Trettio minuter mellan tjäderspel och skärfläcka

Tjäder.
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1. HJÄRTAREDSSJÖN MED OMGIVNINGAR
Ett mycket naturskönt område med en mångfald naturtyper som naturbetesmark,
gamla ädellövskogar och urskogsartad bokskog. Fågellivet är rikt med gäss, fiskgjuse, skogsduva, berguv och häger.
2. ÅKULLA BOKSKOGAR OCH BJÖRKASJÖN
Landskapet är starkt kuperat med ett tiotal sjöar och vidsträckta bokskogar av
riksintresse. Vid Björkasjön i Falkenbergs kommun ligger naturreservaten
Björkakullen, Björka och Mjällbjär. Älmebjär är ett Natura 2000-område.
Storlom och fiskgjuse häckar liksom skogsduva, stenknäck, spillkråka och kattuggla.
3. SUMPAFALLEN
Sumpafallen är en lång fors- och fallsträcka i Högvadsån. Biotopen kring ån
utgörs av alsumpskog, bergsbranter och betad ekhagmark med inslag av hassel.
Utmed stränderna växer kungsbräken eller safsa. Här kan man träffa på kungsfiskare, strömstare och forsärla och i omgivningarna även mindre hackspett,
trana, morkulla, gök och nötkråka.
Från väg 154 mellan Falkenberg och Ullared tar man av mot vänster vid skylten Skinnarlyngen och strax därefter vänster igen på en grusväg till parkeringen.
4. YTTRA BERG OCH BERGS NATURSKOG
Området är beläget strax sydväst om Gällared.
Yttra Berg består av gamla ängs- och hagmarker med hamlade träd, slåtteräng, naturbete och välbevarade gårdsmiljöer. Här häckar bl a mindre hackspett,
göktyta, nötkråka och stenknäck.
I Bergs naturskog har skogsbruk inte bedrivits på mycket länge. Kärnan utgörs
av barrblandskog med grovvuxen gran och rikligt med död ved. Här finns också
äldre bokskog, högvuxna tallar och gransumpskog. Området hyser de vanliga
skogsarterna. Järpe har setts tillfälligt.
5. SIK - LYNGA
En ca 4 km lång kuststräcka med strandängar och öppna naturbetesmarker i
norra delen av Falkenbergs kommun i Morups församling.
Häckningslokal för vadare som rödbena, strandskata, storspov och skärfläcka.
Här finns också fisktärna, silvertärna och småtärna. Under sträcket rastar ett
stort urval av vadare, änder, gäss och doppingar. På vintern kan man hitta flockar av snösparv, berglärka och vinterhämpling på strandängarna.
Morup ligger ca 15 km norr om Falkenberg och härifrån finns det flera
nedfarter till stranden från såväl gamla E6 som kustvägen.

Fiskgjuse.

Upp emot en miljon fåglar kan passera en bra höstdag med vindar mellan ost och
syd. Även rovfågelsträcket kan sådana dagar vara mycket bra.
Ett stycke uppströms Suseån ligger Uddaveka. När man passerat Grimsholmen
svänger vägen österut och löper parallellt med Suseån. Efter tre km, alldeles
innan vägen delar sig, går en liten grusväg åt höger. Följ denna till parkeringsplatsen vid träbron. Härifrån kan man promenera längs ån i båda riktningar
och njuta av det rika fågellivet. Forsärla, strömstare, trädlärka, stenknäck och stjärtmes ses regelbundet, men såväl kungsfiskare som
sommargylling och mindre flugsnappare har påträffats i området.

13. KILA KRONOPARK
Ett vidsträckt barrskogsområde med inslag av löv
väster om Krogsered. Här finns också flera myrar
och skogssjöar. Kila är lättillgängligt med ett
tätt förgrenat nät av skogsbilvägar.
Tjäder, orre, järpe, korsnäbb och trana häckar inom kronoparken. Under vårnätterna är chanserna goda att få höra pärluggla, sparvuggla, kattuggla och berguv i området.

mellan Falkenberg och Halmstad,
ca 3,5 km norr om Steninge.

14. BENGTESGÅRDS ÄNG MED OMGIVNINGAR
Bengtesgårds äng, ca 2 km öster om Långås, är en hävdad löväng
med grov ek, hassel och ask men här finns också partier
med fuktigare lövblandskog. På våren är marken täckt av
vitsippor. Fågellivet är rikt med kattuggla, gröngöling,
göktyta, härmsångare, grå flugsnappare och trädkrypare.
Under en nattlig försommartur från Bengtesgårds äng över
Hässlås, Kronogård, Hällarp och Hällerup kan man få höra vaktel och kornknarr. På vintern tar man samma rutt för att spana
efter örnar och andra rovfåglar.

7. MORUPS TÅNGE – GLOMMENS STEN
Morups Tånge omfattar reservatet med samma namn och domineras av havsstrandängar, vikar och öppna utmarker men det finns också småkuperade partier med flygsanddyner.
Området är mest känt för sina tångvikar där man kan hitta rastande vadare av
alla de arter som normalt förekommer i Sverige. Här häckar också ejder, gravand
och tärnor. Under våren kan man från fyren ta del av ett imponerande sträck av
ejder, sjöorre, smålom, prutgås, m.m. Ca 280 arter är noterade från området. Vid
hårda västanvindar är Glommens sten utanför hamnen är en bra obs-plats för
vinddrivna havsfåglar. Vintertid kan man få se långväga gäster som alkekung,
vitvingad trut och vittrut.

9. BOBERGS UDDE – SUSEÅNS MYNNING – UDDAVEKA
Bobergs Udde utgörs av omväxlande bergsknallar, strandängar, små vikar och
gräsmark med buskage. Här rastar gärna småspov och ringtrast och ett par
gånger har området haft besök av svarthakad buskskvätta. De grunda vattnen
utanför lockar doppingar och änder av alla slag. I enbuskmarken häckar törnsångare och ärtsångare och på strandängarna söker piplärkor, ärlor och starar
föda.
Vid södra sidan av Suseåns mynning samlas ofta fågelskådare under tidiga
morgnar i september och oktober för att bevittna det mäktiga småfågelsträcket.

12. FEGENSJÖN
Fegens södra del ligger i Falkenbergs kommun. Den är en näringsfattig
klarvattensjö med stabila bestånd av fiskgjuse och storlom. Andra fåglar
som häckar kring sjön är drillsnäppa, fisktärna, knipa och storskrake.
Smålommen använder Fegen som fiskesjö.

10. GÅSANABBEN – FÅGELHOLMEN –
SKIPÅS
Gåsanabben och Fågelholmen inom Stensjöreservatet kan sägas vara ett stycke Bohuslän i
Halland med klippor och skär. Här häckar ejder,
trut och tobisgrissla. Vintertid kan man också
träffa på skärsnäppor på hällarna.
Skipås – Guds gröna ängar – domineras av
ett lövskogsklätt berg. Skogen består av
naturskog med äldre ek, tall, björk och på
östsidan även bok. I området finns
stenknäck, grönsångare, gransångare och trädlärka.
Dessa tre, varandra närliggande,
lokaler ligger längs kustvägen

6. LÖNESTIG
Halvannan kilometer efter kustvägen norr om Glommen kommer man till
en avtagsväg skyltad Lönestig vid en röd lada. Skogspartiet på vägens
östra sida med omväxlande vegetation avlöst av öppna ytor gör området lockande för många fåglar. Vårens nyanlända flyttare rastar gärna
och med lite tur kan man träffa på arter som sommargylling, ringtrast,
ortolansparv, rosenfink och brandkronad kungsfågel för att nämna några.
På försommaren sjunger näktergalar och en och annan kärrsångare i snåren och ibland hörs kornknarr och vaktel.

8. AGERÖR
Området ligger utmed kusten ca 5 km norr om Falkenberg. Någon kilometer söder
om Olofsbo går vägen ut till Agerör, mitt emot avtagsvägen mot Skogstorp. Man
fortsätter så långt som möjligt mot havet längs grusvägen till det sista huset.
Vägen ser ut att sluta på en gårdsplan, men när man kommer närmare ser man
en gräsbevuxen körväg som leder förbi huset utanför häcken. Parkera vid stenröset vid vägens slut och gå till fots den sista biten fram till viken. Agerör är i första hand en vadarlokal men drar också till sig rastande änder. Pilgrimsfalk och
jorduggla uppträder regelbundet. I vikens inre del mynnar en bäck längs vilken
flera sjungande kärrsångare håller till under försommaren. Dit når man lättast
från en pumpstation vid kustvägen.
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15. KÄLLSTORPS VÅTMARK
Området ligger intill Ätran med två skyltade nerfarter från väg 150
mot Torup, strax öster om Carlsbergs bryggerier. Alridåer, vassar,
dammar och betade fuktängar bidrar till ett rikt fågelliv med smådopping, årta, vattenrall, brun kärrhök, göktyta, sävsångare, rörsångare
och näktergal. Ringtrast och skäggmes ses årligen. Pungmes häckar sporadiskt, dubbelbeckasin och flodsångare har påträffats tillfälligt.

11. MUNKAGÅRDSFLOEN – LIS MOSSE
Området längs Ramsjö kanal från Morup i norr till Stafsinge i söder är gammal
jordbruksbygd som hyser ett rikt fågelliv, särskilt under sträcktid. I norr, strax
söder om Morup, finns en anlagd våtmark, Munkagårdsfloen, med ett fågeltorn.
Vattennivån hålls jämn med hjälp av en vinddriven pump. Smådopping, årta,
mindre strandpipare, mosnäppa, svartsnäppa, skärfläcka och smalnäbbad simsnäppa har setts och alldeles intill finns en stor backsvalekoloni.
Söder om vägen Bölse – Långås sträcker sig Lis mosse ner till Björnhult –
Stavsjö. Förr låg Ramsjön här men i mitten av 1800-talet dikades den ut för att
få jordbruksmark. Regniga vintrar kan den forna sjön återuppstå och och lockar
då svanar, gäss och änder i stora antal. Området är vidsträckt med skogsdungar, åkrar och en mosse i mitten. Under höststräcket passerar mycket rovfågel och
vid flera tillfällen har stäpphök och aftonfalk noterats. Vintertid är chanserna
goda att få se havsörn, kungsörn, blå kärrhök, pilgrimsfalk, fjällvråk och varfågel.
Det finns flera bra obsplatser kring Lis mosse. En är Ramsjöholms allé vid
vägen Falkenberg – Långås, en annan Sävsjö gård i områdets norra del och en
tredje vid gamla E6, öster om Staffens hembygdsgård.

Skärfläcka.
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