Fågelåret
För fågelskådaren är Halland intressant året runt. Vintrarna är i regel milda, med öppet vatten. Vårens flyttfågelsträck övergår nästan omärkligt i höststräck runt
midsommar. Falkenbergs kommun hyser också en rad
utmärkta fågellokaler och goda utsiktspunkter för havsfågelstudier.

Vinter

Höst

En del vadare och piplärkor övervintrar efter kusten,
men kanske är det rovfåglarna som tilldrar sig störst
intresse med stora chanser att se havsörn, kungsörn,
blå kärrhök, fjällvråk och pilgrimsfalk. I gåsflockarna
på fälten kan man hitta sädgäss, spetsbergsgäss och
andra ovanligare arter. Redan i februari börjar vårfåglarna återvända, med gravand, sånglärka och tofsvipa bland de första. Nu är också bästa tiden att lyssna efter ugglor och berguv i skogslandet.

Vadarvikarna myllrar nu av liv och luften är fylld av
sträckande fåglar. Vindarna är särskilt viktiga vid
denna årstid. För havsfågelskådaren är hårda västoch sydvästvindar att föredra. Liror, stormfåglar, havssulor, labbar och klykstjärtade stormsvalor sträcker
då förbi inom synhåll från kusten. Glommens sten är
den klart bästa havsfågellokalen och skådare från
hela landet kommer hit för att få uppleva detta.

Vår
I mars kommer ejdersträcket igång på allvar och med
litet tur kan man hitta en eller annan praktejder i de
förbipasserande flockarna, som märkligt nog här drar
söderut för att senare vika av norr ut längs östersjökusten. Samtidigt som detta skådespel händer vid kusten bubblar orrspelen från myrarna och tranorna ropar.

Vid ostliga vindar och vackert väder trycks de flyttande fåglarna ut mot kusten och man kan få se ett
massivt sträck av tättingar men också många rovfåglar. Längre fram på hösten dyker nordliga gäster
som snösparv, vinterhämpling, varfågel och berglärka upp. Längs åarna kan man se strömstare och
ibland också kungsfiskare. Kungsörn och havsörn
sträcker förbi och några stannar kvar över vintern.

Från mitten av april och en månad framåt pågår ett
mäktigt sjöfågelsträck framför allt av smålom och sjöorre. Nu anländer också alla sångare från södern och
överallt sjunger lövsångare, svarthätta och törnsångare. Stora mängder arktiska vadare passerar i slutet av
maj, oftast utan att rasta. En ovädersfront kan dock
orsaka stora nedfall av vadare och vikarna blir plötsligt
översållade av t.ex. kärrsnäppor, kustpipare och myrspovar.

Sommar
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Foto Tommy Ekmark.

Vackra försommarkvällar kan man vika åt nattfågellyssning. Näktergal, kärrsångare och gräshoppsångare
finns på många håll och i jordbrukslandskapet finns
goda chanser att få höra vaktel och kornknarr. Häckfågelfaunan varierar från storlom, fiskgjuse och trana i
skogslandet till småtärna, större strandpipare och den
sällsynta fältpiplärka vid kusten. Redan kring midsommar börjar höststräcket av vadare och i juli rastar
gamla fåglar som fortfarande är i sommardräkt, t.ex.
vackert röda spovsnäppor och praktfulla brushanar på
sin väg söderut.
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Falkenbergs Ornitologiska Förening – FOF, bildades
1983 och är en ideell förening, som vänder sig till
alla fågelintresserade. Du som blivit nyfiken och vill
veta mer om fåglar eller redan är en inbiten fågelskådare – alla är välkomna till oss!
• Vi håller kurser i samarbete med Studiefrämjandet
för såväl nybörjare som mer erfarna fågelskådare.
• Vi anordnar exkursioner både inom kommunen och
till andra platser.
• Vi arrangerar innemöten med bildvisning och föredrag.
• Vi ger ut en årsskrift där föreningens medlemmar
bidrar med artiklar och foton och där fågelåret
sammanfattas.
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Tycker du det är viktigt att värna om fåglar och deras
miljö?
Vi arbetar med fågelskydd i olika former. Det kan
handla om skydd av viktiga häckningsbiotoper och områden för rastande flyttfåglar eller att skapa nya våtmarker, som t ex Källstorp och Munkagårdsfloen. Vi utför också inventeringar av olika häckande fåglar framför allt för att hålla koll på beståndet av hotade och
sårbara arter.

FALKENBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING

Du kan stödja oss i denna verksamhet genom att bli
medlem i FOF.
Vill Du veta mer?
Besök vår hemsida, som finns under www.hallof.se/fof
för mer information om olika föreningsaktiviteter.
Ring Falksvararen, tfn 0346-812 14, för att få reda på
dagsaktuella fågelobservationer.
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