Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012
Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och
Haby bukt).
23 glada Rapphönor från många delar av Sverige droppade på fredagseftermiddagen den
14/9 2012 efter hand in vid Smögens norra hamn strax efter kl. 16.30. Kajen blev
fullbelamrad med tubar, väskor och Rapphönor som i glada återseenden kramade om
varandra. Många träffades också för första gången och tack vare tjejer som Gigi Sahlstrand
och Eva Stenvång Lindqvist gjordes nya bekantskaper. När all packning och alla Rapphönor
kommit ombord på båten mot Hållö, lättade den ankar.

Den 15 minuter långa färden kunde börja. Det blev en blåsig, guppig och aningen våt
överfart, men resans artlista började fyllas på. I bilen från Skåne hade man redan tjuvstartat
på en artlista, men det fick inte räknas till den gemensamma tyckte Gigi.
På den gemensamma listan skrevs nu bl.a. gråtrut, ejder, storskarv och sillgrissla in som
första fåglar.
På grund av den hårda blåsten kunde Hållöfärjan inte lägga till i hamnen närmst
vandrarhemmet, utan fick ta en lugnare hamn ”en bra bit längre bort” ifrån vandrarhemmet.
Tack vare detta fick alla Rapphönor lite extra motion och aptiten inför kvällens skaldjursbuffé
kunde byggas upp.

Efter den uppfriskande promenaden i hård blåst med våra packningar och därefter
installation i rummen promenerade många av Rapphönorna ner till vindskyddet på sydvästra
udden av Hållö huvud för en stunds skådning före maten. Skärpiplärka, havssulor, mindre lira
och grålira, blandade alkor, tretåig mås och 3-400 (!) stormfåglar kunde adderas till listan.
Lirorna var kryss för en hel del av tjejerna. Stunden före maten blev lång för många, men det
var svårt att lämna det fantastiska havsfågelflödet. Vid åttatiden hade dock de flesta hittat
tillbaka, solen gick ju ner… Den vackra solnedgången blev förevigad av många på väg tillbaka.

Nu var det då äntligen dags för den efterlängtade skaldjursbuffén. Många havskräftor och
räkor smaskade det på under kvällens gång medan Gunilla Wetterling firades med present
och diplom för sina nu uppnådda 300 kryss. En annan höna, Liselotte Andersson är väldigt
nära med sina 294 kryss. Kanske blir det henne vi firar vid nästa Rapphöneresa? Gigi
presenterade sedan resans tävling, ett klurigt korsord med roliga och ibland lite torra skämt
skulle lösas före söndagens hemfärd. Förutom de läckra skaldjuren bjöd kvällen också på
nya bekantskaper, glada skratt och utbyte av fågelskådarerfarenheter. Tillsammans
avlutades kvällen med undanröjning efter skaldjursfrossan i vandrarhemmets matsal. Extra
stort tack till Hanna Berg och mamma Lotta som tog hand om den större delen av disken
denna kväll. Klockan blev närmare 22.30 innan alla återvände till rummen för en god natts
sömn till ljudet av vinden som inte avtog i styrka.
Gemensam frukost serverade vi oss själva kl. 6.30 på lördagsmorgonen. Vinden var
fortfarande hård men solen var framme så dagen blev vacker och behaglig i temperaturen.
Första målet för dagen blev vindskyddet igen. Många skärpiplärkor hoppade omkring på
stenarna eller flög runt oss och lärde eller uppfriskade minnet på oss med sitt nätta pipläte.
Framme i vindskyddet blev det efter hand trångt när den ena Rapphönan efter den andra
tittade in, men där det finns hjärterum finns det stjärterum.

Fler stormfåglar, alkor, storskarvar, en och annan havssula, skärsnäppor och kärrsnäppor fick
vi se. Lotta Berg med sin härliga upptäckarblick hade också turen att få se resans enda
lunnefågel och Gigi fick syn på en toppskarv, som dock bara några av deltagarna hann se
innan den drog vidare. När förmiddagskaffet började hägra och vindskyddet började kännas
för trångt tog vi oss efter hand ut på klipporna bredvid vindskyddet där det visade sig vara
väldigt härligt i solskenet bara vi ställde oss lite i lä. Fika intogs medan en gärdsmyg höll oss
sällskap på klipporna. Tubarna var fortfarande riktade ut mot havet och flera alkor, storlabb,
ytterligare gråliror, tretåig mås, ejdrar, storskarvar, trutar mm. sågs.
Några Rapphönor blev efter ett tag sugna på att ta sig över klipporna och se lite mer av den
vackra ön och kanske upptäcka några småfåglar i öns tämligen sparsamma vegetation. En
grönsiska visade upp sig vackert i en liten buske. Det var ingen lätt terräng att klättra över
med tubar, kameror och annat men det gav utdelning. Annica Nettrup smög sig iväg för att
pudra näsan men hade blicken riktad mot Anette Barr så att hon inte kikade på henne
kanske. Något rörde sig framför Anette och Annica ropade – Vad är det? Anette
fotograferade och tänkte rödhake, men det stämde inte riktigt. Anette försökte samtidigt
som hon höll koll på fågeln tittade på bilderna hon tagit och zooma, för det var ju en
blåhake! Det blev lite kaos när Anette ropade – Annica det är en blåhake! Eller kan jag se så
fel? Anette har önskat sig att få se en i många år och fick sitt kryss i somras på Rapphönornas
Jämtlandsresa. Kunde det vara möjligt att få se den igen? Två gånger samma år?

Tydligen! Kryss för Annica! Sedan blev Annica och Anette efter att ännu en gång tittat
bilderna uppjagade igen. – Vi måste larma de andra! Christel Stenberg ringdes upp. Hon
befann sig nära Gigi! Christel svarade inte! Tur att det finns internetuppkoppling på
telefonerna så att Gigis nummer kunde letas upp. Annica höll ögonen på blåhaken medan
Anette ringde. Gigi svarade inte heller, men ringde upp efter några sekunder. Efter
beskrivning av platsen Annica och Anette befann sig på började övriga Rapphönor synas över
krönet och Annica och Anette vinkade för att synas lite bättre. Mitt i allt ståhej landade en
annan fågel en bit bort. Den blev fotograferad av Anette men glömdes bort. Vid senare
genomgång av bilderna visade det sig vara ytterligare en researt, nämligen sävsparv. Några
tappra hönor klättrade ut till Annica och Anette men blåhaken ville tyvärr inte visa sig igen.
Nu hade Rapphönorna börjat röra sig över ön på olika håll. Några friskusar tog sig ett
uppfriskande dopp i det 15,6 grader varma vattnet och solade sedan på klipporna.

Liselotte Andersson såg en myrspov flyga rakt över ön, och Katarina Bremsjö hittade en
svårsedd rastande alkekung vid Sälösundet. Många av oss drog oss upp till vandrarhemmet
för att äta lite lunch och pausa. Efter lunch på bl.a. rester ifrån skaldjursbuffén drog vi oss ut
på olika håll på ön. Det fanns flera vackra vyer som vi ville utforska också. Fler friskusar
badade. Några harar skuttade runt på ön, de var de enda däggdjur vi såg på Hållö.
Klockan 16.00 var det så dags för återfärd till fastlandet. Hållöfärjan kunde den här gången
lägga till närmre vandrarhemmet vilket vi allihop blev både lättade och glada över. Så
guppade vi tillbaka till fastlandet samtidigt som vi såg ejdrar, alkor och trutar.
I hamn och med fullastade bilar begav vi oss först ner till Smögenbryggans hamn där
Katarina Bremsjö medan hon väntat på oss andra under fredagen hade sett en alkekung.
Kunde den finnas kvar? Nej, vi hittade inte den men fick en trevlig promenad i den pittoreska
hamnen. Ett stopp på Ica för proviantering inför morgondagen, och sen bar det av mot vårt
vandrarhem i Ramsvik. Vackert västkustlandskap omgav oss när vi närmade oss kvällens
härbärge. En ung älg var vänlig nog att visa upp sig vid sidan av vägen. Vi kunde stanna
bilarna och till och med hinna få några bilder på det vackra djuret.

En liten inbromsning blev det också för några kanada gäss´ skull.
På plats på nästa vandrarhem tömde vi bilarna och hittade våra rum. Före maten tog vi en
uppfriskande promenad, och fick då bland annat se en stor flock hämplingar och en del
vanliga tättingarter som var trevliga att få in på exkursionslistan, såsom blåmes och bofink.
Nu var vi hungriga och efter att ha lämnat kikare mm på rummen gick vi till Ramsviks
restaurang och åt en stadig middag. Portioner av fläskfilé, lax eller deras egen hamburgare
var beställda till oss och portionerna var generöst tilltagna och smakade bra.
Efter detta snacks, artgenomgång och annat Rapphönesnack på vandrarhemmet innan
läggdags.
Vi serverade oss frukost kl. 7.00 söndag morgon. Efter packning och städning bar det av till
dagens första skådarplats som var Grosshamn där vi såg alkor, trutar och skärpiplärkor igen,
samt nya arter som svärta, sjörorre, småskrake och tornfalk. Nio rastande ljungpipare gjorde
oss också sällskap.

Förmiddagsfikan intogs i mulet väder med lite regnstänk. Promenaden tillbaka till bilarna
bjöd oss på bl.a. fler hämplingar, stenskvätta och gulsparv.
En promenad till Fykan blev det sedan. En knipa låg i en liten pöl och guppade. Här sågs även
mink av några alerta Rapphönor. Vi jobbade hårt för att få in toppskarv som fler skulle få
chansen att se, dock utan framgång. Den traditionella gruppbilden togs också på denna plats
tack vara självutlösning på Lotta Bergs kamera samt hennes smidiga skutt ner till oss för att
själv komma med på bild. Bergfinkar och bofinkar flög över oss och Gigi berättade om hur
hon lärt sig höra skillnad på deras läten. På frågan är du en bofink svarar bofinken jupp jupp
medan bergfinken svarar nje nje.
Sista platsen vi besökte var Haby bukt där vi hade förhoppningar om vadare. Nu hade det
mulnat och på ordentligt och vinden var hård. Vi såg bläsänder men inga vadare annat än
några förbiflygande kust- ljungpipare. Det blev dock en bra plats för lunch innan vi bestämde
oss för att göra ett försök på vadare på en plats längs vägen tillbaka till motorvägen som
senare skulle skicka oss vidare ut åt i olika delar av vårt land och hemåt. Under tiden vi körde
kom dock ösregnet och det blev därför bara ett kort stopp för att kramas adjö för denna
gång.

Ännu en härlig tjejresa var avslutad med många sköna minnen att tänka tillbaka på tills det
är dags för nästa.
Text: Anette Barr och Annica Nettrup
Foto: Anette Barr, Annica Nettrup, Lotta Berg, Gigi Sahlstrand och Gunilla Wetterling.

