Ut i öppna landskap
18 augusti 2016
Näsbokrok 1000-1200
Guide: Calle Hagman
Ljungpiparna väntar på att vi ska gå vidare, så att de kan få leta vidare på gräsytorna nedanför strandklappret. Detta var
de enda vadare vi såg i denna vadarstinna tid, men det var inte heller vadare vi
hade åkt hit till Näsbokrok hit för att se.
Vid denna sena tid har häckande vadare
dragit vidare och ebbstränder lockar mer.
Vi fick en vandring på omkring 4 km i
kustterräng med god sikt åt alla håll, det
blåste lite mycket vilket hade en hämmande effekt på det rovfågelsträck som
ofta kan ses här vid denna tid. men gulärlor och buskskvättor rastade lite här
och var. Och vi såg en sparvhök kretsa
över oss utan att bry sig om vindstötarna.
Ganska liten, troligen en hane, ganska
lång stjärt med skarpa hörn.
Reservatet är ett typiskt exempel på ett
halländskt kustlandskap med hällmarker,
ljunghedar som just nu blommar, klapperstenfält. Här och där lite strandängar
och kärr, här går boskap som håller

vegetation i schack. Delar av reservatet
var nyligen bränt för att ljungen ska få
vara kvar, här har länge funnits ljunghedar. Inom området finns också åtta rösen
som var gravar från bronsåldern, de är
omkring 3000 år gamla.
Vandringen lockade 27 deltagare, vi såg
149 fåglar av 20 arter: Buskskvätta 5, Ejder
19, Fiskmås 8, Gransångare 2, Gråtrut 2, Gulärla
15, Havstrut 2, Häger 1, Kråka 1, Ladusvala 5,
Ljungpipare 3, Lövsångare 1, Silltrut 2, Sparvhök
1, Spillkråka 1, Stenskvätta 4, Storskarv 72, Sädesärla 2, Tornfalk 2, Törnsångare 1

Lunchrast vid Den Stora Stenen, när tubkikarna fick vila sig en liten stund.

Medan andra kikare var igång…

Här fanns inte bara klapperstensfält.

I delar av reservatet fanns iordninggjorda promenadstigar, lämpade för barnvagnar
och rullatorer. För den som så önskar finns det också lite mer ostadiga underlag.

