här fanns bl a
nålginst , vilket gav oss ett utmärkt tillfälle att skilja denna raritet från hårginsten.
Här fanns även stagg, klockljung, kärrviol, pors, nattviol, olvon och ängsvädd. Totalt
fann vi på dessa tre lokaler över åttio olika växtarter (Johnny Nilsson).
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