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en ideell tidnings

8

17

paradoxala inledning
det handlar om tid som så

mycket annat. För oss fågelskå
dare handlar det ofta om att hitta
tid. Tid för skådning, tid för foto
grafering, tid för rapportering, tid
för inventering. Eller något annat.
Men varje gång man tar sig tid för
något väljer man samtidigt bort
tid för något annat. I tid och otid.
Det är väl egentligen inget kon
stigt med det, men när man har
begränsat med tid blir det väldigt
tydligt att den inte räcker till.

22
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Bilder: björn dellming, stig fredriksson, gunilla jarfelt, leif jonasson, tommy ek

Ideellt arbete handlar om

folk som lägger ner sin själ i nå
got. De lägger ner sin själ på tid.
Men blir det för mycket blir käns
lan istället att det stjäl ens tid. Det
är en hårfin skillnad, inte bara
stavningsmässigt. Tyvärr är vi i
redaktionen just nu på fel sida om
den gränsen, och då blir det som
egentligen mest är en ordvits
även en paradox. Att tidning bör
jar på tid. Och att en tidning som
handlar om det vi helst av allt vill
göra kan få oss att lägga så myc
ket tid att vi inte hinner med att
göra det som var anledningen till
att vi ville lägga all tid. Skåda.
Den springande punkten är att

Bild: sara lydmark

vi har för få skribenter. Vi får vänta
på material, jaga material och i
brist på annat skapa för mycket
material själva. Ofta med kort var
sel. Det är därför det här numret
är en månad sent. Men visst finns
det många i föreningen som både
har något att berätta och gillar att
skriva? Känner du någon? Är du
en sådan själv? Hör av dig i så fall!
För hamnar
vi bara på
rätt sida lin
jen igen är
det ett nöje
att göra FpV!
redaktör: pär lydmark
par.lydmark@gof.nu
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Stackars fåglar!

VÄSTKUSTEN

Redaktion
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Intresset för fåglar och fågelskådning ökar

hela tiden. Så gör också med
lemsantalet i Göteborgs Ornitologiska Förening. Och det är ju bra. Men
finns det några problem med detta också? I GOFs stadgar står det att vi ”är
en ideell sammanslutning som har till ändamål att främja utforskandet och
skyddet av fågelfaunan”. Hur lever vi medlemmar upp till detta? I forumet
på vår hemsida diskuterades det under juni–juli om fåglar och fågelfotogra
fering (läs mer i högerspalten på s. 5). Är det så att vi låter fåglarnas välbe
finnande komma i andra hand bara vi kan få ”Bilden” med stort B eller
krysset som vi väntat på? Är det OK att spela upp sång eller läten bara för
att locka fram fågeln? Och är det viktigare att vi får in dvärgbeckasin på ja
nuarilistan än att vi tar hänsyn till fågelindividen? Det finns mängder av
exempel när ”utforskandet av fågelfaunan” innebär störning av fåglarna.

Många har idag en liten ljudanläggning i fickan som det är lätt att spela upp
sång på. Även de som fotograferar fåglar har blivit fler i och med digitalka
merorna. Och visst är det så att det blivit lite av en tävling att se så många
arter som möjligt? Till vilken kostnad för miljön (och därmed fåglarna) och
vilka är fördelarna? En skådare som medvetet stöter en fågel kanske inte
spelar en avgörande roll för fågeln men är det en ovanligare art så kommer
det kanske hundratals som alla vill se/höra den. Och detta är förståeligt.
Men om alla spelar upp sång eller stöter den blir då störningen för stor?
Och när är det OK att använda sig av tekniken?
Om vi nu ska utforska fågelfaunan

som det står i våra stadgar så betyder ju
detta att vi ska vistas i naturen och studera fåglarna. Och för att kunna
skydda hotade arter måste vi känna till var och och hur de lever. Foton och
ljudinspelningar (eller uppspelningar) av dessa är ju ofta till hjälp, till ex
empel vid artbestämning. Och fina fågelbilder är ju användbara vid många
tillfällen. Ett flertal fotografer lät oss använda deras bilder när vi tog fram
tavlor och information om kommunfåglarna. Och det gynnar ju förhopp
ningsvis fågelfaunan när vi på detta sätt kan uppmärksamma fåglarnas si
tuation. Och ju fler vi blir som intresserar oss för fåglar och studerar dem
desto mer kan vi förhoppningsvis påverka de styrande att ta hänsyn till
känsliga biotoper.

Bild: självporträtt

Jag vill uppmuntra till en fortsatt diskussion om var gränsen går där ”ut
forskandet av fågelfaunan” inte längre överväger nackdelen för ”skyddet av
fågelfaunan”. Detta därför att jag är övertygad om att ingen som har ett in
tresse för fåglar medvetet bortser från störningsrisken när de ska fotogra
fera en fågel eller ”bara” kryssar den, men
att vi behöver bra tumregler i balansgången
mellan utforskande och skydd. För visst är
det så att det som utmärker oss fågelskådare
är känslan för och kärleken till naturen och
allt som vi kan se och uppleva där!

Pär Lydmark
par.lydmark@gof.nu
BILDREDAKTÖR

Björn Dellming
bjorn.dellming@gof.nu
SPRÅKGRANSKNING

Rolf Skoog
rolf.skoog@gof.nu
ÖVRIG REDAKTION

Lena Essedahl
Stig Fredriksson
Per Arne Lindgren
fornamn.efternamn@gof.nu
PRODUKTION & LAYOUT

Pär Lydmark
par.lydmark@gof.nu
ANSVARIG UTGIVARE

Göran Jansson
goran.jansson@gof.nu
KONTAKT

e-post / hemsida
fpv@gof.nu / www.gof.nu

Annonser

Kontakta oss för aktuella priser på
fpv@gof.nu. Vi tar enbart in annonser
som har någon koppling till fågelskådning, natur, uteliv etc.
Medlemskap i GOF

FpV utkommer med 4 nr/år till medlemmar i Göteborgs Ornitologiska
Förening. Sätt in 150 kr (vuxen), 70 kr
(<26 år) eller 200 kr (familj) på GOFs
plusgiro 89 01 68-8. Glöm inte att
uppge namn och adress. Vid familjemedlemskap ingår årsskriften Fåglar i
Göteborgstrakten utan extra kostnad
(värde 50 kr).
Prenumeration på FpV för icke fysisk person
(bibliotek, företag och liknande) kostar också
150 kr/år. Betala enligt ovan och uppge leveransadress.

ordförande: Morgan Johansson
morgan.johansson@gof.nu

Tryck: Ale Tryckteam AB
www.tryckteam.se
ISSN 0348-1510

fågelnyheter
från
västkusten
FpV
 fågelnyheter från västkusten
Fågelnyheter
från
västkusten
Fångst av duvhök
på Onsalahalvön
fågelskydd Länsstyrelsen
har gett förlängt tillstånd för
duvhöksfångst på Onsala
halvön för att förhindra pre
dation på uppfödda fält
höns. I området sätts fasaner
ut för jakt vilket även duvhö
ken uppskattar. För att för
hindra detta har jakträtts
innehavarna fått tillstånd att
fånga duvhök med bur- och
slagfällor med levande tam
duvor som lockfåglar. In
fångade duvhökar skall se
dan släppas på annan plats
efter att de ringmärkts av
personal från Göteborgs Or
nitologiska Förening.
På grund av ett missför
stånd från Länsstyrelsens
sida fick inte GOF reda på
detta ärende i tid för att en
överklagan skulle vara möj
lig. GOF tycker det är olyck
ligt då många rovfåglar
utnyttjar framförallt Råöslätten för födosök höst och
vinter. Bland annat höll blå
kärrhök, pilgrimsfalk och
kungsörn till i området före
gående vinter. Risken är up
penbar att även andra rov
fåglar kommer att fångas.
GOFs Fågelskyddskom
mitté reagerar starkt på det
ta sätt att bedriva viltvård
och kommer i samarbete
med Kungsbacka Natur
skyddsförening att försöka
få information om var fäl
lorna kommer att sättas upp
samt verka för att förhindra
en ytterligare förlängning av
tillståndet. Kontakt har även
tagits med fågelskyddsan
svariga på SOF samt natur
vårdshandläggaren på Läns
styrelsen. Tillståndet löper
ut i februari 2012.

# Magnus Lundström
Visste du förresten att duvhök även
har kallats duvfalk, slaghök, harhök
och hönshök? Första gången namnet nämns i skrift är omkring 1755.
(Källa: Svenska fåglars namn, Tommy Tyrberg, 1996)
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Lomhörd dopping med
gratisbiljett till Way Out West
festivalskådning När Way out
West 2009 ockuperade en stor
del av Slottsskogen blev en och
annan betänksam. Hur skulle
djuren i djurparken klara sig
när festivalen drog igång? Vis
serligen var det redan augusti
men rörhönsen och gräsänder
na hade ju ungar vid den tiden.
Den tredje säsongen 2011
hade dessutom en smådopping
valt att bygga sitt bo mittemel
lan de båda scenerna vid Stora
dammen. I veckan innan festi
valen, 12–13 augusti 2011,
lade sig honan helt aningslöst
att ruva, hur skulle det gå?
Mina försök att komma in i det
inhägnade området dagarna
före festivalen misslyckades,
fastän jag berättade mitt ären
de: jag ville se hur det stod till
med smådoppingen ... Levande
frågetecken är en bra bild.
Det hade naturligtvis varit
möjligt att följa festivalen från
insidan, och rockfestivaler har
jag verkligen ingenting emot. I
detta fallet avvaktar jag dock
tills festivalen flyttar till en
lämpligare, av allmänheten

mindre frekventerad plats. Jag
fick alltså nöja mig med att
vänta tills lugnet efter några
veckor åter bredde ut sig över
Göteborgs Gröna Lunga. Och
si, då visade det sig att honan
låg kvar på boet! Driften att
fortsätta ruva och satsa på re
dan lagda ägg är stark, särskilt
som detta var andra försöket.
Allt talar nämligen för att det
ta doppingpar var detsamma
som tidigare under våren
häckat i Lilla dammen 500 me
ter bort, fått ungar men förlo
rat dessa. Nu blev det ungar
omkring den 25 augusti, de
kröp ner under honans vingar
där hon låg på boet alldeles ut
anför stranden. I mitten av
september var alla de fyra ung
arna kvar. Föräldrarna kom
med småfisk hela tiden, ung
arna åt med förtjusning, men
hade också börjat dyka och
leta mat själva. Kanske har de
alla blivit lomhörda på grund
av WoW. Vem vet?
Fortfarande tycker jag att
festivalen borde flyttas till en
mindre störande plats, typ

Bilder: stig fredriksson
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Det sägs att foster kan höra musik
och påverkas av den innan de föds,
men gäller det även fåglar? Skulle
ni stöta på en smådopping nästa
år som smånynnar på element av
Robyn, Prince, Thåström eller Kanye West i den vanliga spelstrofen
är det antagligen så. Och i så fall
vet du att du står och tittar på en
av ungarna från den här kullen,
som ruvades i Slottsskogen under
Way Out West i augusti.

Slottsskogsvallen. Den ihär
diga och tålmodiga smådop
pingen har dock fått mig att
inse, att det gäller att leta fram
andra, mer relevanta argument
än störningseffekter på djur
livet …
# stig fredriksson
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Karta: stig fredriksson

Ombytta roller i Kvadratjakten
åskskådning Ett kraftigt åskvä
der drog in under morgonen
den 11 september när höstens
Kvadratjakt avgjordes. Trots
vädret ställde fem lag upp, och
när målsnöret passerats stod
Christer Fält, Andreas Hag
ström och Bo Brinkhoff som
nöjda segrare vid Kippholmen.

Segerkonstellationen tävlade
för första gången, medan de
två lag som genom tiderna har
flest segrar delade sistaplatsen.
Ett bevis så gott som något på
att allt är möjligt i Kvadratjak
ten! Och någon stäpphök blev
det inte, även om det var nära.
# pär lydmark

Bild: Pär lydmark

p

Spaning efter stäpphök vid artgenomgången, efter att ett lag haft
en misstänkt från bilen på väg dit.

Sommaren–hösten 2011

Stina Thelander utnämnd
till årets ”Silvertärna”

”

Bild: anders lundquist

Priset var ju en riktig toppkikare. Har du gjort några roliga
observationer genom den än?
– Inte än. Men det beror ju
på när detta nummer av FpV
kommer ut förstås!
Vad ska du göra med din gamla kikare nu?
– Den gamla kikaren behål
ler jag och hoppas att mina
barnbarn blir intresserade av
fåglar om de får använda den.
I motiveringen räknade SOF
upp en rad saker du gjort under åren. Vilken av dem är du
mest stolt över?
– Det är nog ”Under denna
tid har föreningen lyfts till en
ny aktivitetsnivå.” Eftersom
det står i motiveringen så tar
jag åt mig en del av det. Men
var och en förstår ju att aktivi
tetsnivån höjs genom att det är
många som är aktiva. Tänk på
alla som är engagerade och
jobbar med exkursioner, var
dagsaktiviteter, ungdomsut
flykter, studiecirklar, föredrag.
Och inte minst hemsidan och
FpV! Lite stolt är jag också
över att vi fått igång fågel
skyddsverksamheten igen. Och
jag tror att det är väldigt
många av våra medlemmar
som egentligen är minst lika
intresserade av biotopen och
landskapet som av fåglarna.
Återigen, grattis! Får vi se dig
extra mycket i fält i höst nu?
– Ja, det hoppas jag!
# pär lydmark

fusk och fula knep 1 Under
sommaren har det diskute
rats en hel del huruvida det
är ok att locka fram fåglar
med inspelad sång för att få
bättre bilder. Anders Wird
heim tog upp frågan i Kust
obsars forum den 20 juni i
tråden Stackars fåglar (ligger
under forumkategorin Fågelskydd), och fick många
synpunkter tillbaka.
En av fåglarna som disku
terades i tråden var den
mindre flugsnapparen vid
Tölö IP, som fick en stressig
sommar på grund av alla
MP3-spelarförsedda foto
grafer som ville locka fram
fågeln. Eftersom vi hade en
bild av just den fågeln sit
tandes på en kikare i förra
FpV har vi nåtts av flera reak
tioner där man uttryckt
missnöje över att vi tycks
stödja den här typen av fo
tografering. Vi vill härmed
passa på att understryka att
vi absolut inte vill uppmunt
ra till någon form av fotogra
fering som stör fåglar, vare
sig under häck- eller sträck
tid. Läteshets eller frenetiskt
stötande är lika illa båda två.
Använder man sunt för
nuft går det utmärkt att ta
bra bilder utan att störa, nå
got som också Thomas Bern
hardsson gjorde i
fallet med den
mindre flugsnap
paren i förra FpV.
Han la märke till
att flugsnapparen
ofta återvände till
en viss plats och
ställde på chans
fram kikaren där och avvak
tade. Den här gången gick
chansningen hem. Därmed
inte sagt att vi aldrig har pu
blicerat en bild som är tagen
med tvivelaktiga metoder i
FpV, men om så är fallet har
det skett utan vår vetskap.

Bild: thomas bernhardsson

utmärkelser I början av sep
ormörn söndagen innan.
Men han försökte över
tember fick Stina Thelander,
tala mig att åka till Skå
före detta ordförande i GOF,
ne ändå eftersom det
utmärkelsen Årets Silvertärna.
var en hel del intressant
Det är Sveriges Ornitologiska
i år. Till slut var han
Förening och Swarovski som
tvungen att säga varför
tillsammans ligger bakom ut
… Jag blev väldigt över
märkelsen, som sedan ett par
raskad och lovade kolla
år tillbaka årligen ges till en
om jag kunde få med
framstående kvinnlig fågelskå
mig någon och åka ner.
dare. Motiveringen lyder:
På fredag kväll ringde
”Stina har under lång tid varit
aktiv styrelseledamot och fram
även en person från den
grupp som utsett silver
till förra året ordförande i Götetärnan. Hon övertalade
borgs Ornitologiska Förening.
mig att komma.
Som ordförande har hon varit
Så du fick alltså utmärkelsen
mycket engagerad och drivande.
på Falsterbo Bird Show? Hur
Under denna tid har föreningen
var ceremonin?
lyfts till en ny aktivitetsnivå. Få– Ja, det var på söndagen
gelskyddsfrågor har fokuserats,
under den del av Falsterbo
kommunfåglar har utsetts för
Bird show som fort
alla kommuner i
farande kallas Bi
regionen, ett andra
vråkens Dag. Jag
fågelatlasprojekt
satt bland alla an
har genomförts vildra på läktaren och
ket resulterat i en
blev uppropad att
fin bok. Men framkomma ner på are
förallt har fågelinTill slut var
nan och ta emot
tresset lyfts och den
han tvungen priset. SOF-ordfö
kvinnliga aktiviteranden läste upp
ten har varit stor.
att säga
motiveringen och
En särskild grupp,
varför
Swarovskis repre
LadyBirds, har bilsentant kom med
dats för kvinnliga
den fina kikaren.
fågelskådare i reDet kändes riktigt högtidligt!
gionen. Som en förebild för anUnder Bivråkens Dag intervju
dra skådare och för kvinnligt enade även Anders Wirdheim oli
gagemang är Stina Thelander
ka fågelentusiaster, bland an
mycket viktig. Hon är en av få
nat Emma Ådahl som har hand
kvinnor som har varit ordföranom storkprojektet och Niklas
de i en regional ornitologisk förAronsson om nya VF. Fåglar
ening.” Priset var en Swarovski
som flög över ropades ut av
EL 8,5x42 Swarovision. FpV
Christian Cederroth. Utsikten
har naturligtvis pratat med
vid Falsterbo Bird Show var
den nyblivna tärnan.
minst lika bra som vid Skanörs
Grattis! Vi börjar som vanligt
Ljung – och om jag fattade rätt
med den klassiska sportfråså var det så gott som samma
gan. Hur känns det?
fåglar som flög över.
– Fantastiskt roligt! Och på
Du har ju jobbat med fågelfrånågot sätt stimulerande.
gor på hög föreningsnivå
Hur gick det till?
länge och kände rimligen till
– Jag blev uppringd av SOFden här utmärkelsen. Har du
ordföranden ett par dagar inn
någon gång tänkt tanken
an Falsterbo Bird Show. Han
”tänk om det blir jag i år”?
undrade om jag skulle ner och
– Nej. Den tanken har aldrig
jag sa att jag inte skulle det ef
någonsin slagit mig.
tersom jag varit och kryssat

Lurade fåglar på
allt fler bilder

# pär lydmark
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Lite väl många
lodjur var inga alls
fusk och fula knep 2 Den
välkända svensk-norske fo
tografen Terje Hellesø har
ertappats med att publicera
mängder av falska naturbil
der. Efter att en jägare ifrå
gasatt några av Hellesøs lo
djursbilder där bland annat
dräkten inte överensstämde
med årstiden vevades ett
detektivarbete igång som
mynnade ut i den största
kloningshärvan i naturfoto
grafins historia. Det visade
sig att Hellesø letat upp bil
der av lodjur på nätet, ofta
spegelvänt dem och klippt
in dem i sina egna naturmil
jöer. För den som är mer in
tresserad finns spaltkilome
ter att läsa på nätet.
I en artikel om bildkvali
tet i FpV härom året citerade
vi Hellesø som vid en bild
visning i Mölndal hävdat att
han alltid fotograferade i
JPEG eftersom han ville att
bilden skulle vara klar direkt
vid fototillfället, och att han
knappt använde digital bild
behandling alls. Vi väljer att
ta det där med en nypa salt
nu. I de lugnaste vattnen
simmar de fulaste fiskarna.

# pär lydmark

Snart hög tid att
börja mata igen
a la carte Kylan och mat
bristen närmar sig. Så oav
sett om du njuter mest av
närmötet med en nötväcka
(bilden) eller vill toppa förra
årets dvärgsparv är det snart
dags att börja mata igen!

# björn dellming

Sveriges 10:e
stäppvipa vid
piparstenen
I månadsskiftet augusti/sep
tember brukar Halland vara ett
givet resmål för mången va
darsugen fågelskådare. Det är
ofta Getterön, Galtabäck och
Morups tånge som är de popu
läraste lokalerna att besöka.
Den 10 september valde LarsEvert Svensson och hans
skådarkompisar från Alingsås,
att åka ner till Morups tånge
och skåda. En fika hade just
avnjutits vid fyren och de be
slöt sig sen för att vandra ner
mot Korshamnsviken och leta
lite vadare. Chauffören och en
till tog bilen ner till Kors
hamnsparkeringen medan
Lars-Evert Svensson och hans
två andra kompisar vandrade
över sanddynerna söderut mot
viken. Strax innan man kom
mer ner till viken passerar man
ett stort stenblock vid ett litet
backkrön. Detta område ver
kar ha en viss dragningskraft
på större pipare som till exem
pel ljungpipare och fjällpipare,
och på just denna plats såg
Lars-Evert sin första fjällpipare
1968. När han nu kom fram till
området får han se att det
springer runt en vadare vid
nyss nämnda sten. Han lyfter
kikaren och får se en större pi
pare med kraftig ljust ögon
brynsstreck! Första tanken som
rusar genom skallen är ”Fjällpipare! Vad kul!”. Men han inser
snabbt att det inte riktigt stäm
mer. Tankarna går istället mot
stäppvipa, vars världspopula
tion nära nog har kollapsat de
senaste tjugo åren! Lars-Evert
har sett arten förut, vid Backa

p

Bild: björn dellming

Fjällpipare! Vad kul! Fast vänta lite nu ... det är ju en stäppvipa! På precis
samma plats som upptäckaren Lars-Evert Svensson såg sin första fjällpipare för 43 år sedan, vid piparstenen på Morups tånge.

mo flygfält i Bohuslän 1999
och tycker instinktivt att allt
lutar åt att det är en sådan de
just har hittat, men vill ändå
jämföra en gång med bilden i
Fågelguiden för säkerhets skull
innan han piper iväg larmet.
Han ringer till chauffören nere
vid Korshamnsparkeringen
som har en fågelbok med sig
och artbestämningen är snabbt
spikad! Sveriges 10:e fynd av
stäppvipa är ett faktum och
larmet skickas ut. Inom loppet
av några minuter har hans te
lefon ringt fyra gånger och han
har fått frågan: ”du menar väl
ändå stäpphök??” – ”Nej, jag
menar faktiskt stäppvipa!” kun
de han glatt svara.
Därefter började bilarna
rulla in och fågeln visade snällt
upp sig för alla tillresta. Vid ett
tillfälle kom en flock ljungpi
pare och rastade kort vid
stäppvipan, men när de stack
iväg hade vipan den goda sma
ken att inte följa med dem.
Den rastade på samma ställe
hela kvällen och ställde sig att

sova vid 20-tiden, men morgo
nen därpå var det tomt runt
fjällpiparstenen.
Detta var anmärkningsvärt
nog det andra fyndet i Sverige
i år. Den fågel som tidigare un
der sommaren hittades uppe i
Stockholmstrakten slutade sina
dagar som exklusivt skrovmål
åt en finsmakare till duvhök,
så Hallandsfågeln var en ny in
divid.
För att få lite perspektiv på
hur anmärkningsvärt detta är
så bör man ha i bakhuvudet att
världspopulationen år 2003
skattades till 200 häckande par
och sammanlagt bestående av
600–1 800 individer. Flockar
på sammanlagt cirka 3 200
fåglar hittades dock rastande i
sydöstra Turkiet och Syrien
2007 så man har nu justerat
siffran till 2 500–3 000 fåglar
totalt (Källa: Rare birds year
book 2008). Sedan 1930-talet
har arten minskat med cirka
75 %. Två fynd i Sverige på ett
år är därmed jackpot!
# björn dellming

Bild: björn dellming
Bild: björn dellming
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Sommaren–hösten 2011

Ny mötesplats på nätet:
Vår Skådarvärld
onlineskådning Fågeldiskussio
nerna på internet börjar söka
sig till nya platser. Aktiviteten
på Club 300s 14 år gamla epostlista Brevduvan har sakta
men säkert klingat av de se
naste åren, och samma sak gäl
ler till exempel Kustobsars forum. Inte heller Sveriges
Ornitologiska Förening har
lyckats locka till sig den stora
massan av skådare till sitt fo
rum, trots att det nyligen pre
senterades i ny skrud. Trenden
är likadan på många andra si
dor, fågelrelaterade såväl som
andra. Folk tycks inte orka
söka upp specifika sidor i lika
hög grad som tidigare, utan
vill mer och mer bli matade
med all den information de är
intresserade av på ett och sam
ma ställe. Och det stället är,
just nu i alla fall, Facebook.
I dagsläget använder om
kring 4,5 miljoner svenskar Fa
cebook aktivt, vilket innebär
att information som sprids via
Facebook kan nå större delar
av befolkningen än det som

skrivs i våra största
dagstidningar. Och
nu börjar det röra
på sig även på få
gelfronten. Den 28
augusti startade
Sveriges Ornitolo
giska Förening dis
kussionsgruppen Vår Skådarvärld på Facebook, och
aktiviteten har inte låtit vänta
på sig. Antalet användare ökar
i rask takt, och mängden in
tressanta skådardiskussioner
gick inom loppet av ett par da
gar om såväl Brevduvan som
SOFs forum. Det återstår na
turligtvis att se hur tendensen
blir på lång sikt, men i nuläget
är det här det ställe där mest
information om aktuell fågel
skådning i Sverige ventileras.
Det kan vara värt att notera
att syftet med Vår Skådarvärld
inte är att skapa ett allmänt
flöde av all fågelrelaterad in
formation i Sverige. För att ci
tera gruppbeskrivningen: ”I
gruppen ska endast sådana frågor som rör fältornitologi disku-

Skärgårdsjouren
och GBG 300

teras [...] Det kan handla om allt
från art-, ålders- och rasbestämning, intressanta fynd, sköna
sträcksiffror, spännande invasioner till varningar om bra väderläge för t.ex. havsfåglar längs
Västkusten eller rovfåglar i Falsterbo. Det innebär inte att vi på
något sätt tycker frågor om fågelskydd, vindkraft, jakt m.m. är
oviktiga, men de hör hemma i
andra forum än detta.”
Låter det intressant? Sök
upp gruppen på Facebook och
gå med. Flödet hittills har varit
minst sagt inspirerande. Har
du inget konto på Facebook är
det kanske dags att skaffa ett?
Registrera dig och sök sedan
på ”Vår Skådarvärld” i sökru
tan för att gå med i gruppen.
# Pär Lydmark

en grupp till Det är inte
bara SOF som startar fågel
grupper på Facebook. För
alla som gillar att skåda i Gö
teborg, och särskilt alla som
gillar att leta efter lite säll
syntare arter på hemmaplan
har vi nyligen startat grup
pen GBG 300. Tanken med
gruppen är att vi ska organi
sera satsningar för att hitta
fler roliga arter i Göteborgs
rapportområde. Organise
rad skådning ger bra samhö
righet och är roligt!
Just nu pågår satsningen
Skärgårdsjouren där alla som
är intresserade sprider ut sig
över norra skärgårdens öar
på jakt efter spännande
höstfynd. Jouren pågår varje
helg hela oktober, så det är
inte för sent att ansluta. Re
gistrera dig bara på sidan
och ange vilka dagar du kan.
Första helgen gav rosenfink,
taigasångare och större pip
lärka. Vad blir det härnäst?

# pär lydmark

FPV RECENSERAR: MAGNUS ULLMANS NYA BOK
VILKEN FÅGEL? – Lär dig känna
igen alla Sveriges arter
av Magnus Ullman
norsteds förlag, 189 sidor,
lägsta pris 161 kr, ISBN: 9113025929

Magnus Ullman, flitig skribent i
Vår fågelvärld och författare bak
om litteratur som Fältbestämning
av de svenska fåglarna, Fåglarnas
liv, Brutus Östlings fotobok Mel
lan vingspetsarna samt Studie
planer för bestämningscirklar .
I den nya boken är infallsvin
keln att starta grundligt med att
först bestämma fågelgrupp inn
an man går på djupet med detal
jerade fältkaraktärer. Syftet är att
lära ut en metod att bestämma
fåglar och komma ifrån att bara
bläddra i fågelboken för att se
vad som passar, med risk att
hamna på fel spår. Med ett bre
dare perspektiv hänger man inte
bara upp sig på en detalj med risk
att missa uppföljande karaktärer.

I boken delas Sveriges fåglar
upp i 56 grupper, där bland annat
förekomst, förväxlingsrisker och
fallgropar, artskillnader och
dräktvariationer gås igenom.
I texten får man grundliga tips
om vad man skall ge akt på för
varje grupp. Boken ger många
tankeställare och ger säkerhet för
korrekt fältbestämning. Texten är
mycket överblickbar med sina
fasta rubriker, men samtidigt le
digt skriven. Fetstil används för
att fokusera på det viktigaste.
Den ersätter dock inte en bra
fälthandbok typ Fågelguiden
utan är ett komplement. Även
om man hamnat på rätt grupp
och kanske kommit fram till en av
två möjliga i ett artpar, så måste

man väga in så många karaktärer
som möjligt. Här har man stort
stöd i de foton med åtföljande
informativa texter som finns. Ull
man är en mycket skicklig foto
graf och har en imponerande
samling foton (350 st) i boken,
inte minst de många flyktbilder
na är utomordentliga. Bildkom
mentarerna förmedlar många
fältintryck och ger viktiga moti
veringar till bestämningar.
Boken rekommenderas till få
gelkurser, men också till alla som
tar sin bestämning av fåglar på
allvar. När man ställs inför okända
fåglar, oavsett hemma eller borta
är det första steget att bestämma
typ av fågel.

# Conny Palm
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Torsdag hela
veckan

Vardags:
en summering

p

Vid Store mosse nära Balltorps
våtmark letade vi efter varfågeln.

Våren 2011. 22 gånger. 118 fågelarter. 502 deltagare.
text OCH BILDER: stig fredriksson
www.naturstig.se

A

tt vara ute och vandra fågel på
en vardag är inte alla förunnat.
En del av oss har arbetat färdigt
och disponerar dagarna efter eget skön,
andra är i ett mellanrum mellan olika
arbeten eller har udda arbetstider. Kort
sagt, det finns ett behov av att träffas
mitt i veckan och se på fåglar tillsam
mans. Eftersom vi alltid är måna om
våra medlemmars väl och ve började vi
ordna sådana vandringar hösten 2009.
Vi kallade det Aktiviteter för vardagslediga. Tanken var att det skulle vara en
kelt och kravlöst, ingen anmälan, inga
kostnader, bara att komma dit. Så har
det fortsatt, vi tar numera inte ens upp
”naturskatt” för enkelhetens skull.
Och visst visade det sig att behovet
fanns! Antalet deltagare växte, ibland
kan vi vara uppemot 50 personer som
träffas och går en sväng. Numera erbju
der vi vandringar på både kända och
okända stigar varje vecka under en stor
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del av året. Tiden är torsdagar, vanligen
klockan 10–12. Det händer att vi far
iväg lite längre och besöker Galterö,
Hönö–Öckerö eller Vallda sandö, och då
får det förstås ta lite längre tid.
Vardagsvandringar blev det 22

gånger
våren 2011, nästan varje torsdag. En li
ten summering kan vara på sin plats.
Alla dessa vandringar väcker minnen
för oss som var med. Den snörika vin
tern kom lite överraskande även om vi
startade ganska direkt efter nyår. Inte
alltid så mycket fåglar på vandringen
men vädret kunde vara betagande. Dock
var Rörö i mars med dimma och hala
vägar inte vad vi längtade efter, men
när en havsörn avslutade vandringen
kändes det som att dagen var räddad.
Också på de följande två vandringarna
fick vi se havsörn, dels på isen utanför
Stora Amundö, där den åt på ett kada
ver, dels vid Floda station när vi började
vår vandring längs Säveån – örnen svep

te lågt över stationshuset, nästan så man
fick huka sig ...
Annars var det förstås som det var
tänkt: nya platser och gamla kända lo
kaler i trivsam blandning. Vilka som är
nya beror förstås på en själv; en snabb‑
enkät vid Svankällan gav vid handen att
13 av de 25 deltagarna aldrig varit där
och så har det visat sig vara vid många
av våra vardagsvandringar. Till de förra
måste också räknas Björkö, Fridhems
gammelskog och Balltorps våtmark. Vid
Fridhem var det snudd på nytt deltagar
rekord med 43 vandrare, endast slaget
av besöket vid Balltorps våtmark veckan
före med 46 personer. Lena Essedahl
som visade vägen och berättade om lo
kalen såg något häpen ut. Det var en
dag med grodlek då en ormvråk sågs
fånga lekande grodor.
Rapporter över 17 av de 22 vandringarna

finns på www.gof.nu/www.naturstig.se.

Vardags: En summering

Sedda fåglar har rapporterats till Sva
lan, ofta genom Jan Krantz försorg.
Tack vare detta går det att räkna ut hur
många fåglar som setts på vandringarna
våren 2011. Totalt sågs 118 arter, störs
ta antal på en vandring var 47 arter vid
Tofta kile den 9 juni. Denna dag regna
de det en hel del vilket försvårade kikar
studier och det är inte så säkert att jag
hade åkt hit själv en sådan här dag …
Vardagsvandringar är alltså ett sätt att
komma sig ut, också mulna dagar.
De arter som sågs flest gånger (16

av
22) var blåmes och talgoxe, tätt följda
av gräsand och kråka. Till de 30 arter
som enbart sågs en enda gång hörde sjö
orre, svarthakedopping, mosnäppa,
dubbeltrast och stjärtmes. I vissa fall
har vi guidats av personer som känner
sitt område väl: Bo Brinkhoff, Göran
Karlsson, Hampus Lybeck, Hasse Öster
man, John Thulin, Lars-Olof Sandberg,
Lena Essedahl och Uno Unger har ställt
upp denna vår. Dessa tackas varmt för
sin medverkan. Dessutom har lednings
gruppen för dessa aktiviteter (Christer
Cederfalk, Hans-Erik Hermansson, Jan
Hellström, Jan Krantz och Stig Fredriks
son) tagit på sig en och annan vandring.
På vissa vandringar har vi alla hjälpts åt
med vägvisandet och artbestämningar
na.

Man får en känsla av att detta är något
som vi kommer att fortsätta länge med.
En del tycker det är svårt med fågellä

ten – då är det förnämligt att det finns
andra som vet vad det är som låter. Det
finns ofta gott om tubkikare och den
som ser något ovanligt visar andra. En
del följer med på vandring efter vand
ring; andra kommer bara ibland – som
bekant är det inte svårt att hitta på nå
got att göra när man slutat arbeta. När
Björn Zachrisson visar ringmärkning vid
Sudda, Anette Unger visar delar av sin
samling fågelfjädrar eller Tommy Järås
berättar om Fågelcentralens arbete
kommer alltid en del nyfikna som inte
varit där. Det är så vi vill ha det – något
för alla, torsdag efter torsdag.

p

Endast vid några få tillfällen blev vår‑
vandringen längs Säveån lite besvärlig.
Mitt i Änggårdsbergen blev Göran
attackerad av ett hungrigt gräsandpar.
q

Vi fortsätter också i höst och har redan
börjat som alla kan se i tidningen och
på vår hemsida. Alla är varmt välkom
na. #

p

Vintern var hård och kall men
ut på Stora Amundö skulle vi.
t

Janne, mannen som
talar med hästar.
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RÖSIÖS RUTA:
EN IAKTTAGELSE
OCH – EN upplevelse!
TEXT: PER-OLA RÖSIÖ
JULAFTONSG 34, 415 14 GÖTEBORG

RÖSIÖS RÖDA

ROS

Jag vill här ge
en eloge till
Bostads AB
seidon och
Posymboliskt
överräcka en
bostadsbol
ros till
aget för att
m
an
i sin verksam
het försöker
leva upp till
det natione
målet om bi
lla
ologisk mån
gfald, när de
ler hänsynen
t gältill hussvala
n och tornse
ren – två arte
glar som alltmer
utestängs frå
sina boplatse
n
r med divers
e
åtgärder.
I bostadsom
rådet runt Ad
ventsparken
Kortedala –
som är ett äl
i
dre bostadso
råde med hu
mvudsakligen
trevånings hy
reshus – ha
r man lovat
att skydda de
kraftiga best
t livsånd av torn
se
gl
are och
hussvalor so
m här häckar
med cirka 20
par vardera.
Särskilt är de
t tornseglar
som här har
na
gynnsamm
a betingelse
gläder alla bo
r och
ende i områ
det med sin
hisnande fly
a
guppvisnin
gar under so
mardagar m
med vackert vä
der. Ingen få
är det en så
gel
dan fröjd at
t följa med ög
Här har ett st
at.
ort skönhets
värde bevara
människan
ts åt
och tornsegl
arna får känn
de är välkom
a att
na bland m
änniskorna.

Bild: PÄR LYDMARK

J

ag bor i ett äldre

bostadsområde
med hyreshus från 1950-talet i
Kortedala. Här häckar under hus
taken hussvalor och tornsvalor. Hus
svalorna är kolonibildande och kon
centrerade till vissa delar av området,
medan tornsvalorna verkar vara gan
ska jämt utspridda, och båda arterna
häckar i ett antal som väcker uppse
ende. Jag följer dem hela sommaren
med ängslan och oro men mest med
glädje naturligtvis. I år kunde jag be
vittna deras uppbrott från häcknings
platsen.

Söndagen den 14 augusti var jag och
plockade blåbär inte långt från min
bostad, i ett till en början soligt som
marväder, även om det den dagen
fanns en höstton i luften. Jag var ute i
två bärplockningsomgångar – som
också var andaktsstunder bland blå
bär, blommande ljung och fjärilar –
och då jag andra gången hade bunken
full av bär hade luften börjat kännas
kvalmig och tung och molnen som
kom dragande från öster tätnade.
Hela dagen hade hussvalorna, torn
svalorna och de båda arternas utflug
na ungar varit på vingarna i stora an
tal. Jag hade på min balkong suttit
och njutit av deras ilande framfart
över hustaken och roat mig med att
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med kikarens hjälp försöka känna
igen de unga tornsvalorna, vilket ib
land lyckades då de kom i en sådan
vinkel att det vita i pannan lyste blän
dande vitt.
På himlen bildade hussvalorna för
sig och tornsvalorna för sig stundom
hela svärmar med upp till 30 indivi
der i varje. Jag förstod att något var i
görningen, för så här hade de uppträtt
i några dagar nu …
I blåbärsskogen hade redan de

första
skurarna kommit, och när jag gick
hemåt, genomblöt och lycklig, strilade
regnet ned utan uppehåll. Det häp
nadsväckande, ja märkliga var att
vare sig hussvalorna eller tornsvalor
na verkade besvärade av det intensiva
regnandet. De flög som de gjort tidi
gare på dagen överallt under him
melskupan, men kanske på något hög
re höjd nu. Det var inte långa stunder
jag kunde vända ansiktet uppåt, för
regnet som slog mig i ögonen, men sy
nen av dessa lufthavets fåglar fängs
lade mig starkt. Det såg ut som om de
mitt i regnandet höll på med någon
insektfångst, eller så var det bara flyg
övningar, uppbrottets oro jag såg.
Högst upp under molnen kunde man
urskilja tornsvalorna – och jag und
rade hur det strilande regnet kunde

upplevas av de hastigt flygande fåg
larna. Kanske känner de rentav något
som kan liknas vid det vi kallar skönt
… vad vet vi om känslor hos andra
varelser?
Det som förvånade mig allra mest var
att när skymningen föll och kvälls
mörkret började sänka sig, kunde ing
en minskning av svalornas aktivitet
märkas. Ska de inte flyga in snart till
sina nattplatser, undrade jag. Men nå
got sådant kunde jag inte se.
Nästa dag var de alla borta. Och när
jag skriver detta två dagar senare, tis
dagen den 16 augusti. syns inte heller
en enda hussvala eller tornseglare på
himlen. För den som aldrig förlorat
tron på undren infinner sig naturligt
vis frågan: har de gett sig av på nat
ten, i regn? Svar finns naturligtvis på
detta som på nästan allt annat, men
det som är och förblir det mest fasci
nerande i allt natur- och fågelintresse
är det gåtfulla, det oupptäckta och
oväntade – det som ger oss en känsla
av att stå inför ett mysterium, det som
också inger vördnad och respekt för
livet – bortom vetenskapens självsäk
ra och förringande förklaringar av
allt. Det som naturen har att uppvisa
för oss är sammantaget inget annat än
ett under. #

Rösiös "R"

RÖSIÖS RETRO:
GUDARNA I KÄVSJÖN

Bild: PER-OLA RÖSIÖ

Uppbrott sker från lägerplatsen vid Fläsabäckens
mynning i Kävsjön. Runt en rektangulär grop,
som vår numera avskaffade värnpliktsarmé en
gång grävt under en övning, satt vi vid en värmande lägereld av töreved som flammade och
flåsade. Och från en aprilhimmel, där stjärnorna
börjat tindra, hördes en egendomlig varelse
klappra fram över våra huvuden. Nog var det en
gud som var ute och red i vårkvällens lyssnande
rum – en liten gud i en dvärgbeckasins skepnad!
Vi begrep då att hela vår nordiska gudasaga har
uppstått vid lägereldar som denna ...
I bildens mitt står min far, omgiven av några av
sina många ”lärjungar”, på den tid det begav sig
och det fanns en genuin naturkänsla i fågelintresset. Få har betytt så mycket som min far för
spridandet av ett brett fågelintresse, alltifrån det
hans bok Svenska Fåglar kom ut 1947 och genast
blev en bästsäljare.

Fåglar på Västkusten 3/2011
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Färglösa
vadare
– några subjektiva bestämningstips –

Ett tegelröd kustsnäppa i sommardräkt inte särskilt svår att
känna igen. Men att sortera rätt i ett myller av juvenila och
ruggande vadare som rör sig huller om buller i strandkanten
är något helt annat. Tricket är att glömma bort färgen.
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Text: reino andersson

bilder: leif jonasson

REINO.ANDERSSON@CIAOIP.SE

www.pbase.com/leifjonasson

Färglösa vadare

V

adarbestämning uppfattas av
många som ett besvärligt kapitel,
då de uppvisar en mängd olika
dräkter. Den stora variationen beror
dels på ett mer komplicerat ruggnings
mönster än hos tättingar, men också på
olika färguppsättningar, beroende på
ålder, kön och årstid. Men främst kan
ske svårigheterna beror på att vadarnas
ruggning pågår kontinuerligt och syn
ligt inför våra nyfikna ögon. Detta till
skillnad från tättingar, som under rugg
ningsperioden vanligtvis drar sig undan,
blir förvånansvärt svårupptäckta, för att

sedan komma fram med en ny och en
hetlig fjäderdräkt.
Vadarbestämning kan upplevas som
svårt nog för erfarna skådare och ibland
närmast oöverstigligt för nytillkomna
vadarintresserade. Vill man fördjupa sig
i vadarnas ruggning eller dräktkaraktä
rer, finns en mängd litteratur att tillgå,
men denna brukar snarare stjälpa än
hjälpa nybörjaren, mycket beroende på
en alltför stor fokusering på fåglarnas
färger. Alla varianter som då uppstår är
lätta att blanda ihop och då är det lätt
att sjunka ned i vadarträsket istället för

att ta sig ur det. Under de vadarexkur
sioner som jag haft förmånen att få leda
för GOF, har vi istället börjat med att
göra fåglarna färglösa. Börjat i rätt ände
om man så vill. Då jag under dessa ut
flykter blivit ombedd att skriva ned någ
ra av mina personliga tips och genvägar
när det gäller vadarbestämning, gör jag
här ett högst opretentiöst försök.
Form och rörelsemönster

Själv utgår jag generellt från form och
rörelsemönster när det gäller artbestäm
ning. Färgsättningen kommer in först
Fåglar på Västkusten 3/2011
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p

Eftersom adulta rödspovar är för färglada har vi gjort bilderna av myr- och rödspov svartvita. Fokusera istället på spovarnas kroppshållning, där rödspoven är en betydligt slankare uppenbarelse med tydligt längre hals medan myrspoven har huvudet direkt på kroppen och ger ett framtungt intryck.
Så vilken är vilken? Myrspov till vänster, rödspov till höger.

därefter och i synnerhet när det gäller
att åldersbestämma fåglarna, eller då
man har något specifikt bestämnings
problem. De flesta vadare har sina spe
ciella former och rörelsemönster, men
dessa beskrivs sällan i litteraturen, ef
tersom de bedöms utifrån personliga
och subjektiva värderingar. Den känslo
mässiga upplevelsen av en fågels utse
ende och uppträdande, så kallad ”jizz”,
anses ofta oanvändbar i mer vetenskap
liga sammanhang, då den är svårare att
mäta objektivt.
Ofta är dock sådana liknelser en mer
framkomlig väg för den oinvigde, när
det gäller att förstå och lära sig de olika
arternas speciella karaktärer. De kan ib
land verka högst malplacerade, på grän
sen till löjliga, men är som sagt ofta till
större hjälp än de konventionella fågel
böckernas precisa dräktangivelser. Och
ju längre avståndet är och ju sämre tub
man har (inom rimliga gränser förstås),

desto bättre. Då framträder nämligen
just former och rörelsemönster bättre,
än då man har vadarna nära sig i bril
jant optik.
Spovar utan hals

Skillnader mellan rödspov och myrspov
kan på detta stadie ställa till problem på
lite håll. Rödspoven är långbent, upp
rätt och högrest, rent av lite ståtlig.
Myrspoven däremot, har huvudet place
rat mer direkt på kroppen, en opropor
tionellt lång näbb i förhållande till de
kortare benen, som gör att den blir
framtung. Den står ofta framåtlutad i en
vinkel som ger intryck av skamsenhet,
som om den skulle tippa över ända när
som helst. Småspoven har i förhållande
till storspoven också huvudet direkt på
kroppen, vars kroppsform uppfattas lite
mer slank och vadarlik än dess större
släkting, som ger en känsla av uppsvälld
plufsighet.

p

Även småspoven intar ofta en halslös profil.
Lössläppta pipare

Att skilja mellan kust- och ljungpipare,
kanske inte upplevs så svårt, men i vissa
dräkter och ljusförhållanden, kan de fö
refalla påfallande lika. En ljungpipare
upplevs oftare mer rund och satt och
när den springer iväg för att söka föda
går det relativt långsamt, ett oinspirerat
försök till rörelse. Kustpiparen brukar
istället, mer högrest och slank, springa
iväg helhjärtat i full fart och hamnar
ofta en bra bit bort. Själv brukar jag tän
ka mig det som en hund med kort kop
pel och en med ett långt, som gör den
mer frisläppt. Större och mindre strand
pipare är för många ett problem om de
t

I adulta dräkter är det sällan några problem att
skilja ljungpipare (t.v.) från kustpipare (t.h.),
men juveniler på långt håll är en annan femma.
Notera då framförallt rörelsemönstret där kustpiparen är en betydligt mer lössläppt rackare
som rör sig över större ytor, snabbare.
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Färglösa vadare
inte ser färger som gul ögonring hos den
mindre. Denna är dock betydligt spens
ligare i kroppsformen, mer utsträckt
baktill med ett barnsligt litet och näpet
huvud, jämfört med den större som har
en riktig tjurnacke.
Ståtliga snäppor

Rödbenan och svartsnäppan, som trots
sin storleksskillnad ibland kan vålla
problem, knallar omkring på ett sätt
”som vadare ska göra”. Det vill säga
med en symmetrisk gång, där ben och
huvud följsamt hänger med. Svartsnäp
pan som är den elegantare, knycker
dock på huvudet, så man tror det ska
flyga iväg. Gluttsnäppan, som ju likt
svartsnäppan är en stor, långbent, lång
halsad och långnäbbad vadare, har dock
tappat sin symmetriska stil. Istället
”slänger” den liksom med benen lite åt
sidan och får mig att tänka på den som
vadarnas verklige älg.
Precis som rödbenan rör sig grönbe
nan, något mindre i storlek, symme
triskt och elegant i en upprätt pose.
Skogssnäppan uppträder med en mer
hukande hållning, gungande eller vag
Unga strandpipare är lika i dräkten. Notera den
större strandpiparens mer buffliga framtoning
(överst) kontra den mindres mer näpna huvud
och tydligt utsträckta kropp (underst).
q

p

Två eleganter och en grovarbetare. Till och med under födosök ger grönbena (t.v.) och spovsnäppa
(t.h.) ett mer ståtligt intryck än kärrsnäppa (nederst). Medan kärrsnäppan mest går och bökar ser
spovsnäppan ut att med precision plocka åt sig noga utvalda godbitar till höger och vänster.

gande på nästan hela kroppen, till skill
nad från grönbenan som bara rör sin
bakdel upp och ned. Ser man skogs
snäppan på lite avstånd får jag osökt as
sociationer till en gammal eka som i
motljus ligger och guppar upp och ned.
En grönbena skulle väl med en motsva
rande båtjämförelse snarare påminna
om en segelbåt, då den med sin upprät
ta profil ständigt stävar framåt, idogt
och målmedvetet. Brushanen upplever
jag som en enstöring, även om han be
finner sig i en flock. Är som en gammal
man i vadarkropp, krum och stel i sina
rörelser. Något som går igen även i flyk
ten.

Calidris – gråsuggor

Kustsnäppan är, trots att den tillhör
småvadarsläktet Calidris, en relativt
stor, rund, kortbent och saktfärdig va
dare. Då den släpar sig fram utmed
stranden, påminner den mig om vadar
världens egen gråsugga. Som ännu en
gråsugga, fast i mindre format, framstår
mosnäppan, som påminner mycket om
kustsnäppan i sitt rörelsemönster. Jäm
fört med den jämnstora småsnäppan,
som antingen knallar runt likt en kärr
snäppa eller nervöst springer omkring,
rör sig mosnäppan sakta och småryckigt
med en nära markkontakt. Ideligen med
näbben mekaniskt stötande i gyttjan

p

Lika små, men ganska olika ändå. Mosnäppan (t.v.) är en saktfärdig liten gråsugga som sällan har
bråttom, medan småsnäppan (t.h.) ständigt är i rörelse.
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som en liten symaskin. Spovsnäppan är
i sina rörelser snarlik kärrsnäppan men
lite förnämare, då den går omkring och
söker föda på ett vis man förväntar sig
att anständiga vadare ska göra. Men for
men avslöjar den på långt håll, märk
bart större och rundare än kärrsnäppan,
men fortfarande en upprätt Calidris med
”normala” vadarformer.
Myrsnäppan tror jag många förväntar
sig som lite extra svårbestämd, men det
behöver den inte alls vara. Storleken är
tydligt mindre än kärrsnäppa, men ändå
inte som små- eller mosnäppa. Dess rö
relser är klart saktfärdigare än kärrsnäp
pans då den tar sig fram lätt stötvis, likt
en yngling med påtagligt dåliga knän.
Den ser på håll lite kantig ut, som ett
liggande Z faktiskt med lite god vilja.
Huvudet och näbben är nedåtvinklade
nästan i 90-gradersstuk och baktill
sticker bakdelen liksom upp. Den kan
ske löjligaste liknelsen av dem alla blir
för mig en sjöhäst liggande på magen.
Något att tänka på nästa gång du stiftar
bekantskap med en myrsnäppa!
Vadarna färgläggs

Efter att ha klarat av former och rörelse
mönster kan man börja färglägga de oli
ka arterna med sina speciella dräkter.
För att bara nämna något om färgernas
hjälp vid artbestämningen, kan åter
igen myrsnäppan få tjäna som exempel.
Speciellt på lite håll ger den ett påfal
lande mörkt intryck på ovansida och
bröst, i kontrast till den närmast helvita
buken. Ett väldigt svartvitt intryck ger
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en korrekt bestämning. Men fortfarande
är form och rörelser viktiga, med den
rödhalsades spolformade och utdragna
kroppsform, med en mer framåtlutad
hållning än småsnäppa. Andra sällsynta
arter där färger och dräktutseende kan
vara helt avgörande, är till exempel
skillnaderna mellan amerikansk och si
birisk tundrapipare.
Åldersbestämning och självstudier

p

Myrsnäppa ger på håll ett ganska svartvitt
intryck och rör sig sakta och lite ryckigt.
Kroppshållningen under födosök kan liknas
vid en framåtlutad sjöhäst eller ett tippat ”Z”
där akterpartiet pekar uppåt.

också skogssnäppan, med sin vita un
dersida och svarta vingar och ovansida.
Så kan man sedan med färgernas hjälp
”bygga på” sin artbestämningsförmåga.
För de sällsynta vadararterna är fär
gerna kanske till större hjälp vid artbe
stämningen, då man inte har samma jiz
zerfarenhet av dem som våra inhemska
arter. En gammal rödhalsad snäppa är
till skillnad från småsnäppan rödaktig
ända upp på hakan och uppvisar nästan
alltid en grå färgton på vingens nedre
del. Tertialerna är särskilt framträdande
och tillförlitliga för att komma fram till

När man börjar känna sig bekväm med
artbestämningarna, kommer åldersbe
stämningen in som ännu ett utvecklan
de kapitel i ens egen vadarkunskap.
Detta överlåter jag åt var och en att be
kanta sig med på egen hand med den
litteratur som finns att tillgå. Bra att ha
i minnet kan dock vara att ungfåglar
ofta har så kallade bräm, det vill säga
ljusa eller enhetligt tecknade kanter på
rygg-, skulderfjädrar och täckare. Gå
gärna in på Youtube och kolla olika ka
raktärer, antingen som en förberedelse
innan du åker ut eller som en bekräftel
se av vad du sett i efterhand.
Slutligen finns ruggningsproblemati
ken att ytterligare bygga på sin kun
skapspyramid med, men den upplevs
ofta som överkurs även för mer erfarna
vadarentusiaster. Att bli bra på vadare
handlar, som så mycket annat, om att
vara idog och praktisera sina färdighe
ter ofta. Det är bara vana och erfarenhet
som ger resultat – här finns dessvärre
inga genvägar att tipsa om. #
Till slut – kärrsnäppor!
q

Betraktat
Sandbergs
sida

SANDBERGS SIDA:
Bungyjump i augusti
Bild: tommy ek

t

Inte samma sparvhök
som i betraktelsen
nedan, men nog ser
den ut att vara redo
för ett bungyjump?

TEXT: PÄR SANDBERG
per.sandberg@varberg.se

S

ommaren hade nått över krönet
och tippade lätt mot höst, men
de hade till slut hittat ett datum.
Så efter ungefär en och en halv timma
backade han upp bilen på deras grus
gång intill den lummiga trädgården
med flera träd, växthus och fruktbus
kar. Det var kanske två år sedan de
var här sist. Redan ute på grusgången
hälsades de välkomna och glada och
oförställda leenden utväxlades. Sedan
lämnade de över exotiska frukter,
pärlsockerbeströdda mandlar och
marmelad som de haft med och steg
upp på den stora träverandan på
framsidan av huset. Därifrån har man
en underbar utsikt över insjön nedan
för.

Han lade den tomma kassen som han
haft presenterna i på ett bord tillsam
mans med solglasögonen, och såg upp
mot björken som stod intill och skug
gade för solen. Fåglar var hans om
råde, och det lät där uppifrån, ett ljud
som han inte kände igen. Som en ini

tierad antikbedömare steg han lång
samt fram mot den solbelysta björ
kens grenverk och kisade upp mot
det. En bit upp satt en liten fågel och
gav ifrån sig ett monotont ljud som
han inte kunde placera. När han steg
lite närmare såg han att den hade små
uppstickande dun på huvudet; alltså
en unge av något slag. Men vilken art
var det som skulle föräras husets äga
re? Motljuset gjorde den lilla kroppen
mörk där han stod och skuggade med
högerhanden för ögonen. Fågelungen
satt kvar. Men vid nästa steg kom han
tydligen för nära. Fågeln lämnade gre
nen och började osäkert och ivrigt att
flyga mot grannens tall en bit bort.
Den raka, surrande jungfrufärden va
rade några meter. Sedan, från ingen
stans föll en större skepnad ner mot
rymlingen och sög in den som en mag
net mot sin kropp och försvann in i
tallen. Inte ett ljud, ingen dramatik,
som en drunknande hade ungen blivit
fångad och förd bort mot säkerhet.
Men han visste direkt hur det förhöll

sig. Varifrån hade sparvhökshanen
kommit? Hade den suttit på taket
ovanför eller rent av längre upp i björ
ken? Den droppade ju bara ner, som
en oskyldig fladdermus eller liknande.
Trädgårdsattacker från sparvhök sker
ofta mycket överraskande och blixt
snabbt. Precis när de slagit sitt byte
brukar vingarna fladdra vid inbroms
ning och tumult uppstå, därefter blir
den sittande några ögonblick innan
den lyfter för att plocka bytet på en
undangömd och skuggig plats.
Men detta var ett bungyjump. Den
lilla hökhanen hade bara droppat ner
mot tättingen och plockat den i luften.
Kanske hade den varit medveten om
hökens närvaro och suttit stilla, tills
han kom för nära och den hade lättat
från sin gren.
Mellan björken och tallen slutade ett
litet liv, som en punkt på skärmen
blev den deletad. Men sparvhöken
fick energi för att fortsätta äta sig sö
derut under sin höstflyttning. #
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fältfilosofi
Resor

den mexikanska
Varför har djurmotiv så låg status i konstsammanhang?
Varför blir inte Lars Jonsson inbjuden till Venedigbiennalen?
Och vad har en mexikansk fjäril med saken att göra?
Text: christer fält
www.christerfalt.com

N

ärmare ett halvt sekel efter hennes död
sökte jag upp hennes bostad i Coyoa
cán, en förort till Mexico city. Kanske
var svaret på varför jag företog resan dit en genuin
kärlek till hennes målningar eller så avslöjade det
andra anledningar, skäl som jag då inte var medve
ten om.
Huset där hon levde sitt dramatiska liv var målat
i en mörk himmelsblå färg. I den lummiga trädgår
den växte blombuskar och höga träd och bredvid,
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utspridda längs de smala gångstigarna fanns deko
rerade lerkärl, statyer och enorma fruktskålar.
Samtliga föremål visade upp en ofattbar rikedom
ur mexikansk folkkonst och Aztekernas häpnads
väckande rike. Allt kändes overkligt och drömlikt.
Den brittiske författaren John Berger skriver i
Fickor av motstånd att konstnären talar till smär
tan. ”Det var hennes egna förstörda kropp som gjorde
henne medveten om huden hos andra levande ting. Genom att avbilda sig själv som på sin egen hud talade
Bild: pär lydmark

fjärilen
hon på så vis om hela den förnimmande världen.”
Förtrogenheten med de kroppsliga plågorna och de
personliga tragedierna kändes abstrakt då jag satt i
hennes säng, den plats på jorden som under långa
perioder varit hennes universum och ofattbara
smärtpunkt. Ändå upplevde jag en sällsam frid i
rummet. Möblerna stod så anspråkslösa och blyg
samma. Ljuset som strömmade in genom det öppna
fönstret var milt och välkomnande.
När jag nu, tjugo år senare, skriver dessa rader,
upptäcker jag en beröring mellan Lars Jonssons få
gelmålningar och konstnärens unika självporträtt.
Den speciella förbindelsen avslöjar att målerisk
teknik inte bara går ut på hur en konstnär hand
skas med färgerna, och hur väl underlaget och pen
selföringen behärskas. Det är snarare en insikt, en
djup kännedom om konstnärens personliga inställ
ning till livet, som är nödvändig. Lars Jonssons re
alitet är troligen inte hemort för smärtans demo
ner. Däremot befinner sig hans konstnärliga
verklighet också i beröringen, i den självupplevda
kontakten med den levande fågelkroppen. Genom
att avbilda fågeln ”som på sin egen hud”, varseblir
han dess gestalt och innersta väsen. Den blir, an
norlunda uttryckt, en individ av kött och blod. Den
blir inte bara en ansiktslös fågelart i mängden.
Kanske är det i denna erfarenhet de möter varan
dra, Lars Jonsson och konstnären som varit död se
dan 1954.
Förutom detta inrymmer, på olika sätt, deras
målningar komponenter av rena tillfälligheter. En
absolut makt över mediet har ingen av dem, slum
pen och det verkliga livet ges alltid en ärlig chans
att inverka på arbetet. Medan Jonsson ofta arbetar
med akvarelltekniken, en oberäknelig vattenvärld
som inte helt kan kontrolleras, söker hon istället
oljemålningens tröghet och senfärdighet. Hennes
kraftfulla symboler kräver, liksom hon själv, en
stabil och pålitlig grund.
Att avbilda djur har genom konsthistorien haft
en ganska låg status. Detta uppmärksammar Lars
Jonsson i radioprogrammet Sommar, den 2 augusti
2010. Han menar att orsaken till att samtidskon
sten visar ett svagt intresse är bristande kunskap
och nyfikenhet kring de problemställningar en
djurmålare möter i sin yrkesutövning.
Alltsedan 1955 har Documenta i Kassel varit en

viktig utställ
nings- och
mötesplats för
internationell
samtidskonst.
Venedigbien
nalen har
sedan 1895
haft samma
intentioner.
När dessa
evenemang
går av stapeln
kan man fråga
sig varför till
exempel Lars
Jonsson inte
blir inbjuden.
Yrkesskicklig
heten, det
kompetenta
hantverket kan inte vara skälet som utesluter ho
nom. Dessutom är den estetiska uttryckskraften i
hans bilder lika genomgripande och visuellt stark
som hos andra målningar i dessa sammanhang.
Den franske filosofen Roland Barthes har bland
annat sagt att naturen till stora delar utgör ett
slags mänskligt tomrum, men att ting föds och
spränger in mänskliga tecken i hela naturen. Den
na aktivitet är, säger Barthes, människans signatur
i världen. Kan dessa tankar ge en bättre förståelse
till varför djurillustrationen haft en så ”låg status”
i konsthistorien? Det vill säga att djurgenren bok
stavligen spränger bort alla mänskliga tecken ur
bilden. Människan avlägsnas och suddas bort från
den vilda och äkta naturen. Betyder det i sin tur att
konst som inte ”talar till smärtan” blir ytlig och
meningslös? Blott något estetiskt tilltalande, utan
djupare innehåll?

Bild: charlotta gavelin

pt

Naturromantik x 2.
Skarvarnas kantiga
kroppar reflekteras i
den spegelblanka
ytan. Gräsandsparet
står vid porten till ett
skimrande drömlandskap. Vackert så det
förslår. Men utan
konstnärligt djup.
Eller?

En gång för länge sedan satt jag på en liten säng i
Coyoacán, en förort till Mexico city. Jag minns sär
skilt ögonblicket då jag placerade mina händer på
hennes svala bädd. Sedan vankade jag oroligt av
och an i trädgården, flämtade som en hund i vär
men medan jag skrev i min anteckningsbok.
Hennes namn är Frida Kahlo, även kallad den
mexikanska fjärilen. #
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avtryck

AVTRYCK SOM GÖR AVTRYCK
FRÅN VÄSTKUSTEN OCH/ELLER VÄSTKUSTSKA FOTOGRAFER
TEMA FPV NR 3/2011: LÅNGBENT I BOHUSLÄN

Bild: tommy ek

vit stork
FORSHÄLLA, BOHUSLÄN, 31MAJ 2011
Canon EOS 50D + Canon 300 mm f/4.0 (1/400 sek, f/5.0, ISO 640)

Bild: peter hvass

MYRSPOV
TOFTA KILE, BOHUSLÄN, 17 SEPTEMBER 2011
Canon EOS 7D + Canon 500 mm f/4.0 (1/640 sek, f/4.5, ISO 640)

— www.hvassnatur.se —

Resor
Resor

Hawaii
M e d GO F på

1 9 ma rs–4 a pril 2011
Text: BARBRO ANDREASSON
andreasson.barbro@hotmail.com

De flesta förknippar nog Hawaii med fina stränder och vajande
palmer. Och kanske med Pearl Harbor. Men Hawaii är också ett
utmärkt ställe att skåda fågel på. Under ledning av Gunilla Jarfelt
besökte GOF fyra av öarna tidigare i år.
Bild: ROGER BÖRJESSON

p

V

GOF på Hawaii. GOF på månen. Skillnaden
är hårfin. Haleakala, Maui, den 23 mars.

i var sju personer som lämnade Landvet
ter tidigt på morgonen den 19 mars med
siktet inställt på fyra av Hawaiis öar;
Ohau (där Honolulu ligger), Kauai (som är grö
nast), Maui (med sina vackra stränder) och Big Is
land (störst, kargast, med flera aktiva vulkaner).
Tre personer tog sig på egen hand till Honolulu.
Redan samma lördagskväll landade vi i värmen på
Honolulus flygplats och möttes av reskamraterna
som bistod med transport till hotellet. Nu var grup
pen komplett med tio personer.

Söndag 20 mars

u

Vit fetärna fanns
bekvämt att tillgå
mitt inne i stan.

22

Vi vaknade tidigt på grund av tids
skillnaden (11 timmar) och redan i
gryningen kunde vi höra fågelkvitter
blandat med trafikbruset i den stora
staden. Vårt hotell, The Royal Grove,
låg bara ett stenkast från Waikiki

Fåglar på Västkusten 3/2011

Beach och i träden i hotellträdgården kvittrade
både gråsparv och husrosenfink. Många av oss
lockades ner till stranden för att spana in brun
majna, zebraduva, pärlhalsduva, tamduva, röd
gumpad bulbyl, sibirisk tundrapipare och kohäger.
Några av oss såg också vit fetärna, som häckar i
träden mitt inne i storstan.
Resans första programpunkt var sjöfågelspaning
ute på Kaena Point. Man kan inte köra hela vägen
ut till Kaena Point utan det är en dryg vandring på
gropiga och besvärliga vägar ut till
fyren. Det var soligt, varmt och blå
sigt, och ljudet från inrullande vågor
var mäktigt. Längs vägen såg vi flera
japanska glasögonfåglar.Vid fyren
sågs laysanalbatrosser, både på land
och i luften. Rödfotad och brun sula
flög förbi och även en större fregatt
fågel. En hawaiiansk munksäl låg

Bild: roger börjesson

Med GOF på Hawaii

Bild: roger börjesson

och solade sig bland de stora lavaklipporna nedan
för fyrplatsen.
Från Kaena Point fortsatte vi längs Ohaus norra
kust för att luncha på räkor vid en enkel servering
strax intill Kahukus odlingsdammar för räkor och
fisk. Räkorna smakade förträffligt och vi kunde
räkna in kohäger, natthäger, hawaiiansk styltlö
pare, hawaiisothöna, hawaiiansk rörhöna och
överflygande hawaiiänder (förmodligen inte helt
rasrena, men i alla fall) medan vi åt. Efter lunchen
letade vi oss ner till havet vid en golfklubb och
mötte där ett tjugotal lokala skådare, som berät
tade var vi kunde hitta alaskaspov, som var just
den art som vi var på jakt efter. Vi drog oss dit och
kunde även räkna in några roskarlar och massvis
med sibiriska tundrapipare – en art som var talrik i
stort sett vart vi kom.
På vägen ut mot räkserveringen hade vi tidigare
råkat ut för en lång bilkö orsakad av att flera gröna
havssköldpaddor låg på en strand för att i solen
och värmen smälta maten och många var på väg
dit för att se på sköldpaddorna. På återfärden mot
hotellet stannade vi också och tittade på de mäk
tiga djuren.
Måndag 21 mars

Tidig utcheckning och avresa från Honolulu för att
ta oss till Maui. Vi lämnade vårt bagage på hotel
let, Maui Seaside Hotel, och for söderut till Maa
laea där vi åt lunch innan vi skulle ut på en val
skådningstur. På parkeringen vid restaurangen såg
vi både risfågel och grå kardinal.
Valskådningen bjöd på ett stort antal knölvalar
som visade upp sig med hopp och plask och sprut
kaskader. Mycket imponerande! Det var också oer
hört vackert att se de hawaiianska öarna från ha
vet.
Tisdag 22 mars

Förmiddagen idag innebar en snorkelutflykt till ön
Molokini. Det blåste minst kuling när vi gav oss ut
på havet och flera ombord mådde inte så bra efter
som det var rejäl sjö. Molokini ser ut lite som en

Bild: gunilla jarfelt

ostbåge, vilket skulle kunna innebära lugnt vatten
i mitten, men det var kraftig dyning och det kändes
lite otäckt att komma nära klipporna när man
snorklade. Men det var ingen brist på vackra fiskar
i alla fall. Utöver snorklingen fick vi även se några
kilstjärtsliror och en större fregattfågel. Vi såg va
lar och stora gröna havssköldpaddor också den här
dagen.
Väl tillbaka i land gick färden till våtmarken
Kealia Pond, där vi kunde se amerikansk gråsnäp
pa och en sandlöpare på stranden och dessutom ett
par änder, hybrider mellan hawaiiand och gräs
and. På andra sidan vägen radades alla tubar upp
och på långt avstånd räknade vi in både skedand,
hawaiisothöna, bläsand, amerikansk bläsand, ame
rikansk kricka, och på mycket långt håll bergand
eller mindre bergand. Hawaiiansk styltlöpare, ko
häger och natthäger såg vi också här.
Dagen avslutades med en kort tur upp på den so
vande vulkanen Haleakala där vi bland annat såg
fasan, grå frankolin och röd kardinal. Vi både hör
de och såg sånglärkor drilla i skyn.

p

En knölval mot Mauis
mäktiga fond under
valskådningen den
21 mars (till vänster).
Till höger havsfågelspaning vid Kaena
Point, Oahu, den 20
mars. Fonden var inte
så dålig där heller.

En laysanalbatross
skådar in skådarna
vid Kaena Point.
q

Onsdag 23 mars

Onsdagen var vikt för en ex
kursion till Waikamoi Preserve
för att skåda Mauis endemer
och därefter skulle den ende
miska hawaiipetrellen hängas
in när den i skymningen kom
inflygande till sin häcknings
plats inuti kratern. Waikamoi
är ett naturreservat, där man
har försökt utrota alla främ
mande invasiva arter, både
djur och växter, för att de
känsliga och skyddsvärda en
demerna skall få så bra miljö
som möjligt.
Frukosten intogs i Haleakala
National Park, där guiden,
Chuck Probst, som skulle ta oss
med in i Waikamoi Preserve

Bild: roger börjesson
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På spaning efter
Akohekohe i Waikamoi Reserve, Maui,
tillsammans med vår
guide Chuck Probst
(till vänster i bild).

mötte upp. Detta är ett område som bara får besö
Torsdag 24 mars
kas med speciellt tillstånd, och ett av de få ställen i
Vi reste från Maui via Honolulu till Kauai och an
världen där man har chans att se den sällsynta
lände till staden Lihue vid lunchtid. Efter att ha
mauifinken. Man tror ju att Hawaii skall vara tro
checkat in på vårt hotell Kauai Palms blev det
piskt varmt, men det gäller inte på de höga höjder
na. Det kan till och med vara nattfrost. Det var allt snabbmatslunch innan vi åkte ut till en fyrplats ut
anför Poipu för havsfågelskådning. Här sågs otro
så i isande kyla, klädda i långkalsonger, mössa och
liga mängder av hawaiilira, rödfotad och
vantar, som vi påbörjade nedstigning
brun sula. Några laysanalbatrosser och
en till vårt mål. På vägen kunde vi nju
ännu fler valar gled också förbi.
ta av de röda honeycreeper-arterna
Apapane och Iiwi, med kraftigt böjda
Fredag 25 mars
näbbar som är praktiska när de suger
Kilauea Point och Hanalei Valley stod på
nektar från blommorna i träden. Båda
Man tror ju fredagens program. Vi startade i mörker
är endemiska för ögruppen Hawaii.
och någon av oss fick en skymt av den en
Efter någon timmes vandring var vi
att Hawaii
demiska rasen av jorduggla, Pueo. Kilau
framme vid vårt mål. Runt omkring
skall vara
ea Point visade sig vara en spektakulär
oss kunde vi se mängder med Maui
fyrplats där rödfotade sulor och laysan
Amakihi, Maui ‘Alauahio och japansk
tropiskt
albatrosser häckar i stora antal. Vi såg
cettia. Helst ville vi
varmt ...
också vitstjärtad tropikfågel, röd kardi
dock se den rara
nal, shamatrast och husrosenfink från
Akohekohe, en näs
parkeringen utanför själva anläggningen.
tan svart fågel, och
Parken runt fyrplatsen var ännu inte öppen och
den ännu rarare klargula maui
därför åkte vi tillbaka någon kilometer och spana
finken. Vi vandrade fram och
de ut över några fält där vi kunde se afrikansk sil
tillbaka, sökande efter något
vernäbb, kastanjemunia, fjällig munia och västlig
stort svart och något mindre
ängstrupial.
gult, men med föga framgång.
Färden gick vidare till Hanalei Valley, ett natur
Då plötsligt flög något stort och
reservat där man återupptagit odlingen av taro,
svart över våra huvuden. Chuck
som tidigare utgjorde basfödan för innevånarna på
bekräftade att det hade varit en
Hawaii. Taro odlas liksom ris i vatten och på fälten
Akohekohe, men tyvärr var det
bara en av deltagarna som lycka kunde vi upptäcka sothönor, rörhönor, hawaiiansk
styltlöpare, en prutgås och en mindre gulbena. Av
des få denna snabba skymt. Och
Chuck på Maui hade vi fått tips om att det skulle
fler skymtar än så blev det inte
hålla till två vitpannade bronsibisar nere i dalen,
av denna fågel. Mauifinken var
ännu mer svårtflörtad, men troli och efter en smula sökande hittade vi också dem.
gen gjorde den också en snabbvi Vi åkte också ner till fälten och där kunde vi se stor
flock med Nene och åtskilliga (renrasiga) hawaii
sit (en person såg den som hastigast innan den för
änder.
svann bakom en trädstam). Och i och med detta
Vi åkte vidare till vägens ände, Kee Beach, där vi
blev vi tvungna att ge upp för vår guide hade en

”
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Iiwi, en av de hawaiianska endemerna,
vid Haleakala, Maui.
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annan tid att passa.
Vid Haleakalas sluttningar klev några endemiska
hawaiigäss (Nene) omkring alldeles bredvid vägen.
På väg upp mot toppen, 3055 meter över havet,
fick vi också möjlighet att beundra den unika väx
ten Silversword, även den endemisk. När solen
började gå ner fattade vi posto vid det ställe som
skulle vara bäst för hawaiipetrell. Vi hade sällskap
av några bilar till, och vi trodde ett tag att de också
ville se på petreller, men det visade sig att de var
mer intresserade av solnedgången. Tyvärr fick de
tji, för precis innan solen skulle gå och lägga sig
kom en stort moln och lade sig omkring oss som en
stor blöt filt. Attans, nu försvann vår sikt, tänkte vi.
Men förmodligen var detta moln till vår fördel, för
när petrellerna började flyga in mot vulkanen kom
de väldigt nära. Vilken upplevelse att se och höra
dem bara några meter bort!
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hade lunchstopp. Massor av röda djungelhönor
gick omkring på en strand och letade matrester ef
ter alla picknickgäster. Här kunde de tubutrustade
räkna in flera exemplar av hawaiiansk svart noddy,
även om vi först trodde att det var brun noddy.
Dessutom kunde vi studera några amerikanska
gråsnäppor olika dräktstadier och fler knölvalar.
På eftermiddagen åkte vi tillbaka till fyrplatsen
vid Kilauea Point och såg mängder av sulor, alba
trosser, vit- och rödsjärtade tropikfåglar, fregatt
fåglar med mera. Speciellt kul att se var albatros
sernas start- och landningsteknik (tänk Bernard
och Bianca) och de rödstjärtade tropikfåglarnas
lattjande i den hårda vinden. Parningslek, enligt
uppgift.
En man som vi hade träffat på morgonen hade
rekommenderat en gammal japansk begravnings
plats för att se nordlig härmtrast – och det lyckades
vi med. Vid Wailua Bay skulle vi sedan bevaka in
flygande petreller som brukar följa floden Wailua
till sina häckningsplatser. Vi radade upp oss vid
flodmynningen men det enda vi kunde beskåda var
fotograferingen av ett brudpar på andra sidan vi
ken. Petrellerna lyste med sin frånvaro.
Lördag 26 mars

Vi lämnade hotellet riktigt tidigt i mörker och regn
för att köra mot Kokee State Park och Alakai Wil
derness. Vår guide David Kuhn satte sig vid ratten i
en av bilarna och så bar det av på en gropig och
halkig lerväg rakt in i skogen. David stannade vid
ett vägskäl och konstaterade att vi fick använda
plan B istället. Det regnade nämligen för mycket,
och vattendragen skulle bli för strida att passera
med bilarna. Vid framkomsten utrustades vi med
var sin bambukäpp eftersom det fortfarande reg
nade och var ganska halt. Vi mötte en familj med
jakthundar som berättade att de hade måst vända

för att det var alltför högt vatten i det vattendrag
som även vi var tvungna att passera för att komma
till vårt mål. David tog oss ner till bäcken för att
själv konstatera att vi inte skulle ha en chans att
komma tillbaka över bäcken om regnet fortsatte.
Det blev därför att ta till plan C, Pihea Trail i Ko
kee State Park. Här fick vi i alla fall se flera av de
endemiska arterna som Kauai Amakihi, Anianiau,
Akekee och Kauai Elepaio. Vi fick även bra obsar
av sångfnittertrast (Hwa
mei), Apapane och Iiwi.
På eftermiddagen in
kvarterade vi oss i enkla
stugor i parken och njöt av
lite av sol, fågelkvitter och
en överväldigande frodig
het av blommande träd
och buskar. Mörkret kom
mer emellertid fort såhär
nära ekvatorn och det blev
dessutom riktigt kyligt un
der natten.
Söndag 27 mars

De mest entusiastiska åkte tidigt på morgonen
återigen den hala och gropiga vägen in i regnsko
gen för att om möjligt kryssa fler endemer men
framför allt för att få bättre obsar av Kauai Ama
kihi, som hade varit mycket blyg dagen innan. Vi
andra besökte utsiktspunkten Kalalau Lookout, där
vi bland annat såg en tornuggla som flög över
branterna och flera tropikfåglar som flög omkring
långt under oss.
På eftermiddagen åkte vi ner från höjderna för
att flyga vidare till Big Island. På vägen stannade
vi först till vid Waimea Canyon Lookout för att be
skåda denna imponerande kanjon – ett Grand Ca
nyon i miniatyr.

p

Luftakrobater vid
Kilauea Point den 25
mars. Till vänster rödstjärtade tropikfåglar
som spelflyger – baklänges! Till höger exponerar en rödfotad
sula sina röda sulor.

Bild: roger börjesson
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Regnet ställde till det
i Kokee state Park den
26 mars. Till slut blev
det plan C.
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Sent på kvällen kom vi till den fjärde ön på vår
resa, Hawaii, som för att inte förväxlas med staten
Hawaii brukar kallas för Big Island. Vi skulle bo
fyra nätter i Captain Cook, en liten ort som är upp
kallad efter kaptenen med samma namn som både
landsteg och dödades i närheten. Hotellet Manago
visade sig vara en pärla med japansk touch.

Bild: GUNILLA JARFELT

p

Frukost längs vägen
på väg till Hakalau.
Både gott och lyckat!

Tisdag 29 mars

Återigen var det Hawaii Forest & Trail som hade
lagt upp progammet för dagen som innebar för
middag i en så kallad dryforest och eftermiddag i
en rainforest – i en så kallad kipuka, det vill säga
en ”regnskogsö” i ett lavafält på Mauna Loas slutt
ningar.
Halva gruppen bestämde att istället åka ner till
Måndag 28 mars
stranden och besökte först Puuhonua o Honaunau
Programmet för dagen var en guidad tur till Ha
National Historic Park där vi kunde se kopior av
kalau Wildlife Refuge arrangerad av Hawaii Forest
sådana byggnader som man anser att de tidiga bo
& Trail. Vi stannade för frukost längs vägen och
sättarna hade. Tsunamin som följde på jordbäv
kunde spana in lavendel
ningen i Japan den 11 mars hade förstört
astrild, saffransfink och
en del av parken , men man berättade att
mosambiksiska (men in
tsunamin också tagit fram riktigt tidiga
gen orangekindad astrild
lämningar, hittills okända, som arkeolo
trots att den fanns i områ
ger nu höll på att gräva fram.
det). Färden gick vidare
Intill den historiska parken finns ett fint
Vägen blev snorkelställe, Two Steps, och där stanna
upp på ett av vulkanber
gen. Vägen blev sämre
sämre och de vi flera timmar och njöt. Fiskarna var
och sämre och många av
och vackra, och då och då fick vi
sämre och många
oss fruktade både det ena
sällskap av en simmande grön havssköld
och andra framfallet.
padda. På stranden såg vi ett antal roskar
många
Längs färden kunde vi se Nene, kalifor
lar och mantelkardinal. Vackra starkt gula
av oss
nisk tofsvaktel, kalkon, överflygande
fjärilar, förmodligen Large Orange Sulp
svartbukig flyghöna, fasan och Kalijhur, flög i stort antal över sanden. Vi åt
fruktade
fasan, samt både svart, grå och Erckels
lunch vid en enkel gatukiosk, besökte ett
både det
frankolin. Vi kom in i moln och dimma
kaffekooperativ och avslutade med ett be
men till slut nådde vi resans mål in
sök i en botanisk trädgård inne i Captain
ena och
nanför åtskilliga låsta bommar och
Cook.
andra
kunde ge oss ut på upptäcktsfärd.
De övriga i gruppen kunde glädja sig åt
framfallet
Vi gjorde två kortare vandringar av
fina obsar av den sällsynta Palila, som
brutna för enkel lunch under tak (det
bara finns i de rester av torrskog som
regnade) och vi kunde se flera av de
finns på Big Island. Vi hade dessutom tu
utrotningshotade arterna Hawaii Elepaio, Omao,
ren att se de två endemiska fjärilsarterna Kameha
Hawaii Amakihi, hawaiiklätterfink, Akepa och de
meha Butterfly och Blackburn’s Blue i detta om
”vanliga” Iiwi och Apapane. Några gav upp efter
råde, som heter Puu Laau. Därefter var det
den första blöta vandringen och kunde istället när
regnskogens tur och vår främsta målart var den
studera en Erckels frankolin och några Iiwis. De
märkliga klargula Akiapolaau, som fyller hack
andra fick möjlighet att titta på fler Akepa och fick
spettsnischen, men är en honeycreeper. Efter vä
kanonobsar på Hawaii Elepaio av rasen Volcanoes.
gen spejade vi efter både fler Pueo, men mest av
På tillbakavägen fick alla se den endemiska rasen
allt den endemiska vråken Buteo, eller hawaiivråk.
av jorduggla, Pueo.
Väl framme vid parkeringsplatsen för Puu Oo Trail

”

u

På spaning i Hakalau
Wildlife Refuge den
28 mars. Till höger ett
exemplar av den utrotningshotade arten
Hawaii Amakihi.
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ledde oss vår guide för dagen Gary med till ställen
där han brukar se vår målfågel, och visst fick vi till
sist se den. Kanske inte den där riktiga kanonob
sen, men gott nog. Efter lite slit lyckades Gary ock
så lokalisera en sittande hawaiivråk, ljus morf, och
dagen kändes som en fullträff. Vi fick också se Ha
waii Elepaio, rasen Mauna Kea och Hawaii Ama
kihi.
Onsdag 30 mars

Programmet för dagen var en tripp till Volcanoes
National Park där Kilauea, Hawaiis enda just nu
aktiva vulkan, har ett pågående utbrott. Det är
mestadels inget eruptivt utbrott, utan mer en stilla
lavaström som rinner ur marken. Detta utbrott har
pågått sedan 1983 och varierar i intensitet. När vi
var där var det låg aktivitet så någon flytande lava
kunde vi inte se, men däremot mycket svaveldof
tande rök. Enligt gammal hawaiiansk tro bor vul
kangudinnan Pele här.
Den ena halvan av gruppen valde att åka till
Volcanoes, både för att det är kul att se en aktiv
vulkan, men också för att vi ville se hawaiiansk
svart noddy på häckplats. Efter vägen såg vi sibi
risk gråsnäppa, som är en sällsynt besökare på
dessa öar. I Manuka, en botanisk trädgård på vår
väg söderut, hittade vi också den lokala rasen Kona
av Hawaii Elapaio. Delar av vägen runt vulkanens
caldera var avstängd på grund av lava, men lyck
ligtvis kunde vi i alla fall ta oss ner till Holei Sea
Arch, där vi fikade i sällskap av flera hundra ha
waiianska svarta noddyer.
Den andra halvan av gruppen ägnade dagen åt
snorkling och shopping.

hade också vid det här laget åkt till samma park
och sammanstrålade med de övriga vid fetärneträ
det.
Eftermiddagen ägnades mest åt havsfågelskåd
ning, där vi strategiskt placerade oss på vägen till
fyren vid Makapuu Point. Här kunde vi njuta av
tusentals sottärnor, flera fregattfåglar, tropikfåg
lar, både svarta och bruna noddyer, kilstjärtliror,
de vanliga sulorna samt till mångas glädje några
bruna liror.

p

Havsfågelskådning i
vulkanmiljö vid Holei
Sea Arch den 30 mars.
Till vänster en hawaiiansk svart noddy.

Lördag 2 april

Från Pearl Harbor åkte vi båt till minnesmärket
över Arizona, vraket av en av örlogsfartygen som
bombades av japanerna 7 december 1941, och se
dan avslutade vi hawaiiskådningen på ön Sand Is
land strax intill flygplatsen, varifrån hälften av oss
avreste under kvällen. En komplett artlista med
engelska och latinska namn finns att ladda ner på
www.gof.nu/pdf/Krysslista_Hawaii_2011.pdf. #

Inte som svenska vägar. Runt den aktiva
vulkanen Kilauea var
delar av vägen begravd under lava.
u

Fredag 1 april

Åter på Honolulu (efter avresa från Big Island da
gen innan). De mer engagerade skådarna avreste
tidigt från hotellet för att kryssa Oahu Elepaio och
Oahu Amakihi. De andra gjorde en vandring längs
Waikiki bort mot Kapiolani Park och upptäckte fle
ra fetärnor i ett träd. Den morgontidiga gruppen

Bilder: ROGER BÖRJESSO
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Fågellokaler
Fågellokaler

Halland är avgjort bäst om man vill se stora mängder rastande
vadare på Västkusten, ingen tvekan om det. Men ser man
fler arter där? Dyker det upp fler rariteter där? Handen på
hjärtat nu – har du gett din hemmalokal en ärlig chans?
Text och bilder: björn dellming
www.pbase.com/dellming

Hitta din vadarlokal

F

ör många skådare är juni–juli en period då
kikaren traditionellt läggs på hyllan efter
som den så kallade ”sommarstiltjen” infin
ner sig då. Det vill säga den period då många fåglar
häckar och/eller ruggar och gör allt för att inte dra
rovdjurs uppmärksamhet till sig. De gömmer sig då
effektivt även för oss skådare och världen verkar
helt enkelt vara tömd på fåglar. Det finns dock ett
undantag, och ett väldigt trevligt sådant – vadare.
Våren brukar knappt ha hunnit bli sommar för
rän de första svartsnäpporna dyker upp vid våra
stränder och våtmarker. Svartsnäppa är en av de
första sydsträckande arterna och en skön indika
tion på att den tråkiga sommaren bara är startskot
tet på den underbara hösten! Så om du brukar läg
ga kikaren på hyllan för att istället leta fjärilar vid
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någon strand eller strandäng bör du ändå ha i bak
huvudet att du riskerar att missa en härlig och
spännande fas i fågelåret. Ta som vana att alltid ha
en handjagare liggandes i handskfacket eller rygg
säcken, det kan löna sig och framförallt kommer
det antagligen göra att du frestas att skåda lite
överallt, där du faktiskt råkar befinna dig. Mycket
praktiskt också om man känner att man har ont om
tid för skådning – testa då att skåda på väg till och
från jobbet eller skolan!

Bevaka hemmalokalen
Alla har vi olika inriktningar och syften med våra
skådarturer. Ibland vill man bli serverad stora
mängder fågel och ibland söker vi spänningen i att

Ödsmåls kile

Vy över Ödsmåls kile
mot nordväst från
obsplattformen. Här
ute ser man ofta doppingar och lite längre
ut mot Rörtången
händer det att det
rastar bergänder under senhöst–vinter.

. . . eller ödsmåls kile?
utforska en helt ny lokal med spännande biotoper,
men kanske inte samma mängder av fågel? Oavsett
vad man väljer så ska man vara medveten om en
sak när det gäller fåglar – de finns praktiskt taget
överallt, men i olika koncentrationer beroende på
biotopkvalitet och läge i landskapet. Därmed kan
även sällsynta vadare lika gärna dyka upp i din
hemmavik som nere på någon klassisk Hallandslo
kal som till exempel Getterön eller Morups tånge.
Självklart har man större chans att hitta guldkorn i
stora fågelansamlingar, men i stora drag handlar
det också ganska mycket om hur mycket tid som
läggs på att bevaka en lokal med förutsättningar
för att hysa rastande vadare. Getterön, som kanske
är Hallands mest besökta och lättillgängliga lokal
med goda förutsättningar, besöks dagligen av få

gelskådare och har cirka 80 000 besökare per år.
Detta ger i genomsnitt 219 besökare om dagen.
Som jämförelse kan vi ta Ödsmåls kile i Bohuslän
som under hela år 2010 enligt Svalan besöktes 120
dagar av 237 personer. Det innebär att lokalen be
söktes cirka en tredjedel av årets alla dagar, eller
0,6 personer per dag utslaget på hela året. Nu är
dock dessa siffror troligtvis ganska missvisande.
Det verkliga antalet besökare är antagligen bra
mycket högre än bara de som rapporterat sina ob
servationer på Svalan. Mer troligt är kanske att cir
ka 350–700 skådare besöker lokalen varje år, vil
ket då istället ger ungefär en till två besökare per
dag i genomsnitt.
Detsamma gäller för den bästa vadarlokalen i
Göteborgsregionen, Galterö, som också är en sällan
Fåglar på Västkusten 3/2011

29

Fågellokaler
TABELL 1. Fynd av sällsynta vadare på Västkusten.
Vadarart

Halland

Styltlöpare

X

Tjockfot

X

Bohuslän

Göteborg

X

X

Ökenlöpare

p

Ödsmåls kile står för
två av Bohusläns tre
fynd av sibirisk tundrapipare! Denna individ gästade lokalen
18 juli i år.

Gluttsnäppa gästar å
andra sidan lokalen
betydligt oftare.
q
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besökt lokal men som står för några av de tyngre
vadarfynden i rapportområdet, bland annat ameri
kansk tundrapipare (2003) och tereksnäppa
(1982). Trots det skådar vi hellre vadare på borta
plan. Fyndbilden över vadare från respektive rap
portområde är dock ganska intressant. Av de 22
arter som räknas upp i Tabell 1 har 21 setts i Hal
land, 12 i Bohuslän och 10 i Göteborgsområdet.
Alltså, Halland vinner med nästan dubbelt så
många arter, men med mångdubbelt högre insats.
Ett litet bevis på att regelbunden bevakning
lönar sig är Välen i Göteborg. En stadsnära mikro
lokal som ofta spanas av, ibland flera gånger om
dagen, och där flera tunga upptäckter gjorts – eller
vad sägs om ägretthäger, silkeshäger, busksångare,
spetsbergsgrissla, rosenstare,
tuvsnäppa, citronärla, korttå
lärka med mera.
Det är också det som den
här artikeln är tänkt att mana
till. Passerar du en fin vik eller
strand varenda dag på väg till
eller från jobbet eller skolan,
men stannar aldrig för att kolla
vilka fåglar som finns där?
Eller bor du kanske nära en lite
halvkänd lokal – då finns det
alla chanser att regelbundet
spana av den och sätta lokalen
på kartan. Fåglar finns över
allt, inte bara på de mer kända
lokalerna som kanske Getterön
eller Morups tånge, som de
flesta säkert har besökt otaliga
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X

Rödvingad vadarsvala

X

X

Svartvingad vadarsvala

X

X

Ökenpipare

X

Sibirisk tundrapipare

X

Amerikansk tundrapipare

X

Stäppvipa

X

X

Sumpvipa

X

X

Tereksnäppa

X

X

X

Dammsnäppa

X

X

X

Brednäbbad simsnäppa

X

X

X

Gulbröstad snäppa

X

Vitgumpsnäppa

X

Rödhalsad snäppa

X

X

Tuvsnäppa

X

X

Prärielöpare

X

X

Mindre gulbena

X

Fläckdrillsnäppa

X

Större beckasinsnäppa

X

X
X

X

X

gånger för att leta efter roliga vadare. Både Göte
borgsområdet och Bohuslän hyser många fina bio
toper, både för rastande och häckande vadare om
än inte med lika stora arealer som i Halland.

min HEMMALOKAL – ödsmåls kile
Själv har jag nyligen fått Ödsmåls kile som närmsta
fågellokal och tänkte här ge en kort beskrivning av
områdets karaktär och potential under den vår,
sommar och höst som jag har hunnit skåda där.
Allmänt om Ödsmåls kile

Ödsmåls kile är en av södra Bohusläns många,
grunda havsvikar med ett sötvattensutflöde längst
in, omgiven av betade strandängar och aktivt jord
bruk. Lokalen är ganska lättillgänglig och ligger
bara fem minuters bilfärd från E6:an, avfart Kode.
Alternativt kan man ta sig dit med buss mot Rör
tången. Lokalen kan lätt spanas av från en platt
form vid de södra strandängarna. Det råder beträd
nadsförbud på ängarna från 1 april till 15 juli, för
att skydda häckande vadare, men därefter är det
fritt att frottera sig med hagmarkernas tjurar om
man så önskar, allt efter eget behag.
Ödsmåls kile är av en helt annan karaktär än till
exempel Tofta kile, som ju är en smått fantastisk
häcklokal för många slättsjöarter som årta, snatter
and, smådopping med mera. Antalet olika häckfåg
lar vid Ödsmåls kile är istället ganska mediokert
och består av arter som är mer typiska för vårt
kustlandskap, som fisktärna, gravand, grågås, röd
bena, ängspiplärka, buskskvätta, stenskvätta med
mera. Det fina med Ödsmåls kile är istället att det

Ödsmåls kile

är en rastlokal av rang där antalet fåglar ofta är
mer slående än urvalet arter. Likaså är det ett po
pulärt område för födosök för häckande fåglar i
områdets närhet, som till exempel trana, brun
kärrhök och fiskgjuse.
Att det är en utpräglad rastlokal med sparsam
häckfågelfauna kan framförallt under sommaren
göra att det känns som rena öknen, medan den un
der vår och höst kan vara packad med fågel under
rätt väderförutsättningar. Nyckeln till att få utdel
ning av lokalen är att spendera mycket tid där då
omsättningen på fågel är väldigt stor. Gör man
bara ett kort stopp för att spana av viken kanske
man bara ser några större strandpipare och grå
gäss, men stannar man en stund så märker man
snart att flockarna med piplärkor, ärlor, vadare
eller änder avlöser varandra.
Våren

För 10 år sedan var det värt att besöka Ödsmåls
kile redan mars–april då de sydliga kärrsnäpporna
(rasen schinzii) anlände till sin sista häckplats i Bo
huslän. Från och med 2004 är den dock utgången
som häckfågel här och återfinns närmast vid Ölme
valla i Kungsbacka kommun. Vanliga kärrsnäppor
av den nordliga rasen ser man dock rastande i
måttliga antal i maj. Generellt är det ofta just för
vadare som man besöker lokalen, och ibland kan
man se riktigt stora flockar med till exempel stor
spov under våren. Min största flock i år var 142 ex.
Sommaren

När vårens sista rastare dragit vidare står det gan
ska klart vad man kan förvänta sig att se under cir

ka två månader framöver. Rödbena häckar på
strandängarna, liksom gravand, ängspiplärka, tofs
vipa, strandskata och enkelbeckasin och en hel
drös grågäss. Tycker man att det urvalet är tråkigt
så är det lätt att råka glömma kikaren hemma och
börja leta efter fjärilar istället. Men, det dröjer
verkligen inte länge förrän de första återsträckan
de vadarna dyker upp! Det gäller även andra fåglar
som kanske misslyckats med häckningen och ännu
inte könsmogna individer av olika arter. Detta gör
att sommaren faktiskt kan bjuda på en del intres
santa arter som översomrande prutgås, rastande
tärnor som till exempel skräntärna eller kentsk tär
na. De adulta norrlandsvadarna – svartsnäppa,
gluttsnäppa och med lite tur myrsnäppa – dyker
upp redan i juni och följs snart av de arktiska calid
risvadarna och myrspovar i juli. Under augusti
sker sedan en löpande övergång mot allt högre an
del juvenila fåglar.
Den stora viken kan dock ganska ofta vara väl
digt tom på vadare, men under sommaren kan man
alltid ägna sig åt att räkna rastande änder, då stora
mängder krickor, knipor och gräsänder kan samlas
i viken. Vissa dagar under skiftet från sensommar
till höst under 2011 har det gått att räkna ihop cir
ka 1 000 (!) krickor. Har du tålamod att leta fram
en amerikansk kricka?

p

Fiskgjusar är en vanlig syn under sommaren. Gamla fåglar ses
regelbundet dra upp
feta havsöringar och
plattfiskar, och i slutet av augusti kan
man ibland se upp till
sex jagande gjusar
samtidigt. Här en 1Kfågel. Till höger en
mer sällsynt sommargäst – en skräntärna.
Sällsynt i såväl Bohuslän som på hela Västkusten, men om man
vill få chans att se en
så är ofta sommaren
bra. Denna individ
avslöjade sig genom
att förstöra kvällslugnet med ett hägerliknande, kraxigt skrän
den 8 juni i år.

Hösten

Under hösten berörs kilen även av en mängd
sträckande fåglar, och självklart en hel del rastan
de under flytten. Från en bergsknalle vid Åseby
(nordost om viken, intill vägen mellan Solberga
och Ödsmåls by) har man under förmiddagarna
Fåglar på Västkusten 3/2011
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p

När ett åskväder drar
in kan det vara läge
att spana efter vadare. En hel del kan
tryckas ner på kort
tid, framförallt om
fronten innehåller
mycket regn. I området finns flera bra utsiktspunkter. Här ses
obsplattformen och
bergsknallen vid Åseby (undre bilderna). I
de blötare delarna av
strandängen (övre
bilden) hittar man
nästan alltid enkelbeckasiner.
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bra översikt över viken, samt ängar och hagmarker
runt stranden och sädesfälten norrut mot Årsnäs
och Vallby kile. Över kullen och över strandäng
arna ner mot kilen passerar och rastar en hel del
tättingar och man hör dem ofta ganska bra uppi
från kullen. Härifrån brukar man också kunna få
fina obsar av fiskgjuse, pilgrimsfalk och kärrhökar
som ofta kommer glidande från fälten i norr. Öds
måls kile är också ett av de bättre ställena i Kung
älvs kommun där man har chans att hitta rastade
rödstrupig piplärka i början av september. I koha
garna brukar det rasta enkelbeckasiner och kanske
även dubbel- och dvärgbeckasin? Jag har inte hit
tat några än, men det borde inte vara omöjligt.
Omsättningen av vadare är också stor och ofta kan
man se eller höra hur en flock pipare kommer in
flygande och drar några varv över viken innan de
bestämmer sig för att rasta eller dra vidare. De
vanligaste rastarna är strandpipare och kärrsnäp
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por samt olika tringavadare, men ett och annat
guldkorn dyker upp lite då och då, bara man har
tålamod och lägger mycket tid på lokalen.
Vintern

Ödsmåls kile hyser fåglar i stort sett så länge det är
barmark och isfritt och vissa år har bland annat
bergand rastat i goda antal under förvintern. Än så
länge i år har det varit väldigt gott om rastande än
der, så det är kanske inte omöjligt att födotillgång
en varit särskilt bra i år? Återstår att se hur vintern
blir! I övrigt brukar kilen och ängarna norrut mot
Åseby patrulleras av blå kärrhök, fjällvråk, orm
vråk och havsörn. Även jaktfalk kan vara en tänk
bar övervintrare.
Hoppas vi ses framöver, eller att du har fått inspiration till att punktmarkera din egen hemmalokal. Lycka
till! #

L.

ETAB

1981

fyller 30 år!
här handlar du
med fågelskydd
i fokus!

telefon:

foto: R. Michelsson

under jubileumsåret
händer extra mycket!
håll dig uppdaterad på
www.naturbokhandeln.se

w w w . na turb okh an d el n . s e

0485-444 40

Sveriges Ornitologiska Förening

e-post: info@naturbokhandeln.se

Stenhusa gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Fax: 0485-441 42

exkursionsrapporter
FpV
exkursionsrapporter
Exkursionsrapporter

Matstund runt öppen eld vid Store
Mosse. Men artgenomgången fick
hållas inne på grund av regn.
t

Bild: stig fredriksson

p

På jakt efter svalade och osvalade arter vid Tofta kile. Det blev lite av
varje, och regnet till trots slutade dagssumman på 47 arter.
tofta kile
torsdag 9 juni

Vi har oftast haft en oförskämd
tur med våra vardagsvandringar,
sol och värme har dominerat och
de gånger vi överrumplats av häl
lande regn är lätt räknade. Detta
var dock en sådan dag, till en bör
jan. Golfbanorna gapade tomma
denna morgon men närmare
20-talet fågeltokiga personer
hade ändå tagit sig
ut till denna goda
fågellokal. Här har
de senaste två veck
orna 68 fågelarter
rapporterats på
Svalan. Vi var fast
beslutna att se så
många som möjligt
och särskilt sådana
som inte setts.
På vallen gjorde
vi en primärspaning
och kunde omedel
bart registrera två
arter som ej rappor
terats nyligen: bofink och lövsångare – så kan det bli.
Ytterligare ”nya” ar
ter blev senare blåmesungar
som myllrade omkring i träden,
alldeles nyss utflugna och ivrigt
tiggande mat tills de lärt sig att
det är lättare leta själv än att vän
ta, samt också talgoxungar. San
ningen är förstås att vissa arter
inte svalas så ofta fastän de finns.
De svalare som rapporterar allt är

inte så många. Idag svalade vi allt
som vi upptäckte (att svala = rap
portera på Svalan).
Vadare var huvudtemat för da
gen. Även om vi inte såg många
arter blev det en intressant dis
kussion när kikarlinser och glasö
gon immade/regnade igen, drillsnäpporna blev snart till
grönbenor som i några fall om
vandlades till skogssnäppor.
Kontrast mellan
mörkare rygg och
ljus buk, skarp gräns
mellan haklapp och
vitt bröst, saknar vitt
ögonbryn skiljer
skogssnäppan från
grönbenan.
En trevlig final på
vaderiet var den
svartsnäppa som
landade mitt under
vår traditionella
matrast, denna dag
under en stor ek full
av pipande blåmes
ungar och en sjung
ande törnsångare.
Änder fanns som
vanligt vid denna
lokal, ett par av årta där vi kunde
öva på honans flammiga utse
ende, med randigare ansikte, grå
istället för gulaktig näbb, saknar
grön vingspegel. Ett faktum är att
huvuddelen svalade årtor i Göte
borgs rapportområde är par (141)
eller hanar (101), medan endast
11 honor svalats. Däremot be

”

Man kan
undra hur
många
årthonor
som missas
på grund av
bristande
träning?
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stäms många krickor som honor:
av 1189 svalade krickor sedan 1
januari 2010 var 229 par, 136 ha
nar och 79 honor. Man kan undra
hur många årthonor som missas
på grund av bristande träning?
Skedandpar och några betande
bläsänder fanns också. Grågäss i
mängd, med rätt stora ungar,
sammanlagt hundratalet, dess
utom några vitkindade gäss
som under tiden blev fler och fler.
Några avslutade med att gå ut
på vallen, inga skäggmesar (har
väl bo någonstans ute i vasshavet
nu), sjungande rörsångare och
sävsparv, men enligt rapport på
Svalan kunde vi ha hört kärrsång
are om vi fortsatt ett stycke bort.
Dock blev det en imponerande
artlista ändå, 47 arter.

# stig fredriksson
Svarte mosse
torsdag 16 juni

Vid Svarte mosse, Biskopsgården
finns spår av människa sedan
bronsåldern. Här finns kärr och
hällmark främst, en mil gångväg
och löparspår. Det rika fågellivet
är känt och rekreationsområdet
är flitigt besökt. Jan Krantz var vår
guide på denna exkursion och
samlade de tretton vardagsaktiva
deltagarna vid gångstigen nära
parkeringen. Han berättade att

p

han varit vid Svarte mosse en tim
ma innan vi kom och observerat
både smådopping och svarthake
dopping – detta lät spännande.
Roligt att se fler kvinnor än män
denna vandring – undrar om det
inte var första gången?
Vandringen startade i solsken,
värme och nästan vindstilla. De
trehundra skrattmåsarna skrä
nade gällt och imponerande
mäktigt vid fågelberget och vass
ruggarna. Där kunde man se de
ras ungar också. Vi behövde inte
gå långt för att få den första ob
sen av den eleganta svarthakedoppingen i den nordvästra de
len av mossen.
Promenaden gick vidare in i
lövskogen där flera fåglar sjöng
vackert. Jan berättade mycket
men var också pedagogisk ge
nom att fråga deltagarna, vilken
fågel sjöng nu eller vilken fågel
såg ni här, vid förra årets vand
ring.Rast där mackor och dryck
intogs vid södra delen av dam
men, vid den stora gräsmattan.
Därifrån kunde vi se smådoppingen och rörhönor med mera.
Efter drygt två timmar gick vi
tillbaka till parkeringen där Jan
tackade deltagarna för visat in
tresse och önskade en trevlig
sommar med mycket skådning.

# göran sahlin

Bild: jan-åke noresson

Svarthakedoppingen i Svarte mosse, ett par dagar efter GOF var där.

SOMMAREN 2011

välen
torsdag 4 augusti

Klockan 10 träffades nästan 30
skådare vid Välen, denna centralt
placerade fågelvik, som är väl
känd av de flesta, men det var
premiär för mig, eftersom jag är
relativt ny i Göteborg. Solen sken
och det var riktigt varmt och
skönt väder. Direkt kunde vi räkna
in några arter, bland annat vitkindad gås, drillsnäppa, grönbena, kricka, knipa och efter en
stund kom det en honfärgad
buskskvätta och satte sig i en
buske i vassen utanför fågeltor
net. Efter att ha hälsats välkomna
av Stig Fredriksson och fått da
gens plan presenterad för oss
skulle vi gå söderut mot mudder
verket och precis då kom det en
fiskgjuse och visade upp sig
mycket fint över vattnet vid fågel
tornet.
Från södra delen av kohagen

har man bättre vy över vadar
stranden och då kunde några av
oss få en skymt av en gluttsnäppa och vi kunde studera unga
tofsvipor på ganska nära håll.
Det kom även en storskarv sim
made, som verkade ha ätit för
mycket så den inte kunde lyfta.
Den ställde sig på vadarstranden
för att smälta maten. Efter en
stund hittade några skådare
dvärgkanadagåsen som har hål
lit till vid Välen ett längre tag. Den
låg och vilade med ett gäng vit
kindade gäss. Den var ganska
svår att få syn på när den låg och
vilade men när den tyckte att det
blev för mycket uppståndelse,
och simmade iväg med de andra
gässen, var det desto lättare, stor
lek som en vitkindad och teck
ning som en kanadagås.
Vid en gräsmatta med en del
bord och bänkar valde vi att ta
fika. Under fikat kunde vi fortsätta

Spaning över vadarstranden.
Förutom vadare visade sig dvärgkanadagåsen tillsammans med
en av sina vitkindade vänner.
u

studera fiskgjusen som spanade
efter fisk över vattnet och vi kom
fram till att det var en äldre gjuse
eftersom den hade ett tydligt
mörkt ändband på stjärtpennor
na som ungfåglar saknar. Ibland
är det bra med kameror med tele
objektiv så att man kan titta på
inzoomade bilder på fåglar i lugn
och ro och jämföra med fågelbo
ken ...
Efter att vi hade fikat och jag
hade tittat på lite fjärilar som triv
des på blommorna i den solbe
lysta sluttningen var jag tvungen
att återvända hem medan resten
fortsatte en bit till utan att se
några större sensationer vad jag
vet om ...

# Simon Bäck

Bilder: stig fredriksson
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program
Fältbestämning
Anmälan &
Reseinformation
SENA ÄNDRINGAR Se www.gof.nu

för eventuella sena ändringar.
FÖRANMÄLAN Ange resmål, namn

på samtliga personer, telefonnummer och om du kan ställa
upp med bil. OBS! För Ladybirds
och Vardagsaktiviteter gäller annat, se respektive rubrik. Skicka anmälan till GOF, Box 166, 421 22
Västra Frölunda, resor@gof.nu
eller ring 031-49 22 15. Telefonsvararen avlyssnas i regel enbart
måndagar så ring i god tid!
PRIS Avgiften insamlas i allmänhet under exkursionen och inkluderar en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, som går till GOFs fågelskyddsfond. För bilresor räknas en kostnad av 18.50 kr/mil,
Vid bussresor är priset beroende
av antalet deltagare.
ANMÄLNINGSAVGIFT Vid resor

med anmälningsavgift, betala in
på plusgiro 470 06 96-0. Datum
för inbetalning avgör turordning
vid fulltecknad resa. Avgiften
återbetalas om resan blivit fulltecknad, inställd eller vid avanmälan före sista anmälningsdag
(även senare om ersättare finns).
SAMLING Om inget annat anges

samlas vi vid Shell-macken på
Kruthusgatan, bakom bussterminalen på Nils Ericsonsplatsen.
ANSLUTNING/UPPHÄMTNING Efter

överenskommelse med exkursionens kontaktperson kan upphämtning ske utefter färdvägen,
exempelvis i Kållered eller Klovsten i Kungsbacka vid resa söderut, eller pendelparkeringen Eriksdal vid resa norrut.
TAG MED matsäck, lämplig klädsel,

samt lakan och handdukar vid
övernattning på vandrarhem.
ÅTERBUD lämnas till kontaktper-

sonen eller GOFs telefonsvarare,
vilken avlyssnas kort före avresa.
ÖVRIGT Alla deltagare förutsätts

utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan endast medges om
resan inte därigenom fördyras för
övriga deltagare och då av exkursionens kontaktperson, till vilken
man också vänder sig för övriga
upplysningar.
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Exkursioner
och resor
Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar
kortare turer till hemmalokaler,
heldagar på Västkusten och
längre resor till mer avlägsna
platser. Information om hur du
anmäler dig, vad du bör ta med
dig, pris, och annat du behöver
veta hittar du i rutan till vänster.
Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken Vardagsaktiviteter)
och speciella exkursioner för föreningens kvinnor (se rubriken
LadyBirds).
Öland
Torsdag–söndag 13–16 oktober

Vi genomför som vanligt en höst
resa till Öland under vecka 41. Vid
denna tid är luften fylld av sydflyt
tande fåglar där den vitkindade
gåsen dominerar. Ibland smyger
sig också någon rödhalsad gås in
bland flockarna. Vad som i övrigt
dyker upp av östliga rariteter så
som taiga-, vide- och kungsfågel
sångare återstår att se. Det är kan
ske också god chans att stäppörnen fortfarande trivs på södra
Öland. Vi åker gemensam buss och
bor tre nätter på Ottenby vandrar
hem i Ås. Avresa från Göteborg på
torsdag kl 17.00 med hemkomst
söndag em/kväll .
Ledare: Ännu ej klart. Pris: Ca 1 700 kr.
Anmälan: Senast 1/9 med 500 kr.
Kontaktperson: Maria Eriksson (070-539 59 10).

Hallandskusten
Söndag 23 oktober

Vid denna tid på året är det mycket
finkar i rörelse och en del vadare
finns fortfarande kvar längs Väst
kustens långgrunda stränder. Hal
land brukar så här års även kunna
bjuda på trevliga arter som snö
sparv, berglärka, vinterhämpling
och vissa år snösiska. Vi stannar till
på ett antal olika kustlokaler och
gör kanske också en avstickare till
Viskans dalgång där många änder,
svanar och gäss rastar om vi har
tid. Även havsörn brukar kunna ses
här. Vid tillräckligt många anmäl
ningar åker vi gemensam buss. Av
resa sker från Göteborg kl 06.30

och vi är hemma igen vid skym
ningen.

Markerna runt sjön Östen norr om
Skövde är klassiska gåsmarker. På
höstarna samlas stora flockar med
sädgäss i området och chansen att
se någon ovanligare gås är stor.
Förra året sågs ett par fjällgäss un
der flera veckors tid. Det är även
gott om rovfåglar i området. Om
tillfälle ges åker vi också till Skövde
skjutfält där orrar ofta ses. Vi åker i
två minibussar så deltagarantalet
är begränsat till 16 personer. Av
resa kl 06.30 med hemkomst under
kvällen.

kan få se flera av ytterskärgårdens
arter som alfågel, lommar, topp
skarv, skärsnäppa, tretåig mås, al
kor och skärpiplärka. Havsörn och
pilgrimsfalk ses ofta sitta på omgi
vande skär. I hamnarna spanar vi
på måsfågel och hoppas på någon
ljus trut, liksom i fiskhamnarna i
Rönnäng/Bleket. Därefter åker vi
till någon plats med utsikt över
Stigfjorden, Bohusläns kanske bäs
ta vinterlokal för havsörn. Lommar
och doppingar ses regelbundet
och knipflockarna kan vara impo
nerande. Vi avslutar troligen vid
fjordarna runt Mjörn där upp till
100 salskrakar kan ses. När det bör
jar skymma är vi tillbaka där vi bör
jade (Myggenäs korsväg) och har
därmed åkt ”Tjörn runt”. Avresa kl
08.00 med hemkomst sen efter
middag.

Ledare: Martin Oomen. Pris: Ca 450 kr. Anmälan:
Senast 1/10. Kontaktperson: Per Björkman
(073-563 00 66).

Ledare: Per Undeland. Pris: Ca 200 kr. Anmälan:
Senast 21 november. Kontaktperson: Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

Ledare: Uno Unger. Pris: Ca 250 kr. Anmälan:
Senast 30 september. Kontaktperson: Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

Östen
Lördag 29 oktober

Torslandaviken
Lördag 12 november

Senhöst vid Torslandaviken brukar,
utöver en stor mängd olika and
fåglar, betyda framför allt salskrake
och vinterhämpling. En och annan
oväntad övervintrare kan förstås
också dyka upp. Vi samlas kl 08.00
vid grinden till småbåtshamnen
Torslanda Lagun. Vägbeskrivning:
Kör Öckeröleden västerut. Vid ron
dellen efter ICA Maxi Torslanda kör
söderut på Flyghamnsvägen och
följ denna fram till Torslanda Golf
klubb. Håll därefter till höger och
kör Viktor Setterbergs väg fram till
hamnområdets grind. Kollektivtra
fik eller samåkning rekommende
ras, eftersom parkeringsmöjlighe
terna är begränsade. Beställd tur
med buss 26 från Torslandakrysset
till Gamla Hangaren avgår kl 07.35
och är framme kl 07.42. Exkursio
nen är ett samarrangemang med
Göteborgs Naturskyddsförening.

Göteborg runt
Fredag 6 januari (trettondagen)

Traditionsenligt ”gör” vi Göte
borgstrakten i slutet av julhelgen
med chans att få in en del nya års
kryss. Vart vi åker beror dels på vä
derläget, dels på vad som setts de
senaste dagarna. Det kan bli ham
nen, Torslandaviken, Säveåns myn
ning eller någon annan för dagen
intressant plats. Avresa kl 08.30
med hemkomst senast vid 15-ti
den.
Ledare: Uno Unger. Pris: 50–100 kr. Anmälan:
Senast 29 december. Kontaktperson: Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

Ledare: Hampus Lybeck. Pris: Endast naturskatt
20 kr. Anmälan: Ingen. Kontaktperson: Hampus
Lybeck (070-250 17 82).

Tjörn runt
Lördag 3 december

Beroende på väder och isläge, och
därmed fågeltillgång, väljer vi de
bästa lokalerna för dagen. Kanske
börjar vi på Klädesholmen, där vi

Bild: STIG FREDRIKSSON

Färglösa vadare

Vardagsaktiviteter
På torsdagar besöker vi gamla
kända eller nya spännande fågellokaler i glada vänners lag,
ser en del fågel, fikar och har
trevligt. Ingen anmälan, ingen
avgift. Kolla gärna programmet
på www.gof.nu, Kustobsars Forum och Västtrafik för eventuella
ändringar. Rapporter läggs ut på
www.gof.nu/www.naturstig.se.
Kontaktpersoner: Stig Fredriksson (0703-30 28 16), Jan Krantz
(0760-16 27 72), Christer Cederfalk (0739-92 49 54) och Jan Hellström (0768-00 30 23).
Mönster
Torsdag 13 oktober, kl 9-14

Vi besöker en av de klassiska flytt
fågellokalerna i Göteborgstrakten,
längst ut på Onsalalandet. Flyttfå
gelsträcken efter kusten koncen
treras här och kan vid denna tid
vara imponerande. Vi träffas kl
09.00 vid parkeringen till Mio mö
belhus, där vi ställer bilar och sam
åker till Sönnerbergens naturreser
vat. Det är gångavstånd från
Frölunda Torg till Mio möbelhus.
Beräknad hemkomst 14.00. Vi delar
på kostnaden, 18:50 kr/mil.
Guide: Vakant.

Hökälla
Torsdag 20 oktober, kl 10-12

Under sakkunnig ledning av John
Thulin beger vi oss än en gång ut
på rundvandring i Hökällaområdet
med dess våtmarker och betesha
gar. Stövlar rekommenderas. Bilis
ter kör Lillhagsvägen, tar av vid in
fart till Lillhagsparken och parkerar
på stor parkering på vänster sida.
Buss 52/53, hållplats Lillhagspar
ken Södra. Samling kl 10.00 (OBS
tiden!) vid Lillhagsparken 19.
Guide: John Thulin.

Hemlig resa

eller Marklandsgatan. Återkomst
beräknas till tidig eftermiddag.
Guide: Guidar gör vi tillsammans.

Öxnäs
Torsdag 3 november, kl 10-12

Vid Nordre älvs strand ligger Öxnäs
by, bebodd sedan järnåldern. Här
finns mycket varierande naturty
per, alltifrån magra ängssluttningar
till fuktängar närmare älven. Det är
svårt att hitta liknande variationer
någon annanstans (Wikipedia).
Närmare 200 fågelarter har setts
enligt Svalan. Bilist kör Tuvevägen
mot Säve, tar in på Kongahällavä
gen och svänger mot Öxnäs efter
drygt 1 km. En liten p-plats finns på
vänster hand efter ca 500 meter,
varifrån vi går vägen fram. Buss 36
går till hållplats Öxnäs, gå därefter
in på Öxnäsvägen så långt den går.
Samling vid vägens slut kl 10.00.
Guide: Bo Brinkhoff.

Hyppeln
Torsdag 10 november, kl 9-15

Vi besöker yttre havsbandet, natu
ren på ön är mäktig. Det finns gott
om ”valtrande” stenar i den rand
morän som istiden lämnade efter
sig. Vi räknar med att gå upp på ön
till en punkt där vi spanar. Sedan
går vi runt ön på en tillgänglighets
anpassad promenadslinga. I no
vember 2010 sågs lappsparv, järn
sparv, vinterhämpling, steglits,
alkekung, tobisgrissla, tordmule
och tretåig mås. Vi tar färjan kl
09.15 från Burö Färjeläge med an
komst kl 09.25 till Hyppeln. Sam
ling vid Burö Färjeläge kl 09.00.
Med bil tar man Öckeröleden till
Lilla Varholmen och vägverkets
färja till Hönö Pinan. Kör sedan
över Hönö, Öckerö och Hälsö till
Burö färjeläge och parkera. Buss
åkare tar buss 290 kl 08.03 från Nils
Ericsonsterminalen med ankomst
kl 09.10 till Burö Färjeläge. Färjan
åter avgår kl 14.20 från Hyppeln.
Guide: Roger Eskilsson.

Torsdag 27 oktober, kl 9-14

Målsättningen med denna dag är,
att med Svalans/Kustobsars hjälp
besöka aktuella fågellokaler i Göte
borg och dess närhet. Vi tar oss dit
rapporterna bär oss! Vi träffas kl
09.00 på parkeringen bakom Frö
lunda kyrka för eventuell samåk
ning. Buss 95 från Frölunda Torg

Torslandaviken
Torsdag 17 november, kl 10-12

Denna lokal har vi besökt flera
gånger och nu har vi förmånen att
guidas av Rune Blomgren, som har
en hel del att berätta om vad som
händer med miljön i detta område.
Med bil kör man Öckeröleden, vän

der i rondellen vid Torslanda gamla
flygplats och kör 600 meter tillba
ka, tar av vid skylt Torsviken. Åk
därefter Krossvägen till parkerings
platsen uppe på höjden där Kross
vägen svänger till vänster (OBS ej
ner till Södskärsdammen). Det går
att ta buss 32 från Eketrägatan till
Terminalvägen. Gå på vägbanken
över Syrhålakanalen/Hästholmska
nalen, korsa Hjärtholmsvägen, gå
på den smala bron över pipelines,
runda Södskärsdammen och följ
Krossvägen upp till parkeringsplat
sen på höjden. Samling sker kl
10.00 och vi beräknar att vi är ute
några timmar. Ta gärna kontakt
med någon som har bil om du be
höver transport.
Guide: Rune Blomgren.

Fågelcentralen
Torsdag 24 november, kl 10-12

Fågelcentralen har många besökt,
och kommer gärna tillbaka efter
som verksamheten växlar med de
skadade fåglar som behandlas där.
För alla som inte varit där är detta
ett gyllene tillfälle! Bilist kör E6 till
Rödbomotet söder om bron över
älven. Tag av mot Torslanda/Säve
på Kongahällavägen. Efter cirka 4
km finns en parkering för Ragn
hildsholmen på höger sida. Buss
åkare tar buss 37 till hållplats Ragn
hildsholmen. Gå mot Kungälv
längs vägen och sväng efter 200
meter till höger in på lokalväg till
Tullare Hög, promenaden tar cirka
20 minuter. Samling kl 10.00 vid
Fågelcentralen som ligger vid vä
gens slut.
Guide: Tommy Järås.

Stensjön
Torsdag 8 december, kl 10-12

Vi samlas vid parkeringen där Stål
loppet rinner ut i Stensjön. Där
övervintrar mängder av sångsva
nar, gäss och änder. Vi vandrar se
dan vidare till Grevedämmet och
ser på strömstararna. Buss 753 från
Heden avgår kl 8.54 och närmaste
hållplats är Kristinedal dit man an
länder kl 9.39. Gå utmed sjön mot
Gunnebo tills du ser svanar; vi sam
las vid vägbron över Stålloppet, en
del av Mölndalsån.
Guide: Berndt Lindberg.

Slottsskogen
Torsdag 19 januari, 10-12

Vintertid kan Slottsskogen vara en
magnet för fågel: tusentals gräsän
der, vissa år lika många ringduvor,
jagande duvhök och numera även
ormvråk. Dessutom mängder av
mesar och annat smått vid fågel
borden. NaturStig visar och berät
tar historier. Bil till parkering vid
södra infarten till Slottsskogen,
kollektiv trafik till hållplats Bota
niska trädgården. Samling kl 10.00
vid södra delen av Stora dammen.
Guide: Stig Fredriksson.

ladybirds
Tänk på att alltid ringa och
meddela deltagande till resesamordnaren. På så sätt kan vi
använda så få bilar som möjligt
och se till att alla har någon att
åka med.
Änggården/Botaniska
Söndag 20 november

Göteborgs hamn

Samling vid Botaniskas grindar kl
09.00.

Torsdag 1 december, kl 10-12

samordnare: Margareta Kron (031-82 60 54).

Vi samlas vid barken Viking vid Lilla
Bommen kl 10.00 för en promenad
till Säveåns mynning där hundra
tals vigg och andra änder övervint
rar. Vi passerar Drömmarnas kaj
och ser efter om pilgrimsfalken är
hemma på gasklockan. Det går att
ansluta vid Säveåns mynning där
parkering finns ungefär kl 10.30.
Buss 59 avgår från Nils Ericssons
terminalen kl 10.15 och anländer
till Gasverket kl 10.20, vilket är när
maste hållplats. Fortsätt sedan ett
par hundra meter till åmynningen.

Vill du vara med
på LadyBirds
mejllista?
Kontakta
gunilla.jarfelt@gmail.com

Guide: Uno Unger.
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program
FpV
 föreningsinformation
Fältbestämning
Planeringsmöte
Onsdag 7 december

Vi ses kl 18.30 på Ekliden för att
planera vårens aktiviteter.
Rovfågelsafari
Söndag 15 januari

Samling vid Ikeas parkering i Kål
lered kl 09.00.
samordnare: Britta Svensson (0730-43 45 48).

Föredrag
på musEEt

lommar och smålommar häckar i
Sverige, Finland och Norge. Sedan
mitten av 1990-talet samordnas
det ideella arbetet inom Projekt
LOM – ett gemensamt initiativ av
Sveriges Ornitologiska Förening
och Svenska Naturskyddsfören
ingen. Mats Eriksson berättar om
läget för storlommen och smålom
men, och lommarnas roll i myter
och folktro. Mer information finns
på www.projekt-lom.com.
Ringmärkning i Kina

Lommar i myt och verklighet
Söndag 6 november

De nordiska länderna har gemen
samt ansvar för storlom och små
lom. En stor del av Europas stor

Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa
Ekliden på Södra Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda. Välkommen in på en kopp kaffe och
trevligt fågelprat med andra i
föreningen! Följande måndagar
bjuder vi även på bildvisning
med start kl 19.00.

Kursverksamheten FÖR
HÖSTEN ÄR REDAN IGÅNG.
HÅLL UTKIK efter kommande
kurser I fpv FRAMÖVER!

FILIPPINERNA

Söndag 4 december

GOFs föredragskvällar på Naturhistoriska museet vid Linnéplatsen hålls oftast första söndagen i
varje månad, men kontrollera
alltid i programmet. Kaffe med
tilltugg finns i pausen till facilt
pris och trevligt fågelsnack.
Välkommen, alltid kl 18.30!

Måndagar
på Ekliden

Måndag 17 oktober

Fåglar ringmärks numera i många
länder. I Kina har fåglar ringmärkts
sedan 1983 och det blir fler och fler
fågelstationer varje år. Kineserna är
mycket intresserade av att få lära
sig mer, och en av dem som är med
i denna utveckling är Bo Petersson,
hos oss mest känd som den emi
nente stormärkaren från skånska
Bingsmarken. Han har besökt Kina
åtskilliga gånger och kan berätta
mycket om ringmärkning av svens
ka och kinesiska fåglar i Kina. Mer
info: www.bingsmarken.se.

Om fåglar, natur och kultur på Fi
lippinerna. Leif och Patrik Jonasson berättar om dessa spännande
öar dit de gjort åtskilliga resor
genom åren.
På luffen i Indien
Måndag 21 november

Uno Unger och Malte Andersson
har gjort ett stort antal resor till
detta exotiska land och där mött
fåglar, däggdjur, människor och
ovanliga växter. Uno och Malte be
rättar initierat om dessa möten.

Ett år på Nidingen
Måndag 12 december

Mikael Hake berättar om livet på
vår egen fågelstation där Mikael
tillbringat åtskilliga veckor genom
åren. Han berättar om såväl de
häckande fåglarna som de tillfäl
liga besökarna. Vilka är de vanli
gaste ringmärkta arterna och vilka
är de mest sällsynta som dykt upp?
I kväll får ni svar.

Intresseanmälan:
GOFs långresor
Vi vill undersöka intresset för följande lite mer
avlägsna resmål för att se
om det finns möjlighet
att fylla dem innan vi detaljplanerar (våra låga
priser bygger på att resorna blir fulltecknade;
16 personer per resa). Priserna för samtliga resor
blir ca 30 000 kr inklusive
resa, transporter, boende
och i de flesta fall mat.
Anmälan, som inte är bindande, skickas genom
SMS till Rudi Jelinek, 070629 08 98 eller Berndt
Lindberg, 073-693 81 00.
Beträffande Indien tar
även Lars-Åke Flodin
emot anmälan, 070-593
63 54.
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GALAPAGOS

Vi har tidigare nämnt och
fått förfrågningar om det
ta resmål. En sådan resa
skulle kunna genomföras i
juli 2012. Vi hyr in egen
båt med skeppare och lo
kal guide. Vi bor på båten
och reser från ö till ö under
8–10 dagar. Vi flyger till
Quito där vi övernattar
såväl vid dit- som hemre
san. Vi får även en dags
skådning i bergen runt
Quito. Total restid blir max
12 dagar.
TEXAS

Ett nytt spännande res
mål, södra Texas med Rio
Grandes dalgång och den
Mexikanska golfen i ett

område som inte drabbats
av oljekatastrofen. Södra
Texas har fantastiska kust
områden, med pelikaner,
hägrar, ibisar och rastande
vadare på väg norrut. I
området finns ett stort an
tal naturreservat och även
möjligheter att nå ökenar
tade områden. Ett 40-tal
sångare har setts i områ
det, varav många nordflyt
tande skogssångare, lik
som ett 30-tal
rovfågelarter, ett 10-tal
kolibrier, spännande hack
spettar m.m. Över 500 ar
ter har setts. Kort sagt ett
intressant område att skå
da i. Aktuell tid för resan är
april 2012 eller 2013, res
tid 14 dagar.

Bild: stig fredriksson
INDIEN

Resan till Indien 2010 blev
snabbt fulltecknad och
alla intresserade kom inte
med. Vi har förstått att det
finns intresse för ytterli
gare en resa, vilken i så fall
är planerad att genom
föras de två sista veckorna
i februari 2012. Resan blir
inte en kopia av den förra
utan ett komplement. Vi
lägger en vecka söder om
Delhi där vi besöker Sul

tanpur och Chambal River
men koncentrerar oss på
reservatet Bandhavgarh,
där vi har störst chans att
se tiger. Därefter flyger vi
till Assam i nordost och
gör ett återbesök i natio
nalparken Kaziranga på
några dagar och besöker
Nagaland vid gränsen mot
Burma. Vi avslutar med
Nameri och en flodtur. To
tal restid blir 15–17 dagar.

Kontakta GOF
Besöksadress

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

Styrelsen
Ordförande

Morgan Johansson
morgan.johansson@gof.nu (0300-611 07)
Vice ordförande

Berndt Lindberg
berndt.lindberg@gof.nu (0736-93 81 00)
Sekreterare

Elon Wismén
elon.wismen@gof.nu (031-88 24 85)
Kassör

Hugo Krantz
hugo.krantz@gof.nu (0300-604 34)
Övriga ledamöter

Nils Abrahamsson
Maria Eriksson
Mikael Hake
Kerstin Hirmas
Gunilla Jarfelt
Magnus Lundström
Hampus Lybeck
Marianne Ohlander
britta svensson
Mia Wallin
fornamn.efternamn@gof.nu

Adress

Kommittéer
Exkursioner

Gunilla Jarfelt
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)
Fågelcentralen

Tommy Järås
tommy.jaras@gof.nu (0303-165 01)
Fågelskydd

Christer Johansson
christer.johansson@gof.nu (031-18 32 41)
Hemsida

Nils Abrahamsson
nils.abrahamsson@gof.nu (031-96 07 71)

Månadsmöten

Berndt Lindberg
berndt.lindberg@gof.nu (0736-93 81 00)
Nidingen

Hans Söderström
hans.soderstrom@gof.nu (031-92 22 27)

Johan Svedholm
johan.svedholm@gof.nu (031-24 00 82)

GOF bedriver ringmärkningsverksamhet
på Nidingen från tidig vår till sen höst.
Besök www.gof.nu/nidingen för mer
information om Nidingen och det
aktuella bokningsläget.
Platsbokning

Mikael Hake
mikael.hake@gof.nu (0706-46 48 71)

Telefon/e-post

www.gof.nu
www.kustobsar.se

031-49 22 15
gof@gof.nu

Fågelrapportering

Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt
efter observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas förutom på Artportalen även på GOFs hemsida och Kustobsar (se
ovan för adresser). Hjälp om hur du rapporterar finns
på Kustobsar under
”Rapportera”.
Har du inte möjlighet att rapportera till
Artportalen går det även bra att skicka
intressantare rapporter direkt till respektive
rrk (se nedan).

Information och kommunikation

Gunilla Jarfelt
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)

Rapportkommittén (Rrk Göteborg)

Nidingens fågelstation

Hemsidor

Box 166
421 22 Västra Frölunda

Regionala rapportkommittéer
Rrk Bohuslän

Rapportmottagare: Lars Viktorsson
lars.v@spray.se (Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla)
Rrk Göteborg

Rapportmottagare: Per Björkman
rrk@gof.nu (Klassikergatan 9, 422 41 Hisings Backa)
Rrk Halland

Rapportmottagare: Ulf Löfås
rrk@hallof.se (Ulf Löfås, Nässelvägen 2, 311 96 Heberg)

Studieverksamhet

Peter Norell
peter.norell@gof.nu (031-16 14 56)
Torslandaviken

Kåre Ström
kare.strom@gof.nu (0303-24 95 95)
Ungdom

Daniel Gustafsson
daniel.gustafsson@gof.nu (031-40 63 49)

Fågelcentralen

Kontakta Fågelcentralen om du behöver hjälp med att
ta om hand en skadad fågel. Mer information finns på
www.fagelcentralen.se.
Kontaktperson

Tommy Järås
tommy.jaras@gof.nu (0303-165 01)

GOF verkar för att skydda och utforska fågelfaunan, sprida
kunskap om fåglar och stimulera fågelintresset.
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