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Löftaåns mynning 1000-1200
Guide Calle Hagman
Vid Hallandskusten finns långa ebbstränder
som attraherar flyttande fåglar. Är det rätt tid
och lämpligt väder kan det vara riktigt trevligt
för fågelskådare, vilket Calle Hagman, dagens reseledare betygade. Han har varit vid
Löftaåns mynning hundratals gånger men för
många av oss 35 vardagsaktivister var det
första gången. Vi började norr om ån efter
samåkning från Ekliden och efter att sedan ha
ställt av några bilar vid Kung Frilles torg i Frillesås. Med våra tio bilar väckte vi berättigat
uppseende på den lilla villagatan.

spegelblankt, solen sken, en helt underbar
septemberdag var det. Dessutom sågs en
alka, flitigt dykande och även på grund av avståndet svår att bestämma, det blev en sillmule; alltså antingen tordmule eller sillgrissla.
Fikapaus med dagens tredje sparvhök, samtliga mobbade av kråkor.
Sedan växlade vi plats till en bergknalle söder
om mynningen. Där slutade mina anteckningar för dagen och eftersom denna rapport blev
liggande i flera månader är det svårt att rekapitulera. Ulf Perssons noggranna redovisning
av arter på Svalan utnyttjades tacksamt. Och
så mycket är säkert; denna plats är en juvel
värd att återbesöka, med eller utan Calle.

SUMMA: Bläsand 1, Drillsnäppa 1, Ejder50, Fiskgjuse 1, Gluttsnäppa 2, Gransångare 1, Grågås 40,
Ett litet antal vadare förnöjde oss. Stora ebb- Häger 2, Grönfink 1, Järnsparv 1, Kanadagås 35,
stränder fanns men få vadare: några gluttKnölsvan 3, Korp 2, Kricka 20, Kärrsnäppa 8, Ladusnäppor och drillsnäppor, en liten flock kärr- svala 40, Ringduva 1, Rödstjärt 1, Silltrut 35, Skata 2,
Skrattmås 10, Småskrake 5, Småsnäppa 2, Snattersnäppor som hade tagit med inte bara en
2, Sparvhök 1, Storskrake 10, Strandskata 1,
utan två småsnäppor i flocken. Ute i fjorden and
Större strandpipare 3, Sädesärla 3, Talgoxe 1, Tornmot Vässingsö låg några skäggdoppingar och falk 1, Ängspiplärka 1 = 287/32
en storlom i vinterdräkt. Vattnet var nästan

Alla bilar fick plats, trots allt

Denna goda vadarlokal förnöjde oss även nu med en liten vadarflock

Med god utsikt över området norrifrån

Slutligen tog vi oss ner till sydsidan

