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plommon i atlanten

Skisser till artikeln ”En gökflytt
med fördröjning” (s. 10–11)
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eller plommon i madeira
berit och anton Berg. Det låter
som ett gammalt strävsamt par
som har varit gifta i 50 år. Kanske
finns de någonstans på riktigt,
kanske inte. Hur som helst har de
spelat en viktigare roll än de kunde ana den här skådarhösten. I
själva verket anade de antagligen
ingenting, eftersom Berit är en
storm och Anton Berg en låda
med kakor. Sådana brukar inte
ana ens de mest uppenbara saker.

18

det började med att Berit

hade den goda smaken att lura
med sig en petrell till Västkusten.
Havsfåglarnas havsfågel. Namnet
petrell andas så mycket pelagiska
ångor att man känner saltlukten
bara man ser en petrell i fågelboken. Det var kronan på verket för
alla som år ut och år in enträget
stirrat in i horisonten vid västvind.
Alla var euforiska över Berits gåva.
då bjöd anton in till kakfest.

Alla kom för att fira petrellen.
Kruxet var att Anton inte visste
om det var Plommon i Madeira
eller Plommon i Atlanten han bjöd
på, och eftersom den sistnämnda
är giftig kunde ingen smaka på
kakorna (trots att det med 99 %
säkerhet var de goda madeirakakorna). Då hände något märkligt.
Alla var lika glada ändå. Så brukar
det inte vara med oätbara kakor.

Bild: sara lydmark

Petrellen var i motsats till kakorna troligen en atlant, men gick
inte att skilja från madeira. Inget
kryss, men ändå inget muttrande.
Mycket ovanligt. Kanske har Berit
och Anton lärt oss något viktigt
som inte har
med kakor
att göra.
Utan fåglar.

redaktör: pär lydmark
par.lydmark@gof.nu
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Bilder: stig fredriksson, ANDERS NOTHAGEN, PEDER KINBERG, GÖRAN JANSSON, BJÖRN DELLMING

Innehåll FpV nr 4/2011

03
04
09
10
12
14
18
20
24
28
29
32
35

  ledare  

Människan och svaveltickan
  Fågelnyheter från västkusten  

Aktuellt från fågelmarkerna
  julpyssel  

God Jul från FpV-redaktionen
  nyheter från fågelskyddskommittén

Aktuella fågelskyddsärenden
  streckskådning  

En gökflytt med fördröjning
till topps!  

Bergtagen
  avtryck  

Liten men naggande god
  fältneurologi

Längtans tanke
  inringat  

Skärpiplärkans vinteruppträdande i Norra Halland
  betraktat  

Sandbergs sida: Därute och mitt i
  exkursionsrapporter  

Öland, Östen och Hyppeln
  program  

Exkursioner, möten och studiecirklar
  namn och nummer  

Kontakta GOF

Fåglar
PÅ

Människan
och svaveltickan

Redaktion
REDAKTÖR, formgivning & layout

Pär Lydmark (www.parlydmark.se)
par.lydmark@gof.nu

Svavelticka (Laetiporus sulphureus) förekommer

i den södra delen av landet
och är vanlig på framförallt ek. Det är lätt att känna igen svampens fruktkroppar på dess svavelgula färg som lyser på stammen. När svampens hyfer
(svamptrådarna) sprider sig i trädet bryter den ner cellulosan och hemicellulosan i veden och lämnar kvar ligninet och veden antar en brun färgton.
Fiberstrukturen i veden faller sönder och den spricker i tärningar och till
slut blir det angripna trädet ihåligt och efter en tid dör trädet.

Det kan tyckas underligt att

svaveltickan till slut tar
död på sin värdväxt som den är beroende av. För när
trädet väl har dött och all veden har brutits ner dör ju
också svampindividen. Även om det tar åtskilliga år.
Svampar är ju inga tänkande varelser som vi människor. Någon som kan se konsekvenserna av sitt handlande. Men innan trädet och därmed svampindividen
dör har den ju hunnit sprida sina sporer till andra träd
i omgivningen och kan där leva vidare. Så egentligen
är ju svampens strategi framgångsrik.

Tänk om vi människor också

hade gjort som svaveltickan och låtit våra hyfer sprida sig över hela vår värdväxt, sugit ut all näring och brutit ner substratet (vår
”ek”) till bruna tärningar tills det inte fanns något kvar
att leva av. Då hade ju människan liksom svaveltickan
dött. Visst kan svampen fortsätta sitt liv i eken som står
intill och på det sättet säkra sin överlevnad som art.

”

Det kan
tyckas
underligt
att svavel
tickan till
slut tar
död på sin
värdväxt
som den är
beroende
av

vägen om vi hade betett oss så som svaveltickan? Vi har ju ingen ”ek” i vårt
närområde som vi kan sprida oss till. Och hur skulle
det blivit med andra djur som också lever på vår ”ek”? Så visst är det tur att
människan förstår konsekvenserna av sitt handlande så att inte vi liksom
svaveltickan suger ut vad vi vill ha av vår ”ek” och låter brunrötan sprida
sig tills det inte finns något liv kvar.

Bild: självporträtt

Men vart skulle människan tagit

Jag önskar alla er därute i markerna
en riktigt god jul och ett nytt gott
fågelår … men passa er för
svaveltickor!
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från
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Petrell på Hönö!! Fast inte på bilden. Den verkliga Hönöpetrellen
fångades aldrig på bild, men man
kan ju alltid drömma så vi lät vår
bildredaktör gå loss lite på en
stormfågel från samma lokal med
penselverktyget i Photoshop. Resultatet ser du till vänster. Känslan
när den riktiga petrellen passerade kan vi som inte var där bara
drömma om, men det måste ha
varit enormt. FpV lyfter på hatten
och gratulerar alla som var på rätt
ställe denna dag!

Sällsynta skvättor
på besök i Halland
fågelskydd Den lilla ön Balgö utanför Getterön blev
den 24 april 2004 riksbekant
då en svartvingad glada tillfälligt slog sig ned på platsen. Händelsen var unik eftersom det var första fyndet
i Sverige och det ovanliga
besöket lockade många ornitologer som sedan dess
minns Balgö med glädje och
värme. Den 17 oktober 2011
hamnade ön åter i händelsernas centrum och denna
gång på grund av en
ökenstenskvätta som upptäcktes av bröderna Joakim
och Mikael Karlsson tillsammans med Håkan Sivencrona. Fågeln, som var en 1K
hane, stannade förmodligen
bara en dag och sågs inte av
några andra skådare. Fyndet
var det femte i Halland under 2000-talet.
En knapp månad senare
var det dags för ytterligare
en sällsynt stenskvätta, denna gång en nunnestenskvätta som upptäcktes vid
Grimsholmsreservatet söder
om Falkenberg. Att Halland
är ett inbjudande landskap
för sällsynta fåglar är sedan
länge känt så att nunnestenskvättan, som
upptäcktes av
Erik Jonsson
den 16 november, också visste
det gjorde ingen förvånad.
Fågeln stannade
kvar nästan två
veckor och ser
ut att bli den
enda observationen av nunnestenskvätta i
Sverige under
2011. Däremot
har åtminstone
fyra olika öken
stenskvättor noterats tidigare under året.

# christer fält
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Bildmontage: björn dellming

Tungt blåsväder gav ännu
tyngre utdelning!
BERIT Blåsväder har det varit
tunnsått med under sommaren
och hösten 2011 men i november rullade det äntligen in ett
lågtryck som heter duga – Berit var namnet. Trenden att
namnge de oväder som når orkanstyrka är en bra tradition
då de blir mycket lättare att
komma ihåg. Ofta för att de
brukar generera ett antal fina
fågelobservationer för oss som
hellre klär oss i underställ än
badkläder. Alla minns vi väl
orkanerna Pär och Gudrun
som vi kan koppla ihop med
bland annat ismås och stormsvala här på Västkusten.
Enligt prognoserna skulle
Berit träffa svenska västkusten

Bild: björn dellming

p

Sveriges enda nunnestenskvätta i
år sågs vid Grimsholmsreservatet
söder om Falkenberg i november.

overkligt lilla fågeln är ofattbart hemvan vid blåsvädret,
och strax efter att den upptäckts på cirka 600–700 meters
med dunder och brak under
håll så viker den av västerut,
kvällen den 27 november, men
mot vinden och försvinner ut
redan ett par dagar innan börtill havs, nästan som om vinjade det blåsa hårt och obserdens brutala styrka inte bevationer av bland annat sen
kommer den alls(!).
tärnmås, flockar med bredVid det här laget ligger
stjärtade labbar
snittvinden på cirka
och en hel drös
18 m/s men någon
med brednäbbade
timme senare har den
simsnäppor trilökat markant. Vågorlade in från lite
na blir allt högre och
varstans utmed
vattennivån har nu
Men … vad stigit till cirka 130 cm
kusten. Vinden
hade då legat på
över det normala. De
fasen är
lite drygt 15 m/s
flesta i vindskyddet
under veckan och
det här för vet nu att de inte
ökat till nästan 20
kommer att kunna ta
något …?
under lördagen
sig torrskodda hem,
den 26 november.
men vad gör väl det
Morgondagen lovade dock tufnär man har fått se Hönös anfare tag. En av de cirka 20 skådra fältfynd av stormsvala!
darna som tog sig ut till Hönö i
Stämningen är på topp i skjulet
gryningen var Stefan Svanoch Stefan står och diskuterar
berg, som intet ont anandes
med Magnus Unger om hur få
skulle komma att få två myckgråliror det har setts under
et trevliga upptäckter på sitt
senhösten trots bra blåsdagar
samvete några timmar senare.
och att det kanske ändå inte är
Dagen utvecklade sig någotför sent att få se en lira trots
sånär enligt vad man kan föratt dagens datum är långt in i
vänta sig under ett blåsväder i
november.
november. Klykstjärtad stormMed lir-diskussionen kvar i
svala, en handfull bredstjärtankarna får Stefan plötsligt se
tade labbar, goda antal av alen långvingad silhuett som i
kekung och tretåig mås och så
rasande fart bågar sig söderut.
vidare … Plötsligt får Stefan
”Men här kommer ju i alla fall
Svanberg syn på en fågel som
en lira!” säger han och upphan direkt associerar till klykmärksammar övriga skådare i
stjärtad stormsvala. Men det är vindskyddet på fågeln. Därefnågot som inte stämmer. Svater följer några sekunders tystlan är kolsvart på ovansidan
nad när alla skådare står som
och har breda vita band under
frågetecken. ”Men … vad fasen
vingarna. Stormsvala! Den
är det här för något …?”, u u u

”

Hösten 2011
Inte en lika vanlig syn som höstens
alla sparvugglor – pärluggla på
dagkvist, Ramsön den 9 oktober.
t

invasion Våra ugglearter från
norra och mellersta Sverige
har haft ett kanonår, mycket
beroende på god tillgång på
gnagare både i fjällkedjan och
i skogen. Detta har avspeglat
sig genom att bland annat den
första fjällugglehäckningen i
Sverige på många år ägde rum,
och detta så långt söderut som
i jämtlandsfjällen. De skådare
som åkte upp och fick bevittna
detta kan även intyga att det
utan överdrift kryllade av lämmel och därmed också kopiösa
mängder fjällabbar och jord
ugglor. Fjällugglorna och jord
ugglorna har haft gott om mat

långt in på hösten och inte rört
sig söderut i samma utsträckning som vi är vana vid att se,
men ugglevågen kanske kommer när kylan smäller till?
Istället har vi under hösten
kunnat njuta av goda antal av
pärluggla och framförallt
sparvuggla. I oktober kunde
man ana vad som väntade när
fågelstationer på norska sydkusten rapporterade om dagssiffror på 10–15 ringmärkta
sparvugglor och ganska snart
spillde detta över på Bohuslän
och Göteborg, där bland annat
två individer håller till i området Botaniska trädgården/Äng-

gårdsbergen. Pärlugglorna dyker i vanlig ordning upp främst
i skärgården under sträckperioden och har observerats
bland annat vid Hönö kyrkogård och vid Ramsön i Hakefjorden (Stenungsunds kommun, se bilden till vänster).
Som om inte detta vore nog
så har inte mindre än två
lappugglor observerats i Bohuslän inom loppet av två
veckor! Den första hittades av
en lantbrukare vid Skåttene,
strax nordväst om Håby, där
den hade fastnat i en taggtråd.
Den andra noterades strax utanför Ljungskile och kom till
allmän kännedom genom ett
foto som skickades till göteborgaren Stefan Svensson. Fågeln eftersöktes kort därefter
men är inte återfunnen. Kanske sitter den vid en inäga eller
hygge någonstans på norra Hisingen nu?
Lappuggla i Bohuslän börjar
förresten bli ett kapitel för sig.
Fågeln vid Skåttene är den
tredje som fastnar i taggtråd i
Bohuslän sedan 2006. De flesta
av Bohusläns fynd är gjorda
mellan november och mars.
# björn dellming

uuu säger Uno Unger som inte
för sitt liv kan få ihop det han
ser till någon lira. Fågelns
vingar är långa och smala som
hos en lira men med tydligt
bakåtvinklad hand som hos en
labb i hård vind … Magnus
Unger är den som samlar sig
snabbast och utbrister: ”Det
ser ju för fan ut som en petrell!? Den har ju svarta vingundersidor!” Magnus, som har
sett både atlant- och madeirapetrell under en resa till Madeira 2003 bekräftar jizzen på
det som de flesta i vindskyddet
nu har lyckats notera. Vinklade vingar, grå rygg, vit buk,
mörka vingundersidor och en
mörk ögontrakt. De flesta i

vindskyddet sitter tysta, lite
lätt chockade av scenen och
börjar förstå vad det är som
just har passerat. Därefter utbryter euforin.
Resten är historia … Eller
nja, så skulle man ju kunna
skriva för att få ett bra avslut
på den här artikeln, men faktum är att när jag sitter och
skriver detta (den 4 december)
så ses petrellen igen! Den här
gången flygande söderut vid
Nidingen. Därmed har det nu
setts atlant-/madeirapetrell i
tre landskap i Sverige. Skåne
(Hovs hallar, 28 oktober
2001), Bohuslän (Hönö, 27 november 2011) och Halland
(Nidingen, 4 december 2011).

Tyvärr kan man inte fastställa arttillhörigheten utifrån
dessa observationer, då atlantpetrell och madeirapetrell med
dagens kunskap endast med
säkerhet går att bestämma i
handen eller vid fältobservationer på mycket nära håll eller med mycket goda dokumentationsfoton. Hårda bud i
hård vind helt enkelt, men
bara det faktum att man har
fått se en petrell över svenskt
vatten lär nog överskugga besvikelsen av att inte få räkna
den på sin krysslista. God jakt
önskar vi framtida kustobsare!
Nästa petrell kommer säkert
närmare :)
# björn dellming

Bild: håkan aronsson

Bra år för ugglor!

Hamn- och
vatteninventering
inventeringar Genom åren
har GOF inventerat vinterns
rastande fåglar i hamnarna.
Nu är det åter dags. Söndagen den 4 februari fördelar
vi oss på olika ställen för att
räkna fåglar. Denna gång
inventerar vi dock inte bara
hamnarna utan försöker kolla av alla öppna vatten i Göteborgsområdet. Håll utkik
på forumet (via www.gof.nu
eller www.kustobsar.se) eller
www.facebook.com/gbg300 i
januari, eller ring Martin
Oomen, 0708-84 03 98, för
vidare info.

# stina thelander

Kallelse till
GOFs årsmöte
inget aprilskämt Plocka
fram almanackan och anteckna vårens viktigaste datum redan nu. GOFs årsmöte
äger rum på Naturhistoriska
museet söndagen den 1
april 2011. Motioner skall
vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2011.
Efter mötet kommer Lars
Larsson att hålla fördrag.
Mer information kommer i
nästa nummer.

# styrelsen

Nytt år, dags att
köpa ny kalender
hjälp fåglarna!

Omslagsbild: hans falklind

Nu är den här
igen, Fågelcentralens kalender för
100 kr där alla intäkter går till behövande fåglar
som av en eller
annan anledning hamnat på
Fågelcentralen. Du har väl
köpt ett exemplar i år också?
Annars är det hög tid nu.
Köp den hos GOF
eller få den hemskickad via
www.fagelcentralen.se.

# pär lydmark
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Fågelnyheter från västkusten

Svarta sår och djupa spår i
Svartedalens naturreservat

Brednäsor
på bred front
näbbinvasion 1 Brednäbbad
simsnäppa – en av höstens
små delikatesser till havs. De
brukar dyka upp sådär alldeles lagom när ostliga högtryck med sibiriska tättingar
ebbat ut och övergått i
tunga atlantgående lågtryck, mot slutet av oktober.
I år hade man god chans
på dem framförallt i samband med lågtrycken kring
stormen Berit. I södra Halland kunde flera ex avnjutas
samtidigt då de stod och
pustade ut, till exempel vid
Mellbystrand eller Båstad.
Sträckande individer kunde
man också räkna ihop en
handfull av vid Hallands
kanske fotovänligaste havsfågellokal, Glommens sten.
En stationär fågel vid 6:e
vik på Getterön genererade
säkert tresiffrigt antal gigabyte bilder för alla tillresta
fotografer någon vecka innan Berit slog till och dagarna
efter Berit kunde man äntligen njuta av en stationär
brednäsa i Göteborgs rapportområde också, då en
ungfågel pustade ut ett par
dagar vid Otterbäcken i
Askimsviken (se bilden nedan). Sammanlagt under hösten har det rapporterats cirka 15–20 brednäbbade
simsnäppor utmed Västkusten.

# björn dellming

naturvård? Den 17 november
visade Västnytt ett inslag om
Svartedalens naturreservat.
Med i inslaget fanns såväl Kåre
Ström som Johan Svedholm,
båda välbekanta GOF-ansikten, och en väldig massa avverkad skog. Kåre var där i
egenskap av ordförande i Föreningen Rädda Svartedalens
Vildmark (FRSV), Johan som
representant från Länsstyrelsen. Men vad har hänt egentligen? Får man verkligen avverka i naturreservat? Vi lät
Johan räta ut frågetecknen.
Hur är det egentligen? Är Svartedalen skyddat eller inte?
– Området är komplicerat
och styrs av tre olika reservatsbeslut (se http://goo.gl/2l7cp).
Avverkningarna (Lilla Gräsås,
Lindås och Grandalen) är belägna i den nyaste reservatsdelen där ett produktionsmål
finns på vissa ytor, till skillnad
från de äldre reservatsdelarna
som ska lämnas helt orörda för
fri utveckling.
Så då var det alltså inget konstigt att avverkning skedde?
– Nej, avverkningarna som
sådana är alltså i sin ordning.
De anmäldes enligt gängse turordning till Skogsstyrelsen för
något år sen, och de hade inget
att invända. Alltså gick det
inte vidare till Länsstyrelsen.
Vem är det som avverkar?
– Markägare är Våge Svensson, Helsingborg. Han har ett
avtal med Skogssällskapet som förvaltare
av skogen. De har i sin
tur lejt ut avverkningarna till Derome.
Och var kommer Länsstyrelsen in i bilden?
– Det gör vi på sätt
och vis inte. FRSV har
tidigare av Länsstyrelsen begärt att dessa
avverkningar skulle
stoppas men eftersom
Skogsstyrelsen har
godkänt det är det ingen fråga för oss. Även

Bild: bertil lydmark
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om det är ett naturreservat och
Natura 2000-område så är det
Skogsstyrelsen som har tillsynsansvaret och bedömer om
skogsvårdslagen följs. I samband med att FRSV visade upp
skadorna efter den senaste avverkningen var vi inbjudna
tillsammans med Skogsstyrelsen, det var därför jag var där
när Västnytt var och filmade.
Så kritiken gäller alltså hur,
och inte att, det avverkats?
– Både ja och nej. Den nuvarande lösningen i denna del av
reservatet har av flera skäl inte
fungerat bra, så sedan länge
pågår förhandlingar om det
framtida skyddet. Bäst och
enklast skulle vara att området
blir helt intrångsersatt, men
det verkar för närvarande av
ekonomiska, strategiska och
politiska skäl vara uteslutet.
Ett flertal modeller har nämnts
men förkastats av olika skäl.
En dialog pågår mellan Naturvårdsverket och markägaren
som förhoppningsvis kan resultera i en långsiktig lösning.
Så det finns alltså en konstant
kritik mot reservatsformen,
men just nu gäller kritiken hur
avverkningen har skett.
Och hur tyckte du det såg ut?
– Jag håller med om att det
inte var en vacker syn, stora
körskador och en hänsynsnivå
i absolut underkant bland annat. Men i beslut och föreskrifter för reservatet står det bara
att ett ekonomiskt och certifierat skogsbruk ska bedrivas.
Även om avverkningarna inte
är snygga är det alltså inget
brott mot reservatsföreskrifterna och miljöbalken blir således inte tillämplig. FRSV har
framfört att avverkningarna
inte gjorts enligt certifieringen
och därmed bryter mot reservatsföreskrifterna. Hur det än
förhåller sig med den saken är
Skogssällskapet certifierade, så
Länsstyrelsen kan inte bedöma
om de misskött sig utan det är
en fråga för certifieringsorga-

p

Titta själv på bilderna och bilda din
egen uppfattning. Västnytts reportage: http://goo.gl/c3dHq, Föreningen Rädda Svartedalens Vildmarks pressrelease och bilder:
www.raddasvartedalen.se.

net FSC. Då krävs det först och
främst en anmälan till dem.
Vilken snårskog. Och nu?
– Skogsstyrelsen bedömer
avverkningarna enligt skogsvårdslagen. Även en del fornminnen kan ha skadats, vilket
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommer att titta på. Sen
får vi på Länsstyrelsen diskutera hur vi tycker att skogsbruk skall bedrivas i reservatet
som det ser ut nu. Även om
inga direkta lagbrott begåtts i
detta fall är det viktigt att höga
naturvårdsambitioner hålls i
ett naturreservat, som dessutom är så välbesökt som Svartedalen. Man borde betrakta det
som ett skyltfönster för hur effektivt skogsbruk kan bedrivas
utan att förstöra naturvärden.
Tack för hjälpen! Det verkar
vara ett komplicerat ärende.
– Precis. Det är bara att hoppas att det kommer till stånd
en hållbar lösning på sikt för
detta vackra och välbesökta
skogsområde.
# pär lydmark
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Ögats glädje –
bändelkorsnäbbarna
näbbinvasion 2 Den välkände
konstnären och pedagogen
Arne Isacsson skriver i boken
Akvarellteknik (2000) att
”överraskningen slår följe med
glädjen, och snart flödar en färgberättelse ut över papperet som
ett läckage från barnets sinnevärld”. Ungefär så kan man beskriva det ”läckage” av bändelkorsnäbbar som överraskade
och ”flödade” ut på Västkusten
under sensommaren och hösten och som ännu pågår och
fyller den mörka årstiden med
glädje och entusiasm. Senast
bändelkorsnäbb visade sig i
riktigt stora antal på Västkusten var under 2002.
Under de senaste månaderna hämtar vi de högsta noteringarna från bland annat Bala
i Halland, där Christopher Gullander och Mattias Rundberg

JULENS
BOKTIPS
EN SKÅDARDECKARE

p

Bild: patrik jonasson

Det blev korsdrag i tredubbel bemärkelse under hösten – vädermässigt,
korsnäbbsmässigt och skådarmässigt. Här är en av alla korsnäbbar i Änggårdsbergen den 16 november.

såg åtminstone 100 individer
den 18 september och från
Änggårdsbergen i Göteborg
där hela 64 exemplar kunde
bokföras av Stefan Svanberg
den 7 november. Det sistnämnda var ett ordentligt rekord för
lokalen, trots att Änggårdsbergen är en erkänt bra lokal för

bändelkorsnäbb.
Vid denna tidnings pressläggning fortsätter ”läckaget”
längs hela Västkkusten och i
övriga Sverige. Passa på och
njut, kanske dröjer det ytterligare tio år innan nästa stora
invasion äger rum.
# christer fält

Vitnackad
svärta i ny
tappning!
efterhandsupptäckt Att få se en
vitnackad svärta på sträck i
Sverige är för många en dröm.
Att hitta den i god tid, se den
på nära håll och till och med få
den på bild är för många ännu
mer eftertraktat. Men saker
och ting är inte alltid så lätt
som det låter.
Den 19 oktober stod Stefan
Hage, Mikael Nord, David Andersson, Magnus Andersson
med flera vid Glommens sten
och spanade. För en fotograf är
lokalen ofta som ett dukat
bord där många fåglar passerar
riktigt nära land. Stefan och
Mikael hade vid ett tillfälle under dagen fotograferat en svärta som flög förbi på fint fotoavstånd, tillsammans med några
sjöorrar. Men Mikael blev inte
nöjd med bilderna på svärtan

p

Bild: stefan hage

Beviset – i efterhand. Sjörre till vänster och vitnackad svärta till höger.

och raderade dem ganska
snabbt. David tyckte att den
lilla flocken flög lite för långt
ut och brydde sig inte ens om
att lyfta kameran. Stefan brydde sig inte heller så mycket om
bilderna för tillfället och ingen
skådare på plats funderade
mer på svärtan och sjöorrarna.
Dagen efter hittade Stefan
Lagerblad en skum and som
rastade i viken vid Glommen.
Strömand var ett alternativ
som diskuterades men ganska
snart kunde han konstatera att
det var en vitnackad svärta,
och därtill Sveriges första fält-

bestämda hona! När detta larmades ut mindes Stefan Hage
flocken som passerat dagen
innan och satte sig för att kika
igenom gårdagens bilder.
Mycket riktigt kunde han konstatera att svärtan han fotograferat saknade den vita vingbakkanten som den europeiska
svärtan har! Mikael Nord mindes dessvärre bilderna han
hade raderat …
Den vitnackade svärtan,
som för övrigt var en ung hona
blev senare stationär en längre
period i Laholmsbukten.
# björn dellming

BLÅ GRYNING
av Ann Cleeves
BONNIER POCKET, 358 sidor,
lägsta pris 41 kr,
ISBN: 9174291580

”Havet stormar mellan de
höga klipporna på Fair Isle,
den minsta av Shetlandsöarna. I ett litet ostadigt plan
sitter polisen Jimmy Perez på
väg hem med sin fästmö
Fran, som ska presenteras för
föräldrarna. På ön finns också en fågelstation med en
kvinnlig föreståndare, hennes familj, en kokerska och ett
antal besökande ornitologer.
Efter en förlovningsfest för
Perez och Fran hittas föreståndaren brutalt knivmördad …”
Blå gryning av Ann Cleeves
är en underhållande deckare där man som fågelskådare kan känna igen sig.
Ann Cleeves är väl insatt i
skådarvärlden dels för att
hon har arbetat på fågelstationen där boken utspelar
sig, dels för att hon är gift
med en av Englands mest
meriterade fågelskådare.
Bokens behållning är när
en ovanlig fågel upptäcks
på ön och hur skådare på
olika sätt försöker att ta sig
till ön, och man känner igen
det sociala ”tugget” skådare
emellan. Jag sträckläste boken med stort nöje efter tips
från Lena Rahm. Gör det du
också!

# barbro björkman
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Fågelnyheter från västkusten

Vill du bli påmind
och tipsad?
Vi skickar då
och då ut mejl som uppmärksammar på månadsmöten och ibland kanske
någan annan aktivitet. För
närvarande har vi mejladress till cirka en tredjedel
av våra medlemmar. Får du
inte några mejl från oss betyder det att vi saknar din
adress. Mejla din adress till
gof@gof.nu om du vill ändra
på det. Det går naturligtvis
bra att avsluta prenumerationen när som helst.
påminnelse 1

# styrelsen

Dags att
boka 2011:an!
påminnelse 2 Glöm inte att
beställa vår uppskattade
årsskrift Fåglar i Göteborgstrakten 2011 när du betalar
din medlemsavgift. 2010:an
ligger i tryckpresserna nu
och levereras till 600 GOFare
som har förbeställt den runt
jul, men till nästa år lägger vi
om produktionen så att
2011:an levereras redan i
maj istället. Som tidigare år
bjuder vi på hela kostnaden
vid familjemedlemskap.

# styrelsen

Klipp ut
medlemskortet!
påminnelse 3 Glöm inte att
klippa ut medlemskortet när
du har betalat din medlemsavgift. Kortet ger dig förmånliga rabatter hos Ericsons Foto i Mölndal: 10 % på
alla bildtjänster och 5 % på
hela det övriga sortimentet
(inklusive kikare) till ordinarie pris.

# styrelsen
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NIKLAS
COOKALONG

NIKLAS COOKALONG
DO-IT-YOURSELF

Vinterfåglar inpå knuten 2012
räkningsdags Den stora årliga
räkningen av fåglar vid våra
fågelmatningar går i år av stapeln under den förlängda helgen 27–30 januari. Som vanligt gäller det att räkna det
största sammanlagda antalet
av varje fågelart som man kan
se samtidigt. Under söndagen
den 29 januari har vi öppet
hus med fika på Ekliden, där vi
också har en fågelmatning
igång. Dessutom kommer vi att
ha bemanning vid några fler
fågelmatningar i Göteborgsområdet. Vilka det blir bestäms senare, när vi vet var någonstans det finns aktiva
fågelmatningar. Kolla in hemsidan när det närmar sig!
Syftet med denna vinterfågelräkning är att kartlägga de
övervintrande fåglarnas utbredning i landet och också
öka allmänhetens intresse för
fågelskydd genom utfodring av

de kvarvarande fåglarna under
den bistra årstiden. Sen får
man en fantastisk underhållning i trädgården på köpet!
Genom att hjälpa till med denna vinterfågelräkning ger man
ett bidrag till fåglarna och deras skydd. Bland deltagarna i
Vinterfåglar inpå knuten lottas
det ut en kikare och flera böcker. Så här gör man när man

räknar fåglarna:
1. Räkna exempelvis under
en timme och skriv upp och
rapportera det högsta sammanlagda antalet individer
av varje art som ses vid ett
och samma tillfälle. Till exempel om man först ser fem
talgoxar, sedan tillkommer
tre, så att det nu är åtta vid
fågelbordet och en stund senare är det sex, så är det antalet 8 som ska rapporteras.
Om man inte är säker på vilken art man ser så hoppa

p

Har du alla matningstips aktuella?
Om inte, leta fram FpV nr 4/2009
och läs ”Niklas Cookalong” av Niklas Aronsson igen. Har du inte kvar
numret kan du alltid försöka med
ett förstoringsglas ovan, eller hålla
till godo med Anette Ungers recept på hemlagade talgbollar som
vi repriserar i rutan nedan. Eller
leta upp Niklas bok ”Mata fåglar”.

över den i rapporteringen.
2. Man kan också göra
stickprov med jämna mellanrum under räkningsdagarna.
Det som är viktigt är att man
försöker använda samma metod varje år som man deltar.
3. Rapportera helst in
resultatet av räkningen på
www.sofnet.org. Den som inte
har tillgång till internet kan
skicka in resultatet till SOF,
Stenhusa Gård, 380 62 Mörbylånga, antingen med den
speciella rapportblanketten
eller med ett vanligt brev eller vykort.

# gunilla jarfelt

ANETTE UNGERS

favorit i repris

TALGBOLLAR

hämtad ur ”niklas cookalong” av niklas aronsson, fåglar på västkusten nr 4/2009

Ingredienser:
Kokosfett
Jordnötter
Fiberhavregryn
Vetekross/kli
Linfrö
Hasselnötter
Fågelfröblandning
Margarin

Smält kokosfettet på svag värme. Blanda i jordnötter (lätt
hackade), fiberhavregryn (de är
mindre än vanliga havregryn),
vetekross/kli, linfrön, hasselnötter (hackade) och fågelfröblandning. Ta ungefär lika mycket av
varje sort (en näve). Låt blandningen stelna något och rör i

rumsvarmt margarin, vilket gör
blandningen mjukare och följaktligen lättare att anpassa i en
kruka eller andra behållare. Fyll
blandningen i delade kokosnötter eller i små plastkrukor som
hängs snett för att undvika att
de samlar på sig snö när det
snöar.

Hösten 2011

hur få ledtrådar räcker för att du ska
kunna lista ut vilka de här tre arterna är?
5 poäng

1
2
3

LÖSN
INGA
R HIT
PÅ IN
TAR D
SIDA
U
N BA
KPÄR
MEN

steg för steg

R
NSKA
JUL Ö
D
O
G
NEN!
KTIO
REDA
V
P
F

4 poäng

3 poäng

2 poäng

1 poäng

Parlevande under
häckningstid

Tycker om väta

Storstilad fjäderdräkt i
grått

Deras knorrande läte
är omisskännligt

Mest känd för sina
utmärkta dans
eskapader

Kolonihäckare

Höstgäst på Väst
kusten

Utmärkt flygare i
dåligt väder

Könen lika

Denna lilla lira följer
inte fartyg

En av många älskad
tätting. Vanlig i trädgårdar och parker
men även i skogsmark

Nattsträckare men
övervintrar på Västkusten

Ser rätt storhövdad ut
med pepparkornsöga

Sjunger om hösten

Det latinska namnet
avslöjar en del av dess
färgsättning

fPv:S
JULPYSSEL
2011

hitta fåglarna
vilka fågelnamn döljer sig rutnätet?
kan du hitta alla 21? eller ännu fler?
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så lät det då
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vilken fågel har haft vilket namn?
(SORTERA SÅ NAMNEN MATCHAR RADVIS)
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J

VIAND

LÖVSÅNGARE

Ä

T

V
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N

A

V
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SIBIRISK SPARV

BERGFINK

Å
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A

D

N

A

P

A

K

ROTGEL

BLÄSAND

H

Ä

G

E

R

B

R

E

O

O

BULLARE

GÖK

PÖRTUM

NÖTSKRIKA

Rear bird or rare bird?

SKOGSSÅNGARE

FISKMÅS

vad visar bilderna? en sällsynt fågel, en fågel
bakifrån, eller både och? ange art och kön!

KVIDFÅGEL

BLÅMES

BLIDKRÅKA

ORMVRÅK

JORDKRYPA

GRÖNSÅNGARE

GLIMÅKA

STORSKRAKE

NORRKVINT

LAPPMES

KÖRFÅGEL

RÖDHAKE

Pysselmakare: lena essedahl Bildgåta: björn dellming

Nyheter
från
Fågelskyddskommittén
FpV
fågelnyheter
från västkusten
Nyheter
från
Fågelskyddskommittén
Yttrande
programsamråd
Airport city
flygplan(er) Man planerar
att bebygga ett drygt 200 ha
stort område med logistikbyggnader, butiker med
mera norr om Landvetter
flygplats. Vårt yttrande berör
de naturutredningar som
Bilder: stig fredriksson
gjorts i samband med programarbetet och vi föreslår
förbättringar och utökningar av dessa.
Vi menar att fågelinventeringen som gjorts i området är alltför översiktlig och
Bild: björn dellming
p
bristfällig och behöver utöSmålom med ungar på en lugn häcklokal. Men skyddet för fåglars fortplantningsplatser är på väg att försvagas.
kas. I kommunens naturinventering görs bedömningen att området, utöver de
värden som konstaterats
kan ha ornitologiska värden
som bör studeras vidare, vilartskydd Gotlands Ornitoloket vi instämmer i. Vidare
tatdirektivet gäller. Det är ett
balken.
instämmer vi i naturvårdsutgiska Förening, Västergötlands
stort problem att artskyddsförI förslaget har fåglarna i lylåtandet för Stora och Lilla
Ornitologiska Förening och
ordningen i praktiken inte til�delsen av 4 § 4 helt tagits bort.
Dammtjärnen och det
Göteborgs Ornitologiska Förlämpas av berörda myndigheDet innebär att skyddet för
olämpliga i att bebygga beening, alla tre regionalförenter. Möjligen beror det på att
fåglarnas fortplantningsområfintliga våtmarker, vilka även
ingar av Sveriges Ornitologisden inte hunnit tillämpas efter- den och viloplatser inte längre
har en viktig flödesutjämka Förening, SOF, har tagit del
som förordningen är relativt
ska finnas. Med den ändringen
nande funktion. Fågelfauav Naturvårdsverkets förslag
ny. Förordningen kräver ett
blir skyddet kraftigt försvagat
nan och landskapsbilden
om ändringar i artskyddsförstrikt dispensförfarande och en och viktiga häckningsområden
kommer vidare kraftigt att
ordningen (2007:845). Vi argod kännedom om förekomliksom viloplatser för fåglar
förändras i området, mot
betar med fågelskydd i olika
sten av särskilt skyddsvärda
saknar skydd utanför själva
mer urbana arter och milfrågor och har stor erfarenhet
arter i ett område, till exempel
fortplantningstiden. Vi föreslår
jöer.
av artskyddsförordningen liki ett skogsområde som är tänkt
istället att det utreds vilka fåVåra förslag innebär att
som av lagstiftningen i ämnet.
att avverkas eller exploateras i
gelarter som fortsättningsvis
delar av området lyfts ur
Därför har vi tagit del av förnågon form. En dispensprövskall finnas kvar under 4 § 4
programmet på grund av de
slaget trots att vi inte upptagits ning kan därför i flera fall
och att detta görs i samråd
höga naturvärden som finns
i remissutskicket. Vi har idenkomma att förutsätta inventemellan myndigheter och ideoch att en
tifierat flera betyringar, och i många fall en milella naturvårdsorganisationer.
landskaps
dande brister och
jökonsekvensutredning, liksom En oförändrad skrivning när
analys görs för
ser med oro på indialog med den ideella naturdet gäller alla fåglars häckområdet avseriktningen i förslavården (såsom lokala ornitoloningssäsong bör dock kvarstå
ende biotoper
get.
giska föreningar).
för skogsbruket, alternativt inför skogshöns,
För många arter
Det är viktigt att påpeka att
föras i skogsvårdslagen. Skogsen linje-/
är artskyddsförord
det härvidlag inte behöver –
bruksåtgärder som till exempel
punkttaxering
ningen den enda
som i Natura 2000-regelverket
röjning och avverkning kan
görs för skogs- p
lagstiftning som ger
– föreligga betydande miljöpåidag ske obehindrat under fågBild: pär lydmark
mesar, och att Lite väl högtflygande plaett adekvat skydd,
verkan, och även om en störlarnas häckningssäsong i strid
en inventering ner i Landvetter ...
bland annat för visning inte behöver vara betymed artikel 5 i fågeldirektivet.
av ugglor, rovsa särskilt skyddsdande, så har en otillåten
I den meningen är alltså inte
fåglar och nattskärra bör gövärda häckande fågelarter och
störning en negativ inverkan
fågeldirektivet fullt ut infört.
ras. Om skogliga våtmarker
deras boplatser. Detta gäller i
på artens bevarandestatus, såLämplig utsträckning av häcktas i anspråk skall detta
princip överallt i landet, även
väl lokalt som nationellt. Det
ningstiderna kan bedömas utikompenseras fullt ut på
utanför Natura 2000-områden,
finns alltså mindre utrymme
från bilaga 3 i artskyddsförord-

Naturvårdsverkets förslag om
ändringar i Artskyddsförordningen

uuu
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vilka är de enda områden där
fågel- respektive art- och habi-

för störning i artskyddsförordningen än i 7 kap 28b i Miljö-

ningen.Hela yttrandet finns att
läsa på hemsidan. #

Hösten 2011

uuu

annat ställe samt att en
landskapsstudie görs över
Swedavias/Flygplatsfastigheters markinnehav. Direktiven i den bör bland annat
vara att undersöka förutsättningarnaför full kompensation av de naturvärden som
kommer att försvinna i och
med programområdets förverkligande. Hela yttrandet
finns att läsa på hemsidan. #

Brev till SOF
angående fågel
skyddsarbetet
Bild: pär lydmark

p

På väg nedåt, både bildligt och bokstavligt talat. Tofsvipan är en av de arter som har minskat med minst 50 %
under perioden 1975–2005, och är därför en av de 132 arter i landet som bör ges speciell uppmärksamhet vid
tillämpningen av förbudet mot att störa fåglar.

Ett försök till beskrivning av artskydds
förordningens betydelse för fågelskyddet
artskydd Sedan den 1 januari
2008 gäller en ny artskyddsförordning (2007:845). I och
med detta kan man säga att
art- och habitatdirektivet är
införlivat i svensk lag. Art- och
habitatdirektivet består av två
huvuddelar med ett gemensamt syfte. Den första delen
handlar om bildandet av Natura 2000-områden, där Sverige tillsammans med övriga
EU-länder utsett ett så stort antal områden (fågelskydds- och
habitat-områden) som behövs
för att särskilt listade arter och
naturtyper som är ovanliga eller hotade i ett EU-perspektiv
långsiktigt ska kunna finnas
kvar.
Den andra delen handlar om
ett generellt artskydd för ett
antal växt- och djurarter listade i bilaga 1 och 2 till artskyddsförordningen . Till detta
generella artskydd skall även

tillföras alla vilda fågelarter i
Sverige. Fåglarnas generella
skydd har sitt ursprung i den
svenska översättningen av fågeldirektivet där det bland annat är förbjudet att avsiktligt
störa fåglarna, särskilt under
deras häcknings- och uppfödningsperiod. Enligt 4 § artskyddsförordningen är det alltså i fråga om vilda fåglar bland
annat förbjudet att avsiktligt
störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller
förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser (jakt
undantaget). Strikt sett gäller
detta alla fågelarter i landet.
I bilaga 3 i artskyddsförordningen finns en lista, med totalt 132 arter (drygt 50 % av
de i landet årligen reproducerande arterna), som bör ges
speciell uppmärksamhet vid

Fågelskyddskommittén består av:
Christer Johansson, Morgan Johansson, Markus Lagerqvist och Magnus Lundström.
Är du intresserad av att vara med? Se kontaktuppgifter på bakpärmens insida.

tillämpningen av förbudet mot
att störa fåglarna. Dessa är
rödlistade arter, arter ingående
i EU:s fågeldirektiv (bilaga 1),
samt arter som minskat med
minst 50 % under perioden
1975–2005 (till exempel tofsvipa, skrattmås, trädpiplärka,
järnsparv, nordlig gransångare, kråka, stare och sävsparv).
Artskyddsförordningen kan
alltså få stora konsekvenser för
alla åtgärder i samhället, areella näringar som jordbruk och
skogsbruk, detaljplaneärenden
etc. Strikt tolkat krävs dispenser från artskyddsförordningen
vid alla åtgärder som kan påverka fåglarna. Därför har
myndigheterna fått i uppdrag
att utfärda generella riktlinjer
för att undvika alltför många
dispensärenden. Tills detta är
gjort gäller dock artskyddsförordningen enligt ovan. Dispens
kan ges till exempel om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd
i dess naturliga utbredningsområde. #

efterlysning GOF har tillsammans med Gotlands Ornitologiska Förening och
Västergötlands Ornitologiska Förening skrivit ett
brev till styrelsen för Sveriges Ornitologiska Förening
med uppmaning och förslag
till ett effektivare fågelskyddsarbete och bättre dialog med regional- och lokalföreningarna.
Vi efterlyser i brevet effektivare sätt att kommunicera inom de nätverk som
byggts upp inom fågelskyddsarbetet och anser att
det endast skall vara ett forum för ideellt engagerade
inom SOF. Vi efterlyser även
att remisser och förfrågningar med mera som kommer
till SOF och som även berör
fågelskyddsarbetet inom
regional-/lokalföreningarna
skall skickas vidare till dessa
för synpunkter.
Vi anser även att det behöver byggas upp nätverk
kring fågel-/art- och habitatdirektiven/artskyddsförordningen/MKB och kompensationsåtgärder. Eftersom
fågelskyddet stärkts med
ytterligare personal inom
SOF menar vi att det nu borde finnas förutsättningar för
ett bredare samarbete med
regional- och lokalföreningarna ute i landet. Hela brevet
finns att läsa på hemsidan. #
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streckskådning
FpV
fågellokaler
Streckskådning

En gök.
En blomkruka.
En hjärnskakning.
En perfekt krokimodell.
Upprinnelsen till en historik.

en gökflytt
med fördröjning
TEXT och bilder: dan malkolmsson
dr forselius backe 15, 413 26 GÖTEBORG

D

”

Göken
hade återuppstått
ur sparvhöken, som
den enligt
gammal
folktro
förvandlas
till om
hösten.

en första dagen i september ämnade jag
mig ut i det soldränkta vädret för att
dra några streck i ritblocket. Jag kom
inte längre än utanför husporten där husvärden
och en hyresgäst stod och studerade en fågel i en
stor blomkruka. Fågeln visade sig vara en ung gök,
som hade hamnat där efter en fönsterkollision. Där
låg den nu knockad bland blomstren. Skator hade
hunnit rycka till sig några nackfjädrar, annars såg
den ut att vara hel. Ja, bortsett från den antagna
hjärnskakningen, som visade sig i de slutna ögonen. Jag hade täckt över den med grönt för att ge
mig i kast med andra redan bestämda uppgifter. En
bit på väg ångrade jag mig och återvände för att
detta unika tillfälle inte skulle falla mig ur händerna. Jag hade just hunnit ta bort den gröna täckelsen då en förbipasserande person omedelbart
skrämde upp fågeln från den mjuka bädden. Fågeln flög endast en kort bit för att sätta sig tillrätta
på en cykels pakethållare. Där satt den uppburrad.
Själv stod jag på ett par meters avstånd. Under den
stund som förflöt ändrade fågeln med jämna mellanrum pose från höger till vänster, ibland till en
face, som en perfekt krokimodell. Om det nu berodde på att vinden emellanåt tog i, solen blev för
stark, grupperna av förbipasserande störde eller
om den helt enkelt började piggna till, kan man
aldrig veta. Ryggen hade ännu inte fått sin gråfärg
utan var ljust nötbrun i solskenet. Ryggens och
vingarnas fjädrar hade smala vita bräm, men de
guldfärgade fläckarna var inte synliga på skulderfjädrar och armtäckare, endast som tvärrandning
på handpennorna.
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Där den satt såg göken tämligen oskyldig ut. Det
skall ju helst inte läggas moraliska aspekter på
djurs beteende, men det utgjorde inget problem i
äldre tid då man nästan enbart såg dåliga sidor hos
göken. Ett senmedeltida engelskt uttryck lyder:
”Där var ingen gök mellan öst och väst att lägga fel
ägg i ett främmande bo”. Redan tidigt visste man
att fågeln lade sitt enda ägg i andra fåglars bon.
Aristoteles uppfattade korrekt i Historia Animalium
att värdfågelns ungar stöttes bort för att gökungen
skulle få all mat. I sin Naturalis Historae, skriver
Plinius d.ä., att fågeln äter upp både ungar och
hona, eftersom han föreställer sig se en ur höken
uppstånden fågel. Det vill säga göken hade återuppstått ur sparvhöken (benämnd accipitre fieri),
som den enligt gammal folktro förvandlas till om
hösten. Förklaringen till Plinius bild av en familjetragedi är naturligtvis att fosterföräldrarna när de
matar gökungen sticker in sina huvuden i ungens
gap och därav uppfattas som att bli slukade. Denna
Plinius envisa uppfattning om fåglarnas släktskap
är intressant, eftersom han hämtade mycket från
Aristoteles, som själv starkt ifrågasatte släktskap
mellan fåglarna. På många ställen kan man se att
Plinius hade ett sätt att välja och vraka i uppgifter
från Aristoteles. Han och andra hade uppenbarligen svårt att befria sig från dessa folkliga fantasier.
På denna myt tänkte säkert Martin Luther och hans
stab när de översatte tredje Moseboken. I listan
över djur förbjudna för rättrogna att förtära nämns
göken för första gången och dessutom direkt före
sparvhöken.
Redan under romersk tid ansågs göken vara en

En gökflytt med fördröjning
äktenskapsbrytare. Det sägs inte att det var en gökhona som lade äggen, vilket förvisso är motsägande till Plinius beskrivning ovan, utan att gökhanen
förförde värdfågelhonan. Detta kan förklara varför
just honan anses bli slukad. Hon hade fått sitt
straff. Maken till den kvinna som hade utomäktenskapliga barn kom i fornsvenskan att kallas kuckuwal, mannen var ”i gökens våld” (modern engelska
cuckold). Ordet är att jämföra med nutida ”driftkucku”. Ordet gök har ursprungligen indoeuropeiskt ursprung och kommer av gheu, som även detta
har en betydelse av ”bespotta”, ”göra narr av”.
Carl-Herman Tillhagen berättar (1978), att det inte
hindrade flickor förr att av gökens rop om våren ta
råd om sina giftermål. Hur många år det skulle ta
till det bröllopet stundade berodde på antalet kuku, vilket man förr ansåg över hela Västeuropa.
Göken förekommer mest i

världsliga texter under
medeltiden, och är där en symbol för trolöshet.
Den engelske 1300-talsskalden Geoffrey Chaucer
ser den som ”unkynde”, onaturlig. På sina håll i
ordspråken medföljde bilden av en otacksam fågel
eftersom den ansågs äta upp sina värdföräldrar.
Därtill ansågs göken i folktron störa Jesusbarnets
sömn och schasades bort av Maria. Detsamma sägs
om näktergalen, utan att man för den skull specificerar de bägges musikaliska kvalitéer.
Isidorus, den spanske biskopen i Sevilla (560–
636), skriver i sina “Etymologier” egentligen inget
ofördelaktigt om fågeln. Ett par senmedeltida allegoriska djursamlingar, Bestiarius kallade, beskriver sällsynt med Isidorus som källa, att den kommer på bestämd tid och eftersom den har ”kort och
vek flykt” rider den på en gladas vingar. Detta är
märkligt eftersom även denna fågels flykt samtidigt allmänt och av honom själv ansågs vek. Om

man nu skall se något negativt i detta eller inte, är
svårt att säga, emedan själva samarbetet i sig inte
kommenteras och motsägelser som denna var inte
ovanliga i medeltida religiösa texter. Förvisso sågs
gladan med oblida ögon under medeltiden, den betraktades som feg och parasitisk. Hur som helst ligger ju ingen sanning bakom orden.
Göken nämns framför allt i samband med årliga
märkesdagar och kyrkliga firodagar. Tiden mellan
22 april och 21 maj i den gamla nordiska kalendern kallas gökmånad, den första sommarmånaden.
Firodagen för fågelns ankomst i början av denna
period kallas gökmäss. I sen tid börjar man gå upp i
gökottan, som ju inte har någon anknytning till någon särskild firodag utan enbart är en benämning
på en ”festlighet eller (skogs-) utflykt en tidig morgon när göken börjat gala”, för att citera Svensk
Uppslagsbok. Många kalenderstavar och bevarade
almanackor från medeltida Sverige, Norge och
Danmark visar fågeln invid tecknet för S:t Markus
firodag 25 april. Enligt somliga kalenderstavar är
mässdagen den 23 april markerad med en fågel.
Gökens flytt noteras däremot inte.

”

Jag hann
med ett
tiotal
skisser
innan
brevbäraren
kom
dundrande.

Unggöken på pakethållaren öppnade då och då
ögonen och lade huvudet på sned, som undrande
vad jag företog mig. Ögonen hade fortfarande brun
iris och inte den adulta fågelns orange. Det senare
är ännu en detalj, utöver den vuxna fågelns fjäderdräkt, som påminner om sparvhöken.
Jag hann med ett tiotal skisser innan brevbäraren kom dundrande. Göken tog trots hjärnskakning
till vingarna och flög utan större problem snabbt
och brant uppåt förbi mig för att uppslukas av en
träddunge. Man får hoppas att den klarade flytten,
för snart skulle den sista flighten till Afrikas tropiker ropas ut. #
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Till
topps!
Till topps!

Bergtagen
Bild: stig fredriksson

Flyttfågelsträcket är en mäktig företeelse och betraktas
bäst från platser med bra utsikt. Då är det bra om det finns
något berg nära där du bor. Det gör det nästan alltid.
Text: stig fredriksson
www.naturstig.se

J

ag har alltid varit

Ljungkullen
förtjust i berg.
tet pip, vilket ställer stora krav på fågelNär jag började fågelvandra i SlottsskoInte att klättra i, att nå toppen – där
kunskaper. Går inte att spola tillbaka.
gen för snart 25 år sedan upptäckte jag
ansluter jag mig helt till Gunnar
Dessutom är det bara delvis förutsäggivetvis bergen. Söder om Observatoriet
Brusewitz tanke att låta sig besegras av
bart; nästan vad som helst kan inträffa.
fanns en
kal trädomkransad
höjd med
bergen. Han klättrade
enligt egen utsaSommareni sommardräkt
1968 räknade jag daginte
efter särskilt
Ett tegelröd
kustsnäppa
svår
att
mycket ljung, det föll sig naturligt att
go aldrig upp på bergstoppar utan lät
dag tiotusentals skrattmåsar, en del
känna igen. Men att
sortera rätt i ett myller av juvenila
och
kalla detta berg för Ljungkullen. Där
sig besegras av bergen och stannade ett
kustsnäppor och myrspovar vid Räknetillbringade jag många ensliga timmar
stycke nedanför toppen.
Nej, detvadare
är ber- som
berget,rör
Brobacka
utanför om
Alingsås.
Den i strandkanten
ruggande
sig huller
buller
både morgon och mitt på dagen, med
gen som utsiktsplats jag föredrar.
26 juli kom så den svarta storken cirkär något helt annat.
Tricket är att glömma bort
färgen.
mycket fågelupplevelser som vore värda
lande i sällskap med en bivråk. VerkliSpänningen
en egen mässa. Nu har träden vuxit ytgen svart, hängande röda ben, händer
Att se på flyttfåglar är magiskt. De pasterligare någon meter och hamnen syns
bara en gång i livet. Det är bara att
serar snabbt, ibland bara med något liinte längre, dessutom har gräset tagit
tacka och ta emot.
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TABELL 1

Ljungkullen hösten 2010

över, Ljungkullen har allt mindre ljung.
Men sträcket fortsätter utan att tveka.
Flitig

Min tidigare verksamhet har mest varit
av anekdotisk karaktär. Jag klättrade
upp på berget, noterade vårens första
sånglärka i mars, såg tornsvaleströmmarna fly undan åskvädren i juli,
skrämde någon gång upp rastande trädlärka från Kullen och hörde rödstrupig
pip på flyttning, prickade in det grandiosa ringduvesträcket i oktober och noterade någon sällsynt gång en ung
kungsörn i november. Ska det bli mer
resultat får man vara lite flitigare eller
också vara flera.
Inte ensam

Med åren har min hörsel och syn fallerat något, vilket ställer till det på en
sträcklokal; att kunna höra små fina pip
från snabba översträckare är fundamentalt. Hörapparat hjälper en del men
bättre är att ha goda medobservatörer,
och nu är jag inte längre ensam på
Ljungkullen. Det är framför allt tre entusiaster som har upptäckt denna sympatiska plats och på senare år svarat för
flitig bevakning. Ibland är jag med och
får då veta mer om vad som passerar än
om jag är själv. Ofta är de själva där, det
känns bra att lämna över. Denna artikel
är en hyllning till dessa flitiga sträckräknare: Tina Widén (120 h), Magnus Eriksson (50 h) och Ola Bäckman (25 h).
Hösten 2010

Det började egentligen med att Magnus
Eriksson passerade på väg till arbetet,
efter att ha lämnat lillan på förskolan, i
stort sett varje morgon. Ett bra sätt men
förstås lite stressigt att behöva ge sig av
ibland just när det hettade till. Sedan
kom Tina Widén och Ola Bäckman,
även de ungdomar med syn och hörsel i
behåll och kunskaper nog att hänga in
en rödstrupig och höra trädlärkornas
joddlanden. Och på den vägen är det.
Hösten 2010 fanns det räknare 99 dagar
mellan 3/8 och 28/12, totalt 182 timmar.
Fördelen med lokalen är att den är
nära, de som bevakade sträcket hade
berget inom räckhåll vilket möjliggjorde täta besök. Med en så relativt tät bevakning visade sig ett inte alls förvånansvärt mönster. Den ena fågelarten

efter den andra ökar i antal, når en topp
och minskar, sträcktopparna avlöser
varandra på ett vackert sätt trots ganska
måttliga antal. Våg efter våg passerar.
Mönster

Gulärla inleder i mitten av augusti, tätt
följt av trädpiplärka, båda dessa med
koncentrerade sträcktoppar vilket gör
att de lätt förbises om man inte följer
sträcket dagligen på denna ganska individsvaga lokal. Med september kommer
ängspiplärkorna, kulminerar med 900
ex 20/9–10/10, liksom taltrast följt av
sädesärla och forsärla mot slutet av månaden (11 ex 20–31/9) och några veckor in i oktober. Ringduva passerade med
4 000 exemplar sista veckan i september. Grönsiska kom redan i augusti, med
toppen i första veckan av oktober (500
ex), då också kajorna drog förbi. I början av november kom huvuddelen av de
1 300 grågäss som passerade under hösten.
Ovanligheter

utöver de mer vanliga fåglarna kommer
en och annan ovanlighet förbi och piggar upp. Överraskningarnas berg. Vissa
arter som tidigare har setts endast enstaka över Slottsskogen har visat sig
vara betydligt vanligare på sträck. Det
gäller såväl trädpiplärka (observerad 28
dagar) som trädlärka (4), dubbeltrast
(16), steglits (15), hämpling (15), vinterhämpling (6), gulsparv (24) och sävsparv (16). Talltita sågs vid 4 tillfällen
under hösten, den är med sina stationära vanor knappast sedd här tidigare.
Man kan också få se sådana ovanliga syner som öppet sträckande gök 7/9, enkelbeckasiner kom 22–24/9 rätt över
Ljungkullen och en lärkfalk drog 19/9
förbi inom gott synhåll. Stenfalk 5/10
(tredje fynd på lokalen) och sädgås
26/10 (femte fynd), ljungpipare sågs
vid sex tillfällen.
Hösten 2011

Eftersom detta skrivs innan höststräcket
är över, får redovisning av denna säsong
vänta, men här kommer några exempelkryss, vilket alltid vi skådare läser med
visst nöje, inte sant? Förbi Ljungkullen
passerade hösten 2011 törnskata 23/8,
göktyta och grönbena 31/8 (förstafynd), rödstrupig piplärka 1/9, bändelkorsnäbb 4/9 och 9/9, ljungpipare

Art

Antal på sträck

Datum

Sångsvan

109

Knölsvan

1

15/10

1 274

26/8–7/11

Kanadagås

197

5/10–26/11

Storskrake

11

17/11–1/12

Storskarv

127

13/8–6/11

4

19/9–17/10

Duvhök

3

23/8–9/10

Sparvhök

41

19/8–7/11

Ormvråk

89

13/8–1/12

Fjällvråk

2

25–26/11

Fiskgjuse

2

17/8–5/9

Tornfalk

14

13/8–6/10

Stenfalk

1

5/10

Pilgrimsfalk

1

3/10

Trana

1

17/8

Ljungpipare

14

21/8–27/9

Enkelbeckasin

19

13/8–22/9

Skrattmås

38

24/9

Fiskmås

1

24/9

Skogsduva

12

27/9–13/10

Ringduva

9 059

19/9–26/11

Grågås

Häger

Gök

26/10–19/11

1

9/7

Tornseglare

179

13/8–6/10

Trädlärka

13

15/9–5/10

Sånglärka

27

27/9–26/10

Ladusvala

46

5/9–8/10

Hussvala

2

13/8

Trädpiplärka

140

13/8–24/9

Ängspiplärka

1 420

11/9–30/10

Gulärla

107

17/8–11/9

Forsärla

18

22/9–13/10

Sädesärla

98

3/9–13/10

Sidensvans

42

9/10–17/11

Järnsparv

133

11/9–16/10

Stenskvätta

3

3–13/9

Koltrast

34

7–26/10

Björktrast

824

11/9–1/12

Taltrast

266

27/8–16/10

Rödvingetrast

219

24/9–30/10

Dubbeltrast

14

29/9–17/10

Mes

403

5/10–30/10

Talltita

2

9–13/10

Svartmes

13

20/9–9/10

Kaja

1 356

29/9–7/11

Råka

13

13–30/10

Stare

76

22/9–26/10

Bofink

2 799

27/8–27/11

Ob. bo-/bergfink

5 081

19/9–7/11

Bergfink

115

3/9–26/10

Grönfink

100

3/9–1/12

Steglits

6

5/10–17/11

Grönsiska

1 119

27/8–17/11

Hämpling

19

19/9–25/10

Vinterhämpling

7

26/10–14/11

Gråsiska

137

3/9–30/11

Mindre korsnäbb

62

17/8–10/11

Domherre

72

8/10–7/11

Stenknäck

9

3/9–15/10

Gulsparv

89

30/9–16/11

71

22/9–21/10

Sävsparv
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Summa: 26 155 ex av 60 arter
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10/9, brun kärrhök, storlom och trana
15/9, varfågel 25/9 (första fynd), och
dessutom under tiden 3–27/9 16 tornfalk och 24/8–25/10 47 sparvhök. Det
är fler än förra året, och vida mer än när
jag själv vandrade här och bara då och
då satt på berget och spanade. Gissa om
jag trivs.
Andra berg

Göteborgstrakten är rik på berg, många
har ett skådarberg på nära håll. Vid sök

på Svalan ser man lite sporadiska rapporter. Från Kikåstoppen, Fridhemsberget, Medicinarberget, Ramberget och
Trollåsen har hösten 2010 rapporterats
tillsammans cirka 15 timmar. Från Fridhemsberget med sju obstimmar sågs
stenfalk, 14 ljungpipare, tre smålommar
och tre ortolansparvar på sträck 29/8
samt 16 bläsänder på hög höjd. Två
stenfalkar till sågs 3/10. Ytterligare lokal i rapporter 2011 är Hassledalsbergen och fler finns säkert. Ingen är dock

Antal obstimmar per dekad
(tiodagarsperiod) vid Ljungkullen under hösten 2010. Bevakningen var som intensivast
under sista tredjedelen av september och en månad framåt.
Inte ens Brudarebacken kunde
matcha den insatsen trots att
det är betydligt färre skådare
som besöker Ljungkullen.
Nyckeln? Närheten!

30
24,7

25

21,4

21,3

20
14,0

15

13,3

10,8

10

10,8

9,9

t

7,8
6,4

5,3

5

på något vis i närheten av Ljungkullen,
inte ens det mest kända skådarberget i
trakten, Brudarebacken vid Skatås. Under samma period som har beskrivits
ovan, hösten 2010, bevakades sträcket
på detta berg 125 timmar på 63 dagar,
sista dagen 17/11.
Det är bara att ta med sig tubkikaren
och klättra upp på närmaste berg och ta
för sig. Vårsträcket är mer koncentrerat
men har också sin charm. Snart är vi
där! #
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Artikelförfattaren själv
demonstrerar tillbakalutad
skådning i väntan på fågel
nummer 1000.
Bild: stig fredriksson
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Bergtagen

STRÄCKTOPPAR LJUNGKULLEN 2010
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grågås
p

Aug Aug Aug Sep Sep Sep Okt Okt Okt Nov Nov Nov Dec Dec Dec
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Grafisk representation av sträcktopparna över Ljungkullen
hösten 2010 för åtta utvalda arter. Diagrammen visar antal
sträckande exemplar per timme uppdelat på dekader. Notera att skalan skiljer sig mellan arterna (forsärla toppar till
exempel på mindre än 1 ex per timme, medan ringduva toppar på över 150 ex per timme). Antalen i sig är dock inte det
intressanta här, utan staplarnas relativa höjd som tydligt
visar när sträcktopparna inföll.

Bakgrundsbild: pär lydmark (GRÅGÄSS)
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avtryck

AVTRYCK SOM GÖR AVTRYCK
FRÅN VÄSTKUSTEN OCH/ELLER VÄSTKUSTSKA FOTOGRAFER
TEMA FPV NR 4/2011: LITEN MEN NAGGANDE GOD

Bild: PEDER KINBERG

SPARVUGGLA
KLEVEKIL, BOHUSLÄN, 4 NOVEMBER 2011
Canon EOS 7D + Canon 300 mm f/4.0 (1/200 sek, f/8.0, ISO 400)

Bild: LARS LUNDMARK

BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA
ASKIMSVIKEN, VÄSTERGÖTLAND, 4 DECEMBER 2011
Canon EOS 7D + Canon 500 mm f/4.0 (1/640 sek, f/4.0, ISO 1250)

— www.larslundmark.se —

Fältneurologi
Fältneurologi

Minns ni vad han sa, Jakob Uggla i Fablernas värld?
”Här står vad djuren gör och tänker. Djur har också
människors känslor. Djuren är väl också människor?”
Kanske var han något på spåren. Hur skiljer sig våra
mänskliga tankar egentligen från djurs och fåglars?
Text: christer fält
www.christerfalt.com

längtans
tanke
M

ed tankens hjälp kan vi förflytta berg. kände till. När vi minst anar det kan alltså hemVi kan gå på vatten, ta oss fram i lufbygden kliva fram ur minnets skrymslen. Vi kan
ten som fåglar eller resa med besynplötsligt se konturer av en blyg sjuåring med röd
nerliga farkoster till avlägsna
eller blå skolväska. Maskrosor
planeter. Vi kan också inom ett
som lyser vid en dikesren, fåglar
ögonblick färdas i våra minnen
som sjunger från en skog eller
och besöka händelser och persokänna den intensiva smaken av
ner som inte är omedelbart närsockerdricka mot läpparna medan
varande. Dessutom kan vi förhjärter dam smattrar frenetiskt
Jag minns med
nimma dofter av någon särskild
mot cykelns ekrar.
plats som kanske hör hemma i
lätthet det levande
Vad händer egentligen inom oss
barndomen. Alla barn har hemträdets stam, den
när vi möter minnen och uppleliga ställen, egna personliga och
velser från det förflutna? Hur
privata universum. Min plats var
stora hornkronan
skaffar vi oss kunskap om vårt
en högrest ek som stod vid vår
där sommarens
tänkande och medvetande i olika
ladugård. Jag minns med lätthet
situationer? Är det bara männisdet levande trädets stam, den
cumulusmoln
kan som har förmågan att ”förflytstora hornkronan där sommarusade förbi.
ta berg” med tankens hjälp? Vad
rens cumulusmoln rusade förbi.
är det som egentligen skiljer oss
Jag kommer också ihåg alla ändlösa vandringar, mödosamma bestigningar på träd- från djuren? En person som under lång tid försökt
beskriva och ge svar på denna typ av frågeställjättens axlar som uppenbarade stigar och stråk, utningar är Peter Gärdenfors, filosof och professor i
marker som endast nötväckan och trädkryparen

”

20 Fåglar på Västkusten 4/2011

Längtans tanke

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?

Bild: CHARLOTTA GAVELIN
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”

Vi är förmodligen
det enda
djur som
kan föreställa oss
som annorlunda

Bild: charlotta gavelin

kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. I några
av hans böcker – Tankens vindlar, Hur Homo blev
sapiens samt Den meningssökande människan – vill
han bland annat föra samman ett tvärvetenskapligt
perspektiv, som förenar en humanistisk och biologisk syn på människan. Denna spännande uppfattning väcker också frågor om djur eftersom vi ständigt jämför oss med dem. Men vad är det i människans tänkande som särskiljer och gör henne
unik bland andra varelser på vår planet? En huvudtes som Peter Gärdenfors presenterar är att
människan genom årtusenden utvecklat en allt rikare inre värld som i sin tur har gett oss betydelsefulla kognitiva förmågor. Att kunna besöka sin
barndom genom sina minnen är exempelvis grundläggande för vårt semantiska minne. Det vill säga
att vi kan föreställa oss saker som inte är synliga
eller på annat sätt är fysiskt närvarande. Ett annat
minne som är viktigt är det episodiska som gör att
vi kan minnas enskilda händelser och den tidsordning i vilken de inträffat. Denna typ av medvetna
minnen använder vi när vi tänker och reflekterar
kring tidigare händelser och upplevelser som vi varit med om, eller när vi ur minnet plockar fram
fakta vi lärt oss från böcker. Utan det episodiska
minnet, hävdar Peter Gärdenfors, kan man inte berätta något. Med andra ord, det semantiska och det
episodiska är nödvändiga för att kunna skapa sig
en inre värld och sannolikt är det bara människan
som har det episodiska minnet bland djuren.
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Efternamnet låter uppdiktat. Förnamnet

tillhör den
som tvivlar. Årets Nobelpris i litteratur tilldelades
Tomas Tranströmer. I dikten Schubertiana skriver
han att ”Människohjärnans ändlösa vidder är hopskrynklade till en knytnäves storlek. I april återvänder
svalan till sitt fjolårsbo under takrännan på just den
ladan i just den socknen. Hon flyger från Transvaal,
passerar ekvatorn, flyger under sex veckor över två
kontinenter, styr mot just denna försvinnande prick i
landmassan”. Vi har av någon anledning fått större
tankevidder än andra djur säger Peter Gärdenfors.
När djur som svalan i dikten gör försök att skaffa
sig information och kunskap om världen så sker
det genom ”trial-and-error”, det vill säga försök
och misstag. Detta tillvägagångssätt är både tidskrävande och riskfyllt för en liten fågel. Om den
istället föreställer sig en konsekvens, en framtid
som ännu inte har ägt rum ges den bättre möjligheter att styra sina handlingar och eventuellt rädda
livhanken i en hotfull situation. Peter Gärdenfors
beskriver och uttrycker det sagda genom filosofen
Karl Poppers tänkesätt att den inre världen så att
säga tillåter våra hypoteser att dö i vårt ställe. Det
finns emellertid ett stort antal exempel på beteende hos däggdjur och fåglar som vi kan tolka som
medveten planering säger Gärdenfors. Råttor är
exempelvis bra på att lära sig att hitta i labyrinter.
Men djurs motivation ligger i ögonblicket, i den
miljö och de omedvetna instinkter och drifter som
styr det aktuella tillfället. Människan däremot pla-

Längtans tanke
nerar för framtiden, reflekterar över det förflutna,
hon så att säga existerar lika mycket i sina drömmar och minnen som i den närvarande stunden. Vi,
säger Gärdenfors, är förmodligen det enda djur
som dessutom kan föreställa oss som annorlunda,
att vi förändras under vår livstid.
En kollega till Peter

Gärdenfors är Mattias Osvath
som bland annat forskar kring gåtan om hur tänkande och medvetande uppstår hos kråkfåglar. I

artikeln Med blick in i fågelhjärnan intervjuas Mattias Osvath av Erik Ottosson. Under lång tid har
man inom forskarvärlden betraktat fågelhjärnan
som primitiv. Men senare experiment visar att fåglars hjärna kan vara lika avancerad som däggdjurs.
När det gäller till exempel minnet hos fåglar så
kommer de ihåg var de gömt undan mat, men vilken typ av minne använder de? Är det samma typ
som människan använder? Det är sådana frågor vi
måste ställa oss säger Mattias Osvath.

t

Vad tror du de här råkorna och kajorna
tänkte på när bilden
togs? Mat? Vädret?
Kråkpoesi? Kanske
har Mattias Osvath
svaret.

Bild: pär lydmark

Regnet faller nu sakta mot

en kall och blek novemberdag. Jag står i köket och tittar på en koltrast
som krupit ihop som en boll i päronträdet. Tyst
och färglöst ångar eftermiddagsluften ur fågelns
gula näbb. Längre bort, knappt hörbart genom rutan, når mig ropet från en större hackspett. Efter
en stund uppfattar jag också ljudet av en grupp sidensvansar som brådskar förbi. Och borta vid vägen, intill brevlådan, kvittrar gråsparvar och pilfinkar.
När jag sedan går efter ved till kakelugnen tänker jag på att världen omkring oss består av oräkneliga ljud som vi människor ibland uppfattar som

musik. Har koltrasten en föreställning om vad den
själv sjunger? Kan den uppleva känslor inför den
egna sången? När kommer vi i evolutionens långa
historia få svar på den typen av frågor? Eller som
Albert Camus skriver i Myten om Sisyfos: ”En människas tanke är framför allt hennes längtan”. Kanske
är det så att längtans tanke finns hos alla levande
varelser på vår vidunderliga himlakropp. Kanske
har även djur hemliga ställen, egna personliga och
privata universum. Kanske ett träd någonstans
med en förunderlig hornkrona där egenartade
molnformationer svävar över en hembygd. Det
vore en önskan att längta till. #
Fåglar på Västkusten 4/2011
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Skärpiplärkans
vinteruppträdande
i mellersta Halland
Hur mycket rör sig de skärpiplärkor som övervintrar på Västkusten
mellan olika lokaler, och varifrån kommer de egentligen? Sju års
studier av vinterpiplärkor i Halland har lett till nya spännande rön
om dessa karismatiska vattenbrynstättingar.
Text: reino andersson

Text och bilder: anders nothagen

REINO.ANDERSSON@CIAOIP.SE

anders.nothagen@gmail.com

V

intern 2004/2005 påbörjades

en pilotstudie av övervintrande skärpiplärkor kring Varberg. Målsättningen var att ta reda på om det var
våra lokala häckfåglar eller individer
från någon annan population som uppehöll sig här under vintern. Ortstroheten
mellan olika vintrar var också av intresse, liksom rörligheten under vintern hos
de enskilda individerna. Sådan kunskap
kan vara särskilt värdefull inför framtiden, med tanke på skärpiplärkans dramatiska minskning i så gott som hela
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landet (Andersson, 2005a).
Ett annat syfte med studien var att
dokumentera dräktvariationer hos både
skärpiplärka och vattenpiplärka, som
ett led i att klarlägga bestämningsproblematiken mellan de två arterna. Dessa
resultat kommer dock inte att behandlas
här.
Inventeringar och färgringmärkning

Inventeringar och ringmärkning genomfördes på Rödskär, Getterön, Årnäshalvön och Bua udde under sju säsonger

fram till 2010/2011. I denna artikel fokuseras på resultaten från Getterön där
fångstmöjligheterna visade sig vara
gynnsammast. De fyra första vintrarna
besöktes de tre aktuella Getterövikarna
(1:a, 4:e och 5:e vik) i stort sett varje
helg från början av oktober till slutet av
mars. Regelbundna, om än inte lika täta
besök gjordes också vid Rödskär 6,7 kilometer söder om Getterön och Årnäshalvön 8,8 kilometer norrut. Dessa båda
platser fungerade i första hand som referensområden för att kunna registrera

Skärpiplärkans vinteruppträdande

p

Vi använde vadarfällor som sattes ut i tången
för att fånga skärpiplärkorna. Här står de i 4:e
vik på Getterön.
u

Vid fångsten fick alla fåglarna en individuell
färgkombination så att vi kunde följa deras
rörelser.
t

Individ H98 som märktes minst 2 år gammal
den 4 februari 2006 i 5:e vik på Getterön, här
fotograferad den 20 december 2008 på samma
lokal.

eventuella individförflyttningar från
Getterön. De två första vintrarna färgringmärktes på försök ett tjugotal skärpiplärkor och en vattenpiplärka med
hjälp av vadarfällor i de olika Getterö
vikarna. Ytterligare en vattenpiplärka
kunde följas individuellt tack vare en
partiell albinism.
beteendemönster under vintern

De fem första säsongerna uppehöll sig
runt tiotalet individer på Getterön,
medan det var något färre på Årnäshalvön och Rödskär. De två senaste
vintrarna iakttogs ytterst få fåglar, med
all sannolikhet som en följd av den
stränga väderleken med mycket snö på

de befintliga tångvallarna. Totalt avlästes 17 färgmärkta fåglar på Getterön vid
117 tillfällen. Fem av dem var närvarande en vinter, åtta två och en tre vintrar. En individ noterades första och fjärde vintern, en annan första, andra och

fjärde säsongen. Den som var närvarande längst iakttogs första, andra, fjärde
och femte vintern. De första fåglarna
anlände i slutet av oktober och stannade
till slutet av mars. Flertalet fåglar återvände till märkplatsen där de sedan upFåglar på Västkusten 4/2011
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pehöll sig mycket stationärt hela vintern. Kortare rörelser förekom i ett fåtal
fall mellan Getteröns vikar, men var oftast av tillfällig karaktär. I ett fall skiftade dock en fågel vik mellan två säsonger. I referensområdena Rödskär och
Årnäshalvön iakttogs aldrig några färgmärkta fåglar.
Inga färgringmärkta fåglar sågs heller
under häckningstid, trots efterforskningar mellan Morups tånge och Ringhals. Vid en tidigare studie av det häckande skärpiplärkebeståndet i Varberg
under 1990-talet, färgmärktes 35 vuxna
och 75 årsungar (Andersson, 2005b).
Ingen av dessa fåglar iakttogs vintertid,
utan försvann i mitten av september för
att sedan återkomma i slutet av mars.
Det samma gäller skärpiplärkor färgmärkta på Nidingen. Trots att ett stort
antal fåglar har märkts under tre decennier, har aldrig någon påträffats vintertid utmed hallandskusten (uppgifter genom Uno Unger). Såväl årsungar som
äldre fåglar ingår i vårt vintermaterial,
som dock är för litet för att se några åldersmässiga skillnader. Den äldsta fågeln vi följde blev dock fem år gammal.
Som en jämförelse kan nämnas att
vattenpiplärkan verkade vara mer flyktig till sin natur. Även om vattenpiplär-
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kor observerades regelbundet vid Årnäshalvön, har fåglar på andra lokaler
varit högst sporadiska. Det visar också
det faktum att fyra vattenpiplärkor sågs
under två dagar på Årnäs, men resten av
vintern endast en individ. En av våra individkända vattenpiplärkor som kunde
följas under en hel vinter, konstaterades
också röra sig i högre grad och betydligt
längre än skärpiplärkorna. Som längst
rörde den sig mellan Rödskär och Getterön, en sträcka på 6,8 kilometer.
Nya spännande rön

Studien som är den första i sitt slag för
skärpiplärka, har redan lett till nya
spännande rön, även om dessa inte är
statistiskt säkerställda. För detta fordras
mer ingående undersökning och insamling av ett större material. Man kan
dock med stor sannolikhet konstatera
att det inte är fåglar ur vår häckpopulation som tillbringar vintern i mellersta
Halland. Ett återfynd på Nidingen sent i
oktober 1983 från Murmansk och
norska fåglar som har kontrollerats under hösten på Nidingen, kan kanske ge
en fingervisning om dess ursprung.
Dessutom har det under senare år upptäckts ett spännande inlandssträck av
skärpiplärkor över Mälaren, där det

också har färgringmärkts fåglar i ett
samarbetsprojekt. Mycket talar för att
skärpiplärkorna är ortstrogna sina övervintringslokaler mellan olika säsonger.
Likaså tycks de vara mycket stationära
på de olika lokalerna vintern igenom.
Indikationer tyder däremot på att vattenpiplärkan skulle vara mer rörlig.
Ett tack riktas till Bo Nielsen, Stefan
Hage och David Andersson som inledningsvis deltog i fältarbetet. Tack också
till Getteröns fågelstation, som gjort det
möjligt att genomföra färgringmärkningen. #
Litteratur

Andersson, R. (2005a) Skärpiplärkan − halländsk häckfågel på tillbakagång? Fåglar på
Västkusten 2005(3):133–136.
Andersson, R. (2005b) Revirstruktur och häckningsframgång hos ett unikt bestånd av skärpiplärka. Anthus petrosus littoralis i hamnmiljö. Ornis Svecica 15:22–30.
Ibland får man en trevlig bonus för all tid man
lägger ner på en studie. En dag upptäckte vi
Sveriges tredje hedpiplärka i viken på Årnäshalvön. Hedpiplärka till vänster och skärpiplärka till höger (bilden är ett panoramamontage av två bilder som är tagna precis efter
varandra på samma sten).
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SANDBERGS SIDA:
därute och mitt i

t

En gråtrut som blivit kvar därute.
Eller mitt i? Och en myrspov som
också blivit kvar, fast inte lika
långt ut i därute.

TEXT och bilder: PÄR SANDBERG
per.sandberg@varberg.se

H

an hade återigen gått så långt ut
på udden som det gick att komma. Sedan tog havet vid. Som
vanligt riktade han in kikaren på det
som fanns längst bort, på de små öarna därute. Som om det alltid var bara
vid synranden som det fanns något att
se på.
Men bara något hundratal meter
från udden stod gråtruten, ensam på
ett skär. Det var september och allt
var över för den här gången. Längre
ut markerade storskarvar tydliga sjömärken på en sten. Men de var två,
gråtruten var ensam.
När han varit på väg ut mot udden
och passerat den grunda viken hade
tre myrspovar gått tillsammans och
stuckit med sina långa näbbar i vattnet. Han hade stannat och tittat, för
länge kanske eller för nära, för två av
dem hade lyft, men en blivit kvar. Och
den hade stannat och fortsatt att peta
med sin näbb i vattnet.
En arktisk spov och en västkusttrut,
ensamma. Den ena på en strand och
den andra på ett skär i ett höstlandskap som de flesta fåglar nu höll på att
lämna. Men de hade blivit kvar där de
var, just då. Två av spovarna hade lyft
och flugit iväg och en hade blivit
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kvar, trots att de kanske hade de slagit
följe ända från tundran. Och plötsligt,
vid en grund halländsk havsvik valde
alltså en av de tre att stanna för en
längre eller kortare tid.
Utan till synes känslomässiga band
hade de blivit kvar, myrspoven och
gråtruten, två individer. Den ena letade oavbrutet mat med sin långa
näbb medan den andra putsade sig.
De var där, de var kvar och det var så
det var. Ensamma och i gemenskap
med förmiddagshimlen, senare tillsammans under natthimlen, med saltvattnet invid stranden.
Härifrån skulle man morgonen därpå kunna sjösätta eller flyga iväg, ta
sig ut och förbi Danmark och sedan
Skottland och därefter fara över Atlanten och landa i Newfoundland. Om
man ville.
Myrspoven blev kvar och gråtruten, på
sin blöta häll i det lätta septemberdiset.
Han tittade återigen i kikaren. Den
verkade inte skadad. Den var där och
den ville uppenbarligen vara där,
själv. I alla fall för tillfället.
Sportfiskarna en bit bort stod i
grupp, garvade och tömde burkar.

Bara en av dem hade ännu sitt spö i
handen. Något annat hade tagit över
för en stund eller för resten av deras
dag. Gråtruten och han såg åt deras
håll, sedan på havet och sedan på alla
småöarna.
Därute, kallas det från land, när man
kommit så långt man kan till fots.
Gråtruten stod mitt i därute. Kanske
blir det aldrig, ännu längre ut för den.
Kanske är det därför den är kvar ensam, i sitt mitt i. Senare kommer den
att vara borta från det blöta låga skäret. Till vintern kommer den att bli en
bland vitfåglarna runt de grova fiskeskutorna mellan de skyddande pirarna. Gaggande fiskrensletare; gråa,
bruna och svarta kommer de att stå
parkerade på asfalten. Ett helt lag,
med avbytare och allt, men i olika
dräkter.
Att hänga på eller hänga med kanske
har en funktion, tänkte han. Kanske
är den nödvändig då under is- och
snövintern, men just nu är ensam att
vara tillsammans, med havsvattnet,
snäckskalen, tångdoften och en lätt
sydväst. #
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Bild: gunilla jarfelt

Spaning efter en av helgens två taigasångare på Öland vecka 41. Helgen bjöd i övrigt på kalla morgnar, lärorik skådning och god mat.
öland
torsdag–söndag 13–16 oktober

Väderprognosen var inte speciellt
fågelvänlig. Visserligen spåddes
sol, men på Öland vill man gärna
ha ostliga, eller möjligen sydostliga, vindar, och prognosen sade
nordliga. Fredagsmorgonen började med skrapandet av minibussrutor, det hade alltså varit
under nollpunkten under natten.
Det kunde ha börjat bättre!
Vår ledare Lars Larsson, som är
en utflyttad göteborgare, mötte
oss vid Ås vandrarhem, där vi
hade vår huvudsakliga boning
under denna exkursion. Vi som
inte varit med så länge hade tidigare bara hört talas om denne
legendariske person. Vi hade hört
närmast skräckhistorier om att
man inte fick ha matrast, och
knappt heller sovtid, men dessa
farhågor kom helt på skam. Vi
hade också hört att Lasse är en
oerhört pedagogisk ledare, och
det stämde verkligen! Han verkade ha oceaner att av kunskap
att dela med sig av. Visste ni förresten att man lättast skiljer en
gransångare från en lövsångare
genom att studera stjärten?
Gransångaren ”pumpar” hela tiden med stjärten upp och ner när
den sitter på en gren.
Fredagens första stopp var,
som brukligt, Södra udden. De

nordliga vindarna gjorde sig
verkligen påminda – det var isande kallt och svårt att hitta lä. Vi
radade upp oss utefter vägen och
spanade ut över västrevet och
omgivande vatten. Där fick vi direkt reda på hur man skiljer en
småskrakshane i eklipsdräkt
från en småskrakshona. (Han är
svartaktig på ryggen.) Vi kunde
också konstatera att gräsandshanar redan fått sin praktdräkt,
medan krickor och bläsänder till
största delen fortfarande var i
eklipsdräkt. Vi kunde dessutom
studera skillnaden mellan vigghonor och bergandshonor.
Även en äldre och en juvenil
havsörn fanns på plats så att vi
kunde notera skillnaden mellan
dem.
Efter dessa lärdomar lämnade
vi vägkanten och tog oss ner till
Ölands allra sydligaste spets och
fick direkt se en familj på fem
mindre sångsvanar (även kal
lade tundrasvanar) flyga förbi.
Det haltade omkring en gulärla i
tången, som tidigare rapporterats som forsärla, men det kunde
Lasse direkt vederlägga. Det var
en gulärla och ingenting annat!
I fyrträdgården hittade vi tre
”domdamer” och bakom Fågel
Blå fanns några myrspovar och
en varfågel.
Efter Udden beslöt vi att ta oss

till Grönhögen för att se om det
fanns några svarta rödstjärtar
kvar. Väl nere vid industriplanen
inspekterade vi först Grönhögendammen, och hittade lite smått
och gott, bland annat flera berg
andshonor och en smådopping.
Dessutom kunde vi verkligen
studera två svarta rödstjärtar
bland ogräsen på planen. Nästa
lokal vi tänkt besöka var Västerstadsviken, alias Eckelsudde, men
på vägen dit fick
vi ett larm om en
taigasångare i
det som kallas Dåliga Dungen, strax
norr om Össby.
Trots namnet på
lokalen beslöt vi
att ta oss dit. Det
visade sig att större delen av tillgängliga skådare
på Öland också
var där, så med så
många ögon som
spanade var det
relativt lätt att hitta fågeln. Den var
dock sin vana trogen en rastlös
figur och några
hade svårt att hitta rätt med sina
kikare innan den dragit vidare till
ett annat träd.
När taigasångaren var färdigskådad, tog vi oss tillbaka igen till
västsidan, för att åka till Ventlinge
strand, där det skulle finnas en
strömstare, en lite udda art för
Öland. Den visade upp sig fint,
och på köpet fick vi både storlom
och gråhakedopping. Sista planerade stoppet för dagen var
Risinge hamn, där vi fick se de
flesta svenska gåsarter, det vill
säga grågås, vitkindad gås, kanadagås, sädgås, både tundraoch skogsvarianten, samt bläsgås och spetsbergsgås.
Nu var det dags att ta sig tillbaka till vandrarhemmet för lite
uppsnyggning innan middagen.
Tidigare under dagen hade vi
passat på att beställa bord på
Kvarnkrogen, som nu öppnat i ny
regi. Värt att pröva, tänkte vi. Och
det visade sig vara ett bra val. Lo-

kalen var uppfräschad och maten
var betydligt bättre än tidigare.
Eller vad sägs om hjortfärsbiff,
gjord på öländsk dovhjort?
Lördagsmorgonen grydde lika
klar och kall som gårdagen, och
nordanvinden hade inte lagt sig.
Udden var alltså lika isande kall
som dagen innan. Vi radade upp
oss för att spana mot Västrevet,
och där såg vi till vår förvåning ett
par strandskator. Också flera
svarthakedoppingar, vars vita kinder lyste på långt håll, kunde
vi titta på och jämföra
med några skäggdoppingar, som också simmade omkring
därute. Vi kunde också
(äntligen!) hänga in en
pilgrimsfalk. Vi hade
gjort några tappra försök dagen innan, men
det var alltid någon
annan art när vi väl
fått se efter lite noggrannare.
Fågelstationen
hade fångat en sibirisk gransångare i
sina nät, och alla drog
till staketet när den
skulle visas upp. Flera runt omkring grumsade dock lite – de
tyckte inte att den var speciellt
typisk för en gransångare av
rasen tristis. Lyckligtvis hade
framtiden en bättre obs i beredskap för oss …
Efter Udden tog vi oss norrut
på östsidan den här dagen. Vårt
första stopp blev Enetri soptipp,
men där var helt fågeltomt. Ja,
kanske någon enstaka talgoxe
eller blåmes fanns, men inte så
mycket annat. Vi drog i stället vidare till Gräsgårds hamn, där vi
hoppades på lite lä. Lä var det väl
lite si och så med, men vi kunde i
alla fall fylla på vår artlista med
salskrake och kustsnäppa. Nästa lokal att besöka blev Sebybadet, som verkligen hade lä och de
av oss som ännu inte ätit lunch
gjorde detta i solskenet. Under
tiden gick de övriga en promenad utefter stranden och kunde
komplettera med skärpiplärka.
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Matstund runt öppen eld vid Store
Mosse. Men artgenomgången fick
hållas inne på grund av regn.
t

lite bråttom att ta oss till resans
sista stopp: Beijershamn. Där såg
vi lite otippat en brun kärrhökshona, som jagade över sandrevelsöarna i Kalmarsund. Nu sade
vi adjö och tack till Lasse, packade in oss alla sexton i bussarna för
att åka hemåt. Vi stannade till lite
kort på hemvägen för att fika och
köra sista artgenomgången, som
resulterade i en reslista bestående av 115 arter. (PS: Lasse sågs äta
vid ett flertal tillfällen. Det är sant!
Jag har vittnen …)

# Gunilla Jarfelt
Östen med omnejd
lördag 29 oktober

p

Bild: göran jansson

Martin Oomen (i blå jacka) pekar elegant och med van hand ut allt som
är värt att se i trakterna runt Östen.

I träden vid rastborden hoppade
en brunsiska omkring.
Därefter hade vi tänkt åka vidare till Stenåsabadet, men efter
vägen såg vi att det var många
bilar parkerade. Vi stannade, och
fick besked att detta var Mellbytorp, där ytterligare en taigasångare höll till. Vi parkerade
därför våra minibussar för att de
som inte sett den förra taigasångaren så bra skulle få en chans till.
Denna individ visade sig vara lite
mer samarbetsvillig, och visade
stundtals upp sig riktigt bra. Även
de mest kräsna kunde nu kryssa
denna fågel. Nu skulle vi i alla fall
åka till Stenåsabadet, för där
fanns minsann en annan sibirisk
gransångare – denna gång betydligt mer typisk i sitt utseende
än den vi sett på morgonen. Och
här kunde vi bekräfta det som
Lasse sagt dagen innan – gransångare pumpar verkligen med
stjärten!
Dagen började nu närma sig
sitt slut och vi åkte vidare för att
inte missa Naturbokhandeln i
Stenhusa gård i Stenåsa. Där kunde man bland annat köpa Lasse
Larssons nya applikation Sveriges
Fåglar, och eftersom vi hade själva Lasse med oss, kunde vi också
få hans autograf på omslaget.
Kul! Vi avslutade dagens skådning med att åka till Össby ör, för
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att där hoppas få in någon sträckande raritet, typ rödhalsad gås
eller praktejder, men med det
kammade vi noll. Däremot fick vi
se en hel flock med dvärgmås,
och det är ju inte heller fy skam.
Kvällens middag avåts på samma
ställe som kvällen innan, dels för
att det inte fanns något annat
vettigt ställe nära Ås, dels för att
maten faktiskt var bra där.
På söndagen hade vinden
verkligen mojnat, och i stället var
det helt vindstilla. Så vackert allt
var i solskenet, med lite kvardröjande morgondimma! Självklart
var Udden vårt första mål för dagen. Ny art till vår reslista blev
sandlöpare och vi såg också en
fin flock steglitser som for omkring mellan tistelbestånden.
Nästa punkt på programmet
var att packa ihop och städa ur
våra rum på vandrarhemmet.Vi
gjorde detta så fort som möjligt
för att sedan åka till Eckelsudde,
där vi bland annat såg en törnskata och ett antal ljungpipare.
Vi fick då möjlighet att studera
skillnaden mellan dem och kustpipare samt en brushane, som
gick omkring på samma strand.
Den största skillnaden, om man
inte ser dem flyga, är att kustpiparna är lite högbentare och har
större huvud än ljungpiparna.
Dagen började nu lida och vi fick

Efter förra årets mest misslyckade
exkursion, där antalet sedda fågelarter understeg antalet deltagare, gjordes ett nytt försök till
sjön Östen med omnejd. Nu ett
antal veckor tidigare. Detta för att
undvika ännu en
vinterexpedition i
snöfall på halkiga
och knappt synliga
vägar. Exkursionsledarna Martin Oomen och Per Björkman kunde utlova
flockar med gäss
detta år eftersom
Martin varit uppe i
trakterna och rekat
tidigare i veckan.
De nio deltagarna åkte från den nya
samlingsplatsen vid
Shellmacken under
Götaälvbron kl
06.30 i en minibuss
och en personbil.
Väl framme i Boterstenadalgången
hade solen hunnit
upp på himlen och
värmde oss gott vid det första
stoppet, som gjordes vid Önabacken där en stor flock med
sångsvanar och gäss gick och
betade. Här kunde vi leta upp tre
mindre sångsvanar bland 101
vanliga. Hela tiden drog flockar
med sädgäss över oss mot sina
födosöksplatser runt Tidan. Antalet uppskattades till över tusen.

En relativt sen stenskvätta gick
ute på en åker och två havsörnar
sågs dra norrut. Martins utlovade
fjällvråkar var också på plats.
Fjällvråk blev dagens art och sågs
i stort sett på varje lokal vi besökte.
Vid Låstad, en bit längre söder
ut längs riksvägen gjorde vi ett
stopp där en ganska stor gåsflock
stod på fint obs-avstånd. Här var
artsammansättningen blandad
och vi kunde studera skillnaderna
mellan sädgås av skogs- och
tundraras. Sju spetsbergsgäss,
sju bläsgäss och även sju vitkindade gäss ingick i flocken där
även att antal grågäss och kanadagäss fanns. En skogsduva hittades ute på fältet och på andra
sidan av riksvägen höll en flock
på 350 ljungpipare och tofsvipor till.
Nästa stopp gjordes vid Rörsås
där vi hittade en havsörn som
satt uppe på en
kraftledningsstolpe.
Nu kom dagens
pulshöjare i form av
ett larm på tre observerade fjällgäss
vid Norra vallen, öster om sjön Östen.
Således drog exkursionen sig ganska
snart däråt och till
allas lycka var fåglarna snälla nog att
vara kvar. Att sedan
några moln kom för
solen gjorde inget
just då, eftersom det
gick att se karaktärerna bättre i detta
ljus. Även vid denna
lokal såg vi havsörnar och fjällvråkar.
På tillbakavägen orsakade en duvhök
ett stort uppflog av tofsvipor intill vägen.
Så styrdes kosan mot Skövde
skjutfält där Martin pratade sig
varm om orrar, varfåglar och
sparvugglor. Tyvärr lyste samtliga
dessa med sin frånvaro, trots att
vi gjorde flera eftersök och Martin
lät höra en briljant härmning av
sparvugglans höstläte. Spillkrå-
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Skärgården när den är som bäst – på Hyppeln en gnistrande höstdag!

ka, tofsmes, talltita och domherre blev några av de arter vi i
stället hörde och såg, liksom två
olika fjällvråkar.
Vi kände oss dock inte alltför
besvikna utan var i stället mer än
nöjda över dagen, där förstås
fjällgässen toppade! Det hördes
till och med telefonsamtal med
order om att kyla lämplig dryck
inför kvällens hemkomst bakifrån
i minibussen. Vi tackar Martin Oo-

men för hans säkra ledning och
stora kunskap om fåglarna i dessa
trakter och ser fram mot fler exkursioner tillsammans.

# Per Björkman
Hyppeln
torsdag 10 november

Denna morgon bjöd på grå dimmoln och fint duggregn. Vinden,
som var svag, kom från sydost
och skulle inte innebära något

bra läge för havsfågelskådning.
Trodde vi.
Vår guide, Roger Eskilsson, tog
oss raskt till öns västsida, där vi
kunde plocka in den ena arten
efter den andra som till exempel
skärpiplärka, tordmule, tobisgrissla, små- och storlom, toppskarv (juvenila med ljusa fötter!)
och snösparv. Tre sträckande
fjällvråkar över havet var början
till ”fjällvråkens dag”.
Dagen fortsatte med en vandring runt ön på iordningställd led
och efter kaffepausen fortsatte vi
till öns nordostsida. Det klarnade
upp och solen värmde från en
molnfri himmel. Nu dök även fler
sydsträckande fjällvråkar upp,
ivrigt påhejade av traktens kråkfåglar. Totalt denna dag fick vi se
åtta vråkar i olika åldrar.
Efter vår vandring runt ön
återvände vi till öns västsida. Med
kristallklar luft låg hela Västerha-

vet framför oss med Vinga i syd
och Hättebergets fyrkasun i norr.
Ja, faktiskt kunde vi även se Pater
Nosters nyrenoverade fyr glänsa i
solskenet.
Solen och nya intressanta obsar värmde de 43 ”vardagslediga”
som deltog denna dag och nog
var det tretåig mås utanför Stora
Pölsan, eller …
En intressant obs var de femtiotal tofsvipor som på relativt
hög höjd sträckte västerut mot
Skagen, en distans på cirka 40
kilometer. Nämnas bör att Hyppeln är den ö som ligger närmast
Skagen (vårsträcket!) av Västkustens öar.
En ganska lång dag med växlande väder och många fina obsar närmade sig sitt slut och vi
tackade Roger för utmärkt guidning. Vi såg ett trettiofemtal arter,
som finns redovisade på Svalan.

# Christer Cederfalk
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program

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).
Göteborg runt
Fredag 6 januari (trettondagen)

Traditionsenligt ”gör” vi Göteborgstrakten i slutet av julhelgen
med chans att få in en del nya årskryss. Vart vi åker beror dels på väderläget, dels på vad som setts de
senaste dagarna. Det kan bli hamnen, Torslandaviken, Säveåns mynning eller någon annan för dagen
intressant plats. Avresa kl 08.30
med hemkomst senast vid 15-tiden.
Ledare: Uno Unger. Pris: 50–100 kr. Anmälan:
Senast 29 december. Kontaktperson: Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

Norra skärgården
Lördag 21 januari

Exkursionen går till Rörö vid normalt vinterväder, annars finns alternativ med Hönö eller Hyppeln.
Rörö bjuder alltid på en härlig naturupplevelse med sin närhet till
havet. Här finns alltid toppskarvar,
skärsnäppor och olika alkor och
sjöfåglar att kika på vintertid. Under de senaste stränga vintrarna
har havsörn och pilgrimsfalk jagat
ute i skärgården. Rejäla kängor rekommenderas då stenarna är hala
vid isbeläggning. Vi samåker i egna
personbilar med avresa kl 06.30.
Ledare: Per och Barbro Björkman. Pris: Ca 100 kr
inkl. naturskatt. Anmälan: Senast 13/1.
Kontaktperson: Per Björkman (073-563 00 66).

Hallandskusten
Lördag 3 mars

Traditionsenlig vårvintertur till ett
antal kustlokaler, som kan erbjuda

såväl övervintrande tättingar och
änder som tidiga vårfåglar. Även
en hel del rovfåglar brukar kunna
ses. De senaste åren har vi också
alltid hittat några övervintrande
hornugglor. Vid tillräckligt många
anmälningar åker vi gemensam
buss. Avresa kl 06.30 med hemkomst vid 17-tiden.
Ledare: Calle Hagman. Pris: 200-250 kr.
Anmälan: Senast 17/2. Kontaktperson: Hampus

Lybeck (070-250 17 82).

Skåne
Fredag–söndag 9–11 mars

Vårvinterskådning i Skånes klassiska gås- och rovfågelmarker på
Österlen. Bland 1000-tals övervintrande sädgäss brukar vi alltid kunna leta fram några spetsbergare.
Bläsgäss finns alltid i ganska stora
antal. Normalt brukar vi se ett tiotal
rovfågelsarter och vissa år har artlistan kryddats med större skrikörn
och jaktfalk. Vi får se vad det blir
denna gång. Vi åker gemensam
buss och bor på vandrarhemmet i
Skåne-Tranås. Avresa kl 17.00 på
fredag med hemkomst senast kl
18.00 på söndag.
Ledare: Lennart Falk. Pris: Ca 1 300 kr. Anmälan:
Senast 10/2 med 500 kr. Kontaktperson: Maria
Eriksson (070-539 59 10).

där vi hoppas kunna höra någon av
skogens alla sparvugglor, orrarnas
bubblande ute på myren och kanske möta en tjäder eller två under
vår vandring i detta storslagna
barrskogsområde. Förhoppningsvis får vi också chans att träna på
trummande spettar och avnjuta
spelande skogssnäppa till morgonkaffet. Stövlar eller kängor kan vara
bra att ha på fötterna under denna
exkursion då våren i skogen stundtals kan vara riktigt blöt. Samåkning i bilar med avresa kl 04.30
(observera tiden!).
Ledare: Björn Dellming. Pris: Ca 70 kr. Anmälan:
Senast 30 mars. Kontaktperson: Per Björkman
(073-563 00 66).

Jämtland (ånnsjön/Stekenjokk)
Söndag–söndag 24 juni - 1 juli

År 2011 var det bästa lämmelåret
på länge och många fjällarter har
haft lyckade häckningar. Vi hoppas
på kvardröjande effekter även under 2012, när vi åker till Jämtland i
slutet av juni. Om vi får se några
fjällugglor i år återstår att se. En hel
del olika fjällarter ska det ändå bli
och Ånnsjön bjuder som vanligt på
dubbelbeckasinspel. Mer information om denna resa kommer i nästa
nummer.
Ledare: Mikael Hake.

Styrsö
Söndag 1 april

Förutom de tidigaste vårfåglarna
hoppas vi på en del nyanlända tät�tingar såsom sädesärla och hämpling. Cirka 7 km vandring i strandoch skogsbiotoper på öns södra
del. Samling vid Saltholmens brygga kl 06.10. Ordinarie båt till Styrsö
Skäret avgår kl 06.15. Anslutande
spårvagn, linje 11, avgår från Drottningtorget kl 05.31. Åter vid Saltholmen kl 12.32. Reservation för
tidtabellsändringar. Samarrangemang med Göteborgs Naturskyddsförening.
Ledare: Lars Hellman. Pris: Endast naturskatt 20
kr. Anmälan: Ingen. Kontaktperson: Gunilla

Jarfelt (070-608 10 09).

Svartedalen
Lördag 14 april

För den morgonpigge skådaren
kan ett besök i Svartedalens skogar
bjuda på minnesvärda upplevelser
i mitten av april. Gryningens ljud
står i fokus under denna exkursion

Vardagsaktiviteter
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser. Kom som du är,
ingen anmälan, inga avgifter.
Fåglar, fika och fränder. Rapporter från tidigare vandringar på
gof.nu och naturstig.se. Frågor:
Stig Fredriksson (0703-30 28 16),
Jan Krantz (0760-16 27 72).
Slottsskogen
Torsdag 19 januari, kl 10-12

Vintertid kan Slottsskogen vara en
fågelmagnet: tusentals gräsänder,
vissa år lika många ringduvor, jagande duvhök och numera även
ormvråk. Dessutom mängder av
mesar och annat smått vid fågelborden. Bil till Slottskogens södra
infart, kollektivtrafik till hållplats
Botaniska trädgården. Samling vid
södra delen av Stora dammen.
Guide: Stig Fredriksson.


Rya skog
Torsdag 26 januari, kl 10-12

Vi vandrar runt på stigarna i Rya
skog som är ett mycket gammalt
skogsområde nära Ryaverket på
Hisingen och dessutom naturreservat. Senare under våren är fågellivet mycket rikt, så här års får vi
emellertid utnämna trädkrypare
och mindre hackspett till målarter.
Även kattuggla finns här och fågelmatning förekommer i området så
där kan man kanske se lite rara fåglar. Samling kl 10.00 på parkeringen som hör till området. Bil längs
Oljevägen, parkering vid reservatets NV hörn (obs! liten parkering
på båda sidor vägen). Buss 32 stannar vid hållplatsen Rya skog.
Guide: Dennis Kraft, vår SOF-ordförande.

Krossholmen

november 105 arter. Enligt tidtabell 2011 färja från Saltholmen
09.25 mot Vrångö, ankomst Vrångö
10.03. Åter från Vrångö mot Saltholmen 12.32 eller 13.28 med ankomst Saltholmen 13.07 respektive
14.23, men kontrollera dessa tider
hos Västtrafik, då tidtabellen inte är
fastställd för 2012 när detta skrivs.
Guide: Lars Hellman.

Göteborg runt
Torsdag 23 februari, kl 10-13

Vart vi tar vägen denna senvinterdag vet vi inte i skrivande stund,
men Jan Hellström kommer att lotsa oss runt bland smultronställen i
Göteborgs omedelbara närhet är
det tänkt. Samling vid möbelhuset
Mios parkering i Västra Frölunda kl
10.00.

Guide: Magnus Persson.

Guide: Hasse Österman.

Sandsjöbacka
Torsdag 22 mars, kl 10-12

Detta område hyser många fåglar
som man inte ser varje dag. Vi besöker drumlinen i trädlärkans tid.
Kör E6 söderut, tag avfart 62 mot
Lindome, efter 385 meter tredje
avfart in på Spårhagavägen. Efter
1,8 km till vänster in på Långåsvägen. Fortsätt fram till den stora pplatsen för Sandsjöbacka naturreservat där samling sker. Bussar
saknas; samåkning rekommenderas.
Guide: Bertil Nilsson.

Guide: Jan Hellström.

Torsdag 2 februari, kl 10-12

Vintertid när och om isen lagt sig i
den övriga Torslandaviken kan här
vara väldigt rikt på övervintrande
arter. I annat fall finns Torslandaviken nära som alternativ. Kör väg
155 mot Torslanda och Lilla Varholmen. I rondellen efter Ica Maxi på
höger sida vägen tar man av till
vänster. Följ vägen till golfbanan
med klubbhuset och parkeringen.
Den svänger rejält uppe på höjden
innan den går neråt igen mot parkeringen där vi samlas. Buss 26 från
Torslandakrysset går ut nära golfklubben, tur förbeställs en timme
innan på telefon 020-41 43 40.

Det går också att åka direkt E20 till
avfart 89 Nääs, där man tar till höger och åker på skyltar Stålebo
dammar.

Öxnäs
Tjolöholm
Torsdag 1 mars, kl 9-14

Sedan decennier ett givet utflyktsmål för benstarka. Kanske många
nöjer sig med att stå i fågeltornet
en stund och sedan åka hem. Idag
blir det vandring runt Jägarns runda och Örnekiken ut mot Kalvö.
Samling vid möbelhuset Mios parkering i Västra Frölunda kl 09.00 för
samåkning till den stora parkeringen nära Tjolöholms slott. Sedan blir
det en vandring på 5 km. Kanske vi
besöker fågeltornet också.
Guide: vakant.

Stora Amundö

Torsdag 29 mars, kl 10-12

Vårsträcket efter Nordre älv kan
vara massivt med mycket svanar
och en del rovfåglar. Vi kan inte
lova att detta händer just denna
dag, men tiden är rätt och i detta
område finns alltid en del fågel att
beskåda. Bilist kör Tuvevägen mot
Säve, svänger vänster in på Kongahällavägen och svänger mot Öxnäs
efter drygt 1 km. En liten p-plats
finns på vänster hand efter ca 500
meter, sedan går vi vägen fram.
Buss 36 går till hållplats Öxnäs, gå
därefter in på Öxnäsvägen så långt
den går. Samling vid vägens slut.
Guide: Bo Brinkhoff.

Kippholmen

Nordre älvs mynning är ett annat
vänteställe för otåliga vattenfåglar.
Kippholmen har vi besökt en gång
tidigare med Åke Pettersson, väl
känd här ute. Nu gör vi ett nytt försök, vi är också otåliga och februari
kan ibland vara vår här. Bilist kör till
Björlandavägens slut vid Skra bro.
Bussåkare tar sig till denna hållplats och får då åka med. Samling
kl 10.00 på parkeringen vid Skra
bro och samåkning de sista 5 km.
Guide: Åke Pettersson.

Vrångö
Torsdag 16 februari, kl 9-13

Här har skådats 170 arter genom
åren och år 2011 fram till mitten av

Denna välkända fågellokal är spännande med varierad natur och
långa artlistor. Bilister tar Säröleden söderut till avfart Brottkärr,
Amundön och parkerar på den stora parkeringen. Bussåkare åker
med linje 58 till ändhållplats Brottkärr och går sedan vägen fram till
ön. Samling kl 10 .00 vid bron över
till Stora Amundö.

Guide: Lars-Olof Sandberg.

ladybirds
Vi i LadyBirds provar ett nytt sätt
att arrangera våra exkursioner.
I stället för att långt i förväg bestämma vart vi ska åka, bestämmer resesamordnaren detta
strax innan exkursionsdatumet.
Information om resmål, samlingsplats och samlingstid kommer ut på mejllistan (se separat
informationsruta nedan) cirka
två dagar innan. Har du förslag
till resmål för det aktuella datumet – hör av dig till resesamordnaren!
Rovfågelsafari
Söndag 15 januari

Samling vid Ikeas parkering i Kållered kl 09.00.
Samordnare: Britta Svensson (0730-43 45 48).

Exkursion
Söndag 26 februari
Samordnare: Evamaria Ferm (0707-80 10 10).

Planeringsmöte
Onsdag 7 mars

Planeringsmöte, Ekliden kl 18.30.

Torsdag 8 mars, kl 10-12
Torsdag 9 februari, kl 10-12

är fågelrikt. Bil kör Pixbo–Mölnlycke, svänger in på Hårskerödsvägen vid Göteborgs djurskyddsförening. Parkering vid Annas
hästgård (vi har tillstånd). Buss 684
går från Mölnlycke till hållplats
Hårskeredsvägen. Gå rakt söderut
på vägen 1 km till vägbom. Samling vid bommen kl 10.00.

Hårssjön
Torsdag 12 april, kl 10-12

Detta är en av våra få slättsjöar och
den enda lokal i trakten där rördrom hörs på våren, hela området

Exkursion
Söndag 25 mars
Samordnare: Eva Åkesson (0708-12 02 85).

Exkursion
Söndag 22 april
Samordnare: Stina Thelander (031-795 43 50).

Exkursion

Guide: Olof Armini.

Söndag 27 maj
Samordnare: Kirsi Ljungqvist (0720-02 67 66).

Stålebo dammar
Torsdag 15 mars, kl 10-12

Vi besöker Stålebo dammar, ett
nyanlagt våtmarksområde vid Tollered med olika vattenfåglar i vackert ängslandskap. Samåkning från
parkering vid möbelhuset Mios
parkering där vi samlas kl 09 .00.

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

Exkursion
Tisdag 19 juni
Samordnare: Berit Thalenius (031-795 11 87).

Exkursion
Söndag 22 juli
Samordnare: Margareta Kron (031-82 60 54).
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Föredrag
på musEEt

En av ett 150-tal arter som fångades på bild under den månadslånga Sri Lanka-resa som vi får ta
del av den 19 mars: rostbiätare
(Chestnut-headed Bee-eater).

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!

t

med allt från snöklädda vulkanberg och flamingosjöar till vidsträckta savannslätter ger en extra
dimension. Pär Löfvenius visar
sina bästa bilder från en nyligen
genomförd resa.

Hökälla våtmark
Söndag 8 januari

Det restaurerade våtmarksområdet vid Kvillebäcken har blivit ett
av Göteborgstraktens rikaste fågelområden. John Thulin, välkänd för
många genom sina guidningar,
och ansvarig för området, redogör
i afton för Hökällas fåglar och vilka
planer som finns för framtiden.
Paradisfåglar och papegojor
Söndag 5 februari

Mehd och Lena Halaouate har
blivit trollbundna av Indonesiens
övärld och gjort många resor dit. Vi
får i afton veta mer om dess säregna fågelfauna där paradisfåglarna är de mest kända.

Bild: lars-göran itskowitz

Måndagar
på Ekliden
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.

Måndag 16 januari

Den omstridda storskarven
Söndag 4 mars

Storskarven väcker känslor var den
än slår sig ner. Gundula Korb vid
Stockholms universitet forskar på
storskarv och berättar för oss om
vad hon vet och inte vet om denna
märkliga fågel.
Årsmöte
Söndag 1 april

Efter årsmötet blir det föredrag
med Lars Larsson. Mer information kommer i nästa nummer.

MED TRÄSKONÄBB OCH
GORILLOR I UGANDA
Måndag 20 februari

Följ med Kent-Ove Hvass på en
resa till Aku Markubs (arabiska för
träskonäbb) hemmamarker och
gorillornas dimmiga berg och möt
dessa mytomspunna varelser. Upplev vidare några av de 522 arter
som noterades på denna resa till
Uganda 2010.
FÅGELSKÅDNING PÅ SRI LANKA

GOF PÅ VARANGER

I början av juni 2011 gjorde föreningen en resa till Varangerhalvön i
nordöstra Norge. Följ med till fågelbergen på Hornöya och vandra
bland tordmular, sillgrisslor, spetsbergsgrisslor och lunnefåglar och
10 000-tals kryckjor (tretåiga måsar). Labbarna fanns överallt detta
gnagarår. Många andra fjällfåglar
fastnade på såväl näthinnan som
digitalminnet. Innan hemresan
hann det även bli lite uggleskådning i Bodentrakten. Rudi Jelinek
m.fl. berättar om resan.

studie
verksamheten

Måndag 19 mars

Under en månads tid (januari–februari 2011) reste Lars-Göran
Itskowitz och Christina Rosenberg runt på Sri Lanka och besökte
ett flertal nationalparker med resultatet att ca 150 fågelarter, varav
ett flertal endemiska, fångades på
bild. Kom och njut av bilder på
vackra färgglada fåglar.
FÅGLAR OCH DJUR I KENYA
Måndag 16 april

Kenya ståtar med en fågelfauna på
över 1 000 arter och ett mycket rikt
djurliv. Den enastående naturen

Anmäl dig till någon av våra studiecirklar och lär dig mer om
fåglar tillsammans med andra
likasinnade! Studiecirklarna anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.
Nybörjarcirkel
Start i Mitten av mars

Vill du lära dig mer om fåglar? Veta
vad du ser och hör i naturen? Passa
på att öka din kunskap under våren. Kursen innehåller både inneträffar och exkursioner.
Ledare: Bill Karlström och Mikael Sundberg.
Kostnad: 400 kr. Anmälan: Senast 12 februari på

031-49 22 15 eller gof@gof.nu (ange gärna vilka
vardagar du föredrar för kvällsträffarna).
Vårfåglar
Start i Mitten av mars

En fortsättningskurs för dig som
vill lära dig mer. Kursen innehåller
både inneträffar och exkursioner.
Ledare: Conny Palm. Kostnad: 400 kr.
Anmälan: Senast 12 februari på 031-49 22 15

eller gof@gof.nu (ange gärna vilka vardagar du
föredrar för kvällsträffarna).

Gofs kurser genomförs
i samarbete med studiefrämjandet i göteborg
www.studieframjandet.se

t

Den 20 februari visar Kent-Ove
Hvass (www.hvassnatur.se) många
läckra bilder från Uganda, bland
annat på gorilla och träskonäbb.
Bilder: Kent-ove hvass

34 Fåglar på Västkusten 4/2011

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

lösningar till julpysslet
STEG FÖR STEG: 1. Trana 2. Mindre lira 3. Rödhake
SÅ LÄT DET DÅ: Viand = bläsand, sibirisk sparv = lappmes, rotgel = rödhake, bullare = blåmes, pörtum = gök, skogssångare = grönsångare, kvidfågel = ormvråk,
blidkråka = nötskrika, jordkrypa = lövsångare, glimåka = fiskmås, norrkvint = bergfink, körfågel = storskrake.
HITTA FÅGLARNA: Vattenrall, fasan, sandtärna, gam, gås, ärla, svala, tjäder , järpe,
kapand, and, ripa, stork, trut, kaja, örn, uv, gök, årta, and och häger.
REAR BIRD OR RARE BIRD: 1. Bivråk, hona 2. Praktejder, hane

kunskap om fåglar och stimulera fågelintresset.
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