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om att vara sent ute
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och att vara sent ute
det är uggletid nu. Då gäller
det att vara sent ute om det ska
bli något. Så på sätt och vis kan
man säga att det här numret av
FpV kommer helt perfekt, eftersom det också kommer vara sent
ute hos alla GOF-medlemmar. Är
det någon gång man ska vara
sent ute är det ju nu, och på försommaren. Har du fått ett inbetalningskort med det här numret?
Då är du också sent ute, eftersom
det betyder att du har glömt betala medlemsavgiften.
i fallet med Fåglar i Göteborgs-

trakten 2010 var vi tvärtom lite för
tidigt ute med att säga att det var
tryckdags. Bildmissar och hårddiskkraschar senare var vi mycket
senare ute än vi kunde trott i förra
FpV. Det var därför vi skrev att vi
snart var ute. Vi glömde det där
sentet. Som vanligt. Men nu har vi
storslagna planer för 2011:an. Jag
vågar inte skriva något för då blir
vi väl sent ute, men den ska komma medan det fortfarande är lönt
att vara sent ute – det vill säga på
försommaren. Nu skrev jag det
ändå. Vi håller tummarna.
personligen har jag en för-

Bild: sara lydmark

måga att dra igång nya stora projekt precis när jag är sent ute med
något annat. Det hände nu igen
när det bara var dagar kvar till
FpV-tryck. Härom dagen råkade
jag engagera mig i att utforma en
standard för svenska fågelmeddelanden på Twitter. Det tog tid
men är kul. Det kommer en liten
guide i nästa FpV, men här är två
förhandstips:
#obsbok och
obsbok.se.
För dig som
vill vara
tidigt ute ...
redaktör: pär lydmark
par.lydmark@gof.nu
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En husägare kontaktade mig i dag och bad om hjälp med en fågel som hade
trillat ner i skorstenen på huset och fastnat ovanför spjället. Jag tog med
nät och håv och åkte dit och kunde efter lite trixande plocka ut en kaja som
efter omständigheterna klarat sig bra. Efter lite vila och mat släpptes fågeln
som flög iväg utom synhåll till ett, förhoppningsvis,
gott liv långt bort från alla skorstenar.
Efteråt satt jag på min altan, tittade

och lyssnade på
alla fåglar i trädgården och funderade på att trots att
många, för att inte säga de flesta, verkar bry sig om
och är intresserade av fåglar, är det samtidigt så att
hela tiden förstörs värdefulla biotoper där fåglar häckar, födosöker eller rastar vid flyttning. Efter vad man
kan läsa i den nyutkomna boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst har antalet fåglar minskat kraftigt de
senaste trettio åren även om man bortser från en viss
överskattning vid förra räkningen. Detta samtidigt som
antalet fågelskådare har ökat.

Om du läste Per-Ola Rösiös debattartikel

”

Antalet
fåglar har
minskat
samtidigt
som antalet
fågelskådare
har ökat

i förra numret
av FpV kunde du där ana en viss besvikelse över att antalet ”fågelskådare” ökat men ”ornitologerna” blivit färre. Är det kanske
så? Har det blivit viktigare att få in flest arter på januarilistan, att kryssa
lappugglan i Göteborgs rapportområde och så vidare än att skydda känsliga
fågellokaler, att mata fåglar och att sätta upp fågelholkar?

Nja, jag vet faktiskt inte. I

GOF har vi nog alltid arbetat med fågelskydd
även om det har varit och fortfarande är en tung bit. Men vi är alltför få
som arbetar med frågorna. Men så har det nog ”alltid” varit, i alla fall sedan jag började jobba med naturvård. Kanske beror det på att många tror
att det är en omöjlig uppgift att påverka, att det är jobbigt och tråkigt. Det
är möjligt att det stämmer, men bara till vissa delar. Det är samtidigt intressant, roligt och lärorikt. Och väldigt tillfredsställande när vi lyckas med att
få våra makthavare att lyssna till våra argument för att skydda ett område
eller att hänsyn tas till den biologiska mångfalden vid exploateringar.

Så det gof behöver är

Ornitolog =
Person som ägnar sig åt eller är hemmastadd i ornitologi
Ornitologi =
Läran om fåglar

Fågelskådare =
Person som tittar på fåglar :)

Bild: självporträtt

fler ”ornitologer”,
för nog finns det sådana där ute bland
alla ”fågelskådarna”? Hör av dig till
Fågelskyddskommittén och bli ”ornitolog” du också!
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fågelnyheter
från
västkusten
FpV
fågelnyheter från västkusten
Fågelnyheter
från
västkusten
Havsörn häckar
igen – efter 120 år
återtåget Sveriges havsörnspopulation har varit på
stark frammarsch under de
senaste decennierna och
endast två landskap (Halland och Bohuslän) har varit
utan häckande havsörnar de
senaste åren. Detta har i år
förändrats till det bättre. För
första gången sedan 1890talet har nämligen Halland
nu ett häckande havsörns
par. Lokalen ligger i Falkenbergs kommun, men avslöjas inte offentligt här, då
valet av boplats ligger bara
ett stenkast från en hyfsat
välkänd och välbesökt lokal
och risk för störning vid boet
i möjligaste mån skall undvikas.
Paret består av en gammal hane och en ej helt utfärgad hona som i skrivande
stund ligger och ruvar. Hos
örnar är det inte helt ovanligt att yngre honor lyckas
häcka med äldre hanar, då
det är hanen som sköter
merparten av jakten under häckningen, vilket gör
att häckningen inte
äventyras av en
oerfaren hona.
Boet som de
halländska örnarna
byggt ligger i toppen av en gran i en
i övrigt ganska lövskogsdominerad
biotop. Vanligtvis
brukar riktigt gamla tallar, med snittålder mellan 200
och 400 år, vara förstahandsvalet när
havsörnar väljer nya boträd.
Som kuriosa kan dock nämnas att de två par som häckade 1890 i Särö Västerskog
och Varbergs inland valde
uttalat lövskogsdominerade
områden med företrädesvis
bok.

Bild: per gustavsson

Vitt och brett i oanade
mängder både här och där

vit vinter Om de legendariska
finlandssvenska bröderna
Magnus och Wilhelm von
Wright hade klivit ned från sin
himmel och beslutat sig för att
resa runt i Sverige under nyss
lidna vinter så hade de blivit
förundrade och häpna över
alla vitvingade
trutar som genom ett trollslag
gästade vårt
land. Hade bröderna dessutom
haft vägarna förBoet ligger
bi Göteborgsområdet under söni toppen av
dagen den 15
en gran i en
januari så hade
de fått uppleva
lövskogstvå vitvingade
trutar på samma
dominerad
dag. Närmare bebiotop
stämt, under förmiddagen och
eftermiddagen,
hittade nämligen Lars Erik
Norbäck en oemotståndligt fager individ vid Ringön medan
Kristian Thisted och Elon Wismén fick syn på ett annat vackert exemplar vid Knippleskären strax intill Torslandaviken.
Den förra uppehöll sig sedan
vid bland annat Fiskhamnen
# björn dellming
och Säveåns mynning fram till

”
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den 14 februari, medan den
senare endast blev kvar några
minuter efter upptäckten.
Om vi vidare föreställer oss
att bröderna von Wright vandrade runt i ett hemmabekant
Bohuslän under perioden så
skulle vi säkert återfinna deras
utsökta texter och akvareller
av vitvingad trut vid bland annat Färlevfjorden den 7 december, Måseskär den 15 januari och Stånge huvud den 12
februari. Och kanske gav inkomsten efter deras praktfulla
bildverk Svenska Foglar
(1838) också ekonomisk möjlighet att resa till det halländska landskapet. På flera platser, bland annat vid Björnhult,
Skummelövsstrand, Mönster,
Getterön och Ringhals udde
sågs det vitvingad trut.
Låter vi bröderna med fantasins hjälp också besöka
Klaksvík på Färöarna så skulle
de ges möjlighet till en upplevelse de sent skulle glömma.
Vid den berömda fiskehamnen
på ön Bordoy, norra delen av
Färöarna, uppehöll sig hundratals, kanske tusentals vitvingade trutar under januari och februari.
Skall man, avslutningsvis,
försöka ge sig på en slags kva-

Bild: magnus rahm

Bild: stig fredriksson

p

Det var gott om vitt den här vintern. Överst till vänster den vitvingade truten som uppehöll sig i
Göteborgs hamn under stora delar
av januari och februari. Bilden är
tagen den 8 februari. Till höger
den vittrut som sågs den 13–14
mars i Göteborgs hamn (övre bilden) och från Ljungkullen i Slottsskogen (nedre bilden). På omslaget ser du en annan av vinterns
vitvingar fotograferad i Glommens
hamn den 19 januari.

lificerad gissning och uppskattning av hur många individer som besökt Sverige under
den aktuella perioden torde
det vara åtminstone 15–20 exemplar, troligen fler. Att Göteborgs fiskhamn också fick sällsynt besök av en vittrut den 13
och 14 mars innebär att Marinco Karabatics upptäckt gör
att vi inte längtar efter tussilago och liljekonvalj utan snålblåst och ett evigt fruset landskap.
# christer fält

Vintern 2011/2012
Nyheten om att den rehabiliterade
lappugglan skulle släppas gjorde
att ett 70-tal skådare dök upp för
att vinka av ugglan när det var
dags för frihet igen vid Skådene
(passande namn!) i Bohuslän.
t

Bild: björn dellming

(K)lappkryss i Bohuslän
lappsjuka Som en direkt följd
av det fantastiska gnagaråret
2011 stod det ganska snart
klart att hösten i södra Sverige
borde kunna bjuda på ett
smörgåsbord av nordliga sorkjägare. Och mycket riktigt hittades just en sådan, i form av
en lappuggla, strax utanför
Håby norr om Munkedal den
23 november 2011. Tyvärr
hängde den och dinglade i en
taggtråd, som så ofta är fallet
när dessa ugglor hittas i människans närhet. Fågeln var
dock i förhållandevis gott
skick och omhändertogs för
vård på Fågelcentralen på Hisingen.
Ugglan, som var en årsunge,
repade sig snabbt och flygtränade i voljären redan efter cirka en vecka. Den 11 december
var det så dags att släppa ugglan fri och till många skådares
glädje utannonserades detta på
Kustobsars forum, vilket verkligen gav genomslag. På morgonen när fågeln skulle släppas
hade det samlats runt 70 förväntansfulla skådare på lantgården vid Skådene.
Tommy Järås från Fågelcentralen berättade lite om ugglan, och hur den rehabiliterats,
innan han släppte den fri. Den

magnifika grå ugglan är känd
för att vara orädd för människor och vid frisläppandet flög
den först bara en kort bit och
satte sig på en stängselstolpe
för att betrakta sin beundrarskara en stund innan den åter
tog till vingarna och flög in i
skogen. Detta var Bohusläns
femte fynd av lappuggla, och
därtill landskapets andra individ som hittats hängande i
taggtråd.
Under tiden som den unga

p

Bild: björn dellming

En ung lappuggla i händerna på en gammal uv. För det kan man väl kalla
Tommy Järås, i alla fall när det gäller rutin på rehabilitering av fåglar?

fig-2010 Efter sju sorger och
åtta bedrövelser landade
slutligen Fåglar i Göteborgstrakten 2010 hos
tryckeriet i början
Fåglar
av mars och bör
ha kommit ut till
alla som beställt
den vid det här
laget. Förutom
fågelrapporten
för 2010 finns här
en maffig genomgång av
havsfågelsträcket vid Kråk
udden under hela 2000-talet
(ett måste för alla havsfågelfantaster) och en rad trevliga
lokalsammanställningar. Har
du inte beställt den kan du
köpa den från GOF för 70 kr
inklusive frakt, eller för 50 kr
på Ekliden/Naturhistoriska.
2011:an beräknas komma ut
redan innan sommaren i år.
i

göteborgstrakten
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Fågelrapporten

Vår- och höstflyttningen

2010

Fågelåret 2010 i Göteborgs rapportområde

Kråkudden 2000–2010

Lokalrapporter

# pär lydmark

Blicka bakåt med
både FpV och VF
historia Med anledning av
att GOF firar 60 år kommer vi
under året att publicera en
del tillbakablickar på GOFs
historia, troligen i form av
ett temanummer i slutet av
året men kanske även i något tidigare nummer. Det
har hänt mycket på 60 år!
Sitter du själv inne med något som du vill dela med dig
av är du välkommen att höra
av dig!
En som också ägnat sig åt
tillbakablickande är Per-Ola
Rösiö, som ägnat hösten åt
att läsa gamla Vår Fågelvärld
från 1942–1962. Godbitarna
har han sammanställt i en
slags läsguide kryddad medpersonliga reflektioner. Guiden finns på www.gof.nu/pdf
/Lasvart_i_VF_1942-1962.pdf
– väl värt att kolla upp även
ur västkustsynvinkel!

# pär ldymark
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Skådarstatistik

Omslagsbild: peter hvass

Bild: håkan aronsson

lappugglan rehabiliterades på
Fågelcentralen hittades otroligt nog ytterligare en lappuggla i Bohuslän! Den här gången
vid Resteröd utanför Ljungskile (Stenungsunds kommun).
Som om inte detta vore nog så
observerades inte mindre än
två lappugglor 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

2010:an
äntligen klar!

5
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Tretåig triumf
på Kråkudden
måsinferno Kanske hade
bland andra Magnus Unger,
Uno Unger och Markus Lagerkvist förutspått att havet
utanför Kråkudden skulle
anta i det närmaste bibliska
proportioner när det gäller
tretåig mås den 10 december 2011. Under några stormiga timmar kunde de hur
som helst summera hela
14 000 individer av denna
vackra mås. Inom Göteborgsområdet saknar siffran
nästan motstycke, endast
den 1 november 1996 kan
mäta sig då 10 000–15 000
exemplar bokfördes på samma plats av Martin Oomen.
Undersöker vi däremot hela
riket finner vi att den högsta
noteringen av tretåig mås
skedde vid Kullaberg i Skåne
den 6 januari 2005 då häpnadsväckande 40 000 exemplar kunde räknas in.

# christer fält

Kåre och Svartedalen i förra FpV
en ursäkt I förra numret av
FpV finns en nyhetsnotis om
avverkningarna i Svartedalen där Kåre Ström och Föreningen Rädda Svartedalens
Vildmark nämns i ett sammanhang som inte framhåller deras hållning i avverkningsfrågan. Vi beklagar att
det blev så och har diskuterat saken med Kåre, som lovat att återkomma i frågan i
ett kommande nummer av
FpV. Vi ser fram emot det!

# pär lydmark

p

Bild: kåre ström

Svartedalen, som det inte
borde se ut.
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Bild: stefan johansson

Bild: uno unger

Tjädern vid Hålemyst var lite lätt
närgången, och stämplen ”spelgalen” satt som gjuten i tuppens panna. Men frågan är vem som tyckte
vem var galnast. Besökarna eller
tjädern? Svaret är inte helt givet.

Galet värre i Delsjöskogarna
let’s dance Under större delen
av året lever tjädern ett blygsamt och tillbakadraget liv.
Den är alltid svår att komma in
på livet, inte sällan hör man
endast ett kolossalt ljudligt
brak och därefter en skugga
som försvinner mellan trädstammarna. Mer än så brukar
inte mötet med denna mytomspunna fågel bli för den vanlige skådaren eller friluftsmotionären. Så när den ovanliga
nyheten om en spelgalen tupp

vid Hålemyst, Knipeflågsbergen, basunerades ut i mitten
av mars tog många chansen att
åka dit och få en upplevelse
utöver det vanliga.
Att besöka en förryckt och
hormonrubbad tjädertupp
medför emellertid kroppsliga
risker, men vi på denna tidnings redaktion har inte fått
kännedom eller några uppgifter om att den aktuella tuppen
eller någon människa kommit
till skada. Det förefaller som

att alla besökare uppträtt varsamt och respektfullt. Om man
sedan överhuvudtaget skall besöka en spelgalen tjädertupp
är en öppen fråga som allvarligt bör diskuteras hos till exempel Göteborgs Ornitologiska
Förenings styrelse och dess
medlemmar. Frågan var särskilt uppe till diskussion i Facebookgruppen GBG 300 sedan det efter några dagar även
upptäcktes en höna i området.
# Christer Fält

Jagande jubilarer gör gemensam sak 2012
dubbeljubileum Under det tidiga
2000-talet fanns det bland Göteborgs skådare en otillfredsställd hunger att vaska guld på
hemmaplan, och några driftiga
ungdomar drog igång initiativet Göteborgsjakten vars namn
var en liten ordlek baserat på
en artjakt i Göteborgstrakten.
Göteborgsjakten 2002 inspirerade och engagerade folk till
att investera mer av sin skå
dartid i hemmamarkerna.
Med rapportområdets mångfasetterade spektrum av biotoptyper fanns det goda möjligheter att hitta spännande
saker i hemmets närhet, och
det var precis vad som skedde!
Tjockfot i Änggårdsbergen,
mongolpiplärka på Brudarebacken, korttålärka och citronärla i Välen och Torslandavi-

ken hittades samt en rad andra
subrariteter som till exempel
sommargyllingar, alförrädare
och sedermera även sjungande
halsbandsflugsnappare!
I år är det dags igen. Under
2012 utkämpas Jubileumsjakten, där namnvalet både anspelar på att det är tio år sedan
den första Göteborgsjakten och
att GOF firar 60 år som förening, vilket är något vi kommer
att få anledning till att återkomma till i FpV under året.
Artracet har redan gett fin avkastning i form av både vitvingad trut och vittrut, örnar,
snösiska samt även ett gäng
havsfåglar tack vare fina blåsdagar i början av januari. I
skrivande stund (mitten av
mars) har det sammanlagt
setts 154 arter.

Vid årets slut bör det ha
ramlat in ytterligare 90–100
arter på totallistan. Eller finns
det mer att hitta i Göteborg?
Det är i så fall upp till dig att
bevisa. Gå med i årets mest
opretentiöst prestigefulla ”tävling” och lär känna alla goa
gummor och gubbar i fält, hitta nya lokaler och nya fåglar.
Även om tävlingen är individuell är det allra viktigaste det
gemensamma huvudmålet –
att tillsammans se så många
arter som möjligt i Göteborgsområdet, och att försöka slå
totalsumman från 2002. Läs
mer i nyhetsnotisen ”Jubileumsjakten 2012” från den
2 januari på www.kustobsar.se.
Resultatet följer du under menyn Listor på Kustobsar.
# björn dellming

Vintern 2011/2012

Finn ett fel:
Brunsångare i
snömiljö
helt fel ute En av följderna av
att vara ornitolog är att vi
ständigt överraskas av fåglarnas flyttkalender. Så när David
Andersson från Varberg fick
korn på en brunsångare den 16
januari vid Getteröns naturreservat bläddrade sannolikt åtskilliga skådare konfunderat i
sin almanacka. Brunsångare är
ju en art som vanligtvis brukar
ses på hösten och oftast på
Öland. När det gäller den historiska fyndbilden i Halland så
upptäcktes och bokfördes den
första individen vid Getterön,
närmare bestämt den 22 oktober 2002, vid 5:e vik. Sedan
dess har ytterligare tre fynd,
årets januarifynd inräknat, noterats i landskapet. Samman-

VÅRENS
BOKTIPS
FOLK. FÅGLAR. SMÅLAND.

fattningsvis, David Anderssons
upptäckt är utan tvekan fenologiskt sensationell, aldrig tidigare har en brunsångare setts i
Sverige under perioden december till april. Fågeln fanns på
plats i nästan två veckor och
sågs för sista gången den 28
januari.
# christer fält

p

Bild: bengt hallberg

Brunsångare brukar göra skäl för
sitt namn och praktiskt taget försvinna mot den lika bruna vegetationen de oftast skulkar runt i.
Men när den här brunsångaren
trotsade alla kalendrar och dök
upp på Getterön i januari var det
helt plötsligt mot en vit matta av
snö. Och som genom ett trollslag
framstod denna diffusa art snudd
på som kontrastrik och färgstark.

KORPARNA
av Tomas Bannerhed
månPOCKET, 415 sidor,
lägsta pris 42 kr,
ISBN: 9789175030579

Korparna liknar inte någon
annan bok jag läst. Trots att
det är en debut känns det
som att man läser en milstolpe i världslitteraturen.
Och kanske gör man det.
Boken vann Augustpriset
2011 med motiveringen:
”På Undantaget kommer ingen undan sin natur. Vare sig
det rör sig om jorden eller genetiken. Det handlar om far
och son, om arv och miljö,
om fåglar och frihetslängtan.
Korparna är en klassisk utvecklingsroman, stadigt rotad i den svenska litteraturtraditionen. Men framförallt
är den en roman om naturen
i betraktarens öga. Och genom den unge Klas klara
blick får vi se den återfödas i
all sin obönhörliga storslagenhet: dödlig och frodig,
sällsam och magisk. Tomas
Bannerhed plöjer helt nya
fåror i ordbruket. Vi kan inte
annat än förundras över denna rikedom: från rönnbärens
färg till rördrommens flykt.”
Jag kan inte annat än att
hålla med. Korparna är helt
fantastisk att läsa, och som
fågelskådare kan man verkligen till fullo uppskatta boken på ett sätt som ”vanligt
folk”, även om de kanske
tror det, aldrig kan. Läs!

# pär lydmark
Illustration: Matti s lundmark
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II goda
godavänners
vänners
lag lag

Januarijakten

2012

Den 28 januari ställde lag ”Damernas detektivbyrå” upp i Januarijakten
för tredje gången. Följ med laget, bestående av Silke ”Skatan” Klick,
Britta ”Sångsvanen” Svensson, Evamaria ”Kattugglan” Ferm och Kirsi
”Gärdsmygen” Oksman Ljungqvist, på en vansinnigt rolig dag i fält.

”

D

Man ska
inte förringa
de roliga
situationer
som uppstår
när man stöter på andra
lag och allt
ska hemlig
hållas
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text: evamaria ferm

bilder: kirsi oksman ljungqvist

evamaria.ferm@swipnet.se

kirsi.o.ljungqvist@gmail.com

et började högst trevande med en seg
process för att bestämma datum för
jakten. Och det blev stor beslutsångest
inför taktikupplägget eftersom vintern plötsligt
gjorde sitt intåg i veckan innan start och isen förändrade fågelkartan totalt. Torslandaviken och
Välen som hela vintern framstått som de givna fågelmagneterna fick plötsligt se sig slagna av Bärbyområdet på Hisingen. Av detta följde att vår mödosamt framvärkta strategi kastades om totalt,
kvällen innan start.
Detta är en av tjusningarna med Januarijakten,
man kan inte ta någonting för givet. Det är också
en tävling där summan av lagmedlemmarnas enskilda insatser blir större än vad den borde bli.
Dessutom ska man inte förringa de roliga situationer som uppstår när man stöter på andra deltagande lag ute i fält och allt ska hemlighållas, för att
sedan avslöjas under muntra former vid artgenomgången på Ekliden.

Mycket taggade och med varierande kvalitet på den
föregående sömnen startade vi klockan 04.20 med
genomtänkta och tappra försök att vinna tid genom att plocka in ett antal arter i mörker. Det där
med nattskådning är en konst som vi ännu inte har
tagit till några högre höjder och sex lokaler och 3,5

timmar senare hade vi lyckats skrapa ihop gräsand, koltrast och turkduva samt ett antal obestämda ugglor och beckasiner som ändå inte alla i
laget såg. Så dags hade vi redan stött på tre av de
andra lagen.
Vi hade haft långa diskussioner huruvida det var
värt tiden man måste lägga för att ta sig ut till
Kråkudden. Det var första året vi gjorde den satsningen, och det kändes lite snopet när vi var ensamma om att uppleva soluppgången därute, men
å andra sidan gav det utdelning. Fem arter som vi
inte såg någon annan stans under dagen. Toppskarven och duvhöken ute på Kråkudden gjorde att
morgontimmarnas motigheter var som bortblåsta.
Vi lämnade Ersdalen med 24 arter i bagaget och
sedan gick det som en dans.
Lammholmsviken och Björnhuvudet gav ytterligare nio arter. Vid Sudda blev det trängsel. Skäggmesarna hade rapporterats för första gången tre
dagar innan. Vi chansade på att de var där vi hörde
dem året innan, men sedan såg vi hur Freddy i lag
”Gåsapågarna” ivrigt fotograferade in i vassen på
ett annat ställe. Snabb omgruppering och så satt
den arten också. Lag ”En kopp kaffe på färjan” dök
upp samtidigt och när järnsparven lockade ute i
vassen glömde Per bort sig och ropade ut den. Tack
för den Per, det besparade oss mycket tjafs. Å an-

Januarijakten 2012 ur "Damernas" perspektiv

dra sidan var deras glädje stor när de senare på
kvällen kunde meddela att gröngölingen ropade i
samma stund som vi slog igen bildörrarna och åkte
vidare.
Vi anlände till matningen på Hönö kyrkogård
klockan 10.10, bara tio minuter sena. Där stod vi
sedan; två lag som viskade på behörigt avstånd
från varandra medan talltita, svartmes, entita och
nötväcka kom som beställt var. Korpen kom förbiflygande som vi hade önskat. Kungsfåglarna var
alldeles tysta, men vi lyckades leta upp en i en gran
nära parkeringen.
Vi lämnade Öckerö kommun 10.40 med 41 arter
på listan och tog en kopp kaffe på färjan.
Vi kunde ju inte lämna Torslandaviken helt därhän
trots att det låg snö och is överallt. Knappt en fågel
på vägen ut, men vi såg ”Flamingokvartetten” för
första gången. Precis som vi fått upp tuberna på
Risholmsudden kom dagens kanske allra roligaste
obs. Det var havsörnen som Kirsi fick se landa ute
på Svinholmarna. Att den sedan mobbades av en
pilgrimsfalk gjorde inte scenariot sämre. Vi lyckades hänga in skäggdoppingen där ute precis som
ifjol, men vid Ryaverket upprepade sig inte historien, förutom att jag lyckades sprida mina ägodelar
där i år också. :)
Efter en felkörning som berodde på dagens utformning av moten på den delen av Hisingen blev
det en omväg som, skulle det visa sig, kostade oss
en pallplats. Men å andra sidan fick vi även i år en
spontan fjällvråk som vi inte visste om. Den här
gången vid Hökälla. Det blev vår 50:e art, klockan
var bara strax efter 12 och vi hade mycket kvar på
programmet. När vi startade på morgonen hade jag
helt ärligt sagt att vi skulle vara nöjda om vi kom
upp i 50 arter, så osäkert kändes det.

När vi kom upp till Bärby visade sig direkt den
blå kärrhök jag hade hittat förra söndagen, ovetandes om att Christer Fält redan hade hittat den.
Fjällvråk hade vi ju redan, men en sådan visade
också upp sig. Sedan kröntes det hela av att vi fick
se en förbiflygande sparvhök, samtidigt som lag
”Fjällrävarna” kom emot oss. I sådana lägen gäller
det att inte peka. Att vi som enda lag lyckades få in
alla åtta rimliga rovfåglar och dessutom var ensamma om sparvhöken kändes riktigt gôtt.
Ingen rast och ingen ro, nu gällde det att lokalisera sånglärkorna. Det kryllade av andra lag och
civila skådare, men ingen verkade ha pejl på lärkorna just då. Vi hade en beskrivning på var de
hållit till under gårdagen, men där verkade de inte
vara. När så lag ”Gröngölingarna” kom strosande,
kände vi att det fanns all anledning att hänga på.
Visst hittade Tommy lärkorna, men inte vi. Vi fick
ta hjälp utifrån. Tack Tina!
Med 56 arter lämnade vi Hisingen och

körde raka vägen till Mölndal och det obligatoriska stoppet vid
Grevedämmet. Men förutom strömstararna hade vi
bestämt detta till vinterns säkraste lokal för stenknäck, vilket gjorde att vi lade lite extra tid där. En
snabb sväng om Ståloppet gjorde att vi lämnade
Mölndal 63 arter rikare än när vi startade där drygt
tio timmar tidigare.
Slottsskogen gav som väntat rörhöna men även

p

Gryningstimman på
Kråkudden gav fem
nya arter och en tjusig soluppgång. Soluppgången gav dock
inga poäng.

”

Lag ”Fjällrävarna”
kom emot
oss. I sådana
lägen gäller
det att inte
peka.

Fåglar på Västkusten 1/2012

9

I goda vänners lag

Därefter gällde snabb förflyttning till

p

Spaning efter skäggmesar vid Sudda. Till
höger en lite skakig
bild från Uno Ungers
legendariska artgenomgång på Ekliden.
Och ofta är det just så
man känner sig efter
ett halvt dygn i fält.
Lite skakig. Men nöjd!

”

Jag säger
som Roger
GAIS-Åke
Feskeböxa –
Uno rules!

gråsiska och trädkrypare. Ett litet försök på steglits
i Slottsskogskolonin gav inget och sedan var klockan lagom att hälsa på den vitvingade truten i Fiskhamnen som snällt låg där och guppade. Tyvärr
hade vi ingen anledning att leta efter snatterand,
så den missade vi. Snabbt vidare till Säveåns mynning som vi lämnade med 69 arter.
När vi sedan svängde in på Renströmska prick
16.00 ringde telefonen helt oväntat. Det var en av
vinterns främsta sparvugglefinnare (hon såg sin
allra första i november) Eva Åkesson som ringde.
”Var är ni? Jag står här med en sparvuggla i
Välen!” Det tar faktiskt inte mer än 20 minuter
med bil från Renströmska till Välen och kattugglan
i gula villan tittade förvånat på oss när vi inte visade den mer uppmärksamhet.
Sedan kröntes dagen med ett desperat försök att
få se en skymt av grågässen från bron via Stora ån
eftersom vi inte skulle hinna runt till stallarna. Det
misslyckades, men i gengäld hörde vi en kricka och
blev triumfatoriskt glada! 72 arter och klockan var
16.46. Där avlutades jakten tillsammans med lag
”Mag(s)pies”. Jag vet inte för vilken gång i ordningen vi möttes, men fortfarande gällde det att
hålla masken. De hade fått tre nya arter på det
stoppet och vi två och ingen av dem skulle visa sig
vara samma. De hade sett en hornuggla flyga över
huvudena på oss utan att vi sett den, men å andra
sidan hörde de inte krickan.
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Ekliden för
att inte komma för sent och riskera poängavdrag.
På Ekliden var pizzabuffén redan uppdukad vilket
välkomnades varmt. Man är rätt hungrig efter endast en kopp kaffe på färjan! Tack Uno och Anette
för detta. Där träffade vi också det åttonde laget,
det enda vi inte träffat i fält. Lag ”Silvertärnan”
hade gjort ett försök att öka ut den totala artlistan
genom att koncentrera sig på södra skärgården. Sedan följde den genuint trevliga, fnissiga och spännande artgenomgången ledd av Uno. Jag säger
som Roger GAIS-Åke Feskeböxa – Uno rules!
Att ”Gåsapågarna” skulle vinna och ”Mag(s)
pies” komma tvåa såg relativt klart ut ganska tidigt. Kampen om tredjeplatsen däremot varade
ända in till sista arten – sävsparv. Då stod det klart
att både ”Damerna” och ”En kopp kaffe” landade
på 72 arter. Vi förlorade på 18,2 mil mot 17,6.
Men vad gör väl det. Vi är strålande glada och har
än en gång visat att vi lär oss massor hela tiden.
Värsta dipparna? Egentligen inga som svider.
Nattskådningens mörka dysterheter kompenserades med råge under dagen, och under tävlingens
sista skälvande halvtimme fick vi in både sparvuggla och kricka som vi dippat under morgontimmarna. Då gjorde det inte så mycket att vi faktiskt
inte hann kila runt hörnet och se grågässen längst
inne i Välen. Förutom grågås var salskrake den
enda ursprungligt ”säkra” arten som försvann.

Det där med att byta lagnamn varje

år har vi inte
riktigt mäktat med tidigare, vi har liksom fokuserat på fåglarna, men nu har vi spånat ihop så
många lagnamn att ni inte kommer att bli av med
oss på många år! Nästa år är dessutom datumet redan spikat. Den 26 januari 2013 är redan bokat i
almanackan. Boka in det du med.
Grace Makutsi, 97% #

Rosaskimrande
och
gulligt
Rosenmås – art
eller
väsen?

ROSENMÅS
– art eller väsen?
Text: pär sandberg
per.sandberg@varberg.se

Bild: patrik jonasson

R

unt jul förra året upptäcktes en
rosenmås på Öckerö, en individ i
första vinterdräkt. Den är då förvånansvärt lik en dvärgmås i samma ålder. Utmärkt fotodokumentation lades
som vanligt snabbt ut på Svalan. Det
fanns också intressanta filmsekvenser
på webben där man kunde se rosenmåsens lätta flykt över vattnet.

Flera arter från Arktis väcker uppmärksamhet när de upptäcks i områden där
de normalt inte finns. Det är som om de
i sina kroppar och vingar kommer till
oss med milsvid tundra, packis och svåråtkomliga kolossalvidder.
Ismåsarnas vita kroppar bär med sig
nunatakkerna, häckplatserna vars mörka toppar sticker upp ur glaciärmassan,

fjällugglorna blir till vita spöken när de
råkar finnas i södra delen av landet. Och
plötsligt när lämmelåren slår in finns de
på häckplatserna i fjällvärlden. Var de
håller till under tiden vet vi inte. Förmodligen någonstans cirkumpolärt, i
Alaska, Kanada eller kanske i inuiternas
eller tjukternas land.
När någon av dessa arter vid sällsynta
tillfällen ses söderut förvandlas de lätt
till väsen.
Vår kunskap om rosenmåsen är,

såvitt
jag förstår, fortfarande rätt begränsad.
Det märker man inte minst om man läser Arktisk sommar av Gunnar Brusewitz. Efter de första euforiska mötena
med den rosatonade måsen vid den ryska packisen följer fråga på fråga. Boken

kom ut 1981 och en del forskning,
bland annat svensk, om arten har utförts efter detta år, men jag undrar om
inte mycket fortfarande är insvept i polarmörker och arktiskt dis. Självklart
främst på grund av rosenmåsens otillgänglighet.
Som en undflyende, gäckande skugga
verkar den sätta något inom oss i rörelse. Jag har i alla fall aldrig läst i någon
av Brusewitz böcker att han blivit jäktad och lätt andfådd för att få se en fågelart. Men den 7 juli 1980 hände det,
öster om Nordaustlandet uppe vid Svalbard. Brusewitz var en av deltagarna på
Ymers vetenskapliga expedition. Dansken Hans Meltofte, en av fågelobservatörerna, hade från toppdäck slagit larm
om en rosenmås i en flock med kryckFåglar på Västkusten 1/2012
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Rosaskimrande och gulligt

Bild: patrik jonasson

p

Rosenmåsen på Öckerö gjorde vare sig flanörer eller fotografer besvikna. Men ingen åt upp den. Eller var det kanske det någon gjorde – som nyårsupé?
Den 1 januari var den i alla fall borta. Hade det varit för 80 år sedan hade Charles D Brower varit klart misstänkt.

jor, det vill säga tretåiga måsar.
Brusewitz skriver: ”Den såg vid första
anblicken rätt obetydlig ut, spensligt byggd
och med betydligt mörkare mantel än
kryckjorna. Vi såg den snett bakifrån. Det
smala nackbandet tecknade sig markant
mot det blekrosa huvudet. När den kort
därpå lyfte flög den med lätta, tärnlika
vingslag lågt över isen längs Ymer och visade sig i all sin prakt. Lysande törnrosskär mot bakgrunden av turkosgröna sötvattengölar och mörka råkar. Den
försvann strax ensam ut över isen. Det var
ett av de mer minnesvärda fågelmöten jag
haft.”
Därefter skriver han att Hans Meltofte
dansade runt på däcket som en vild dervisch medan han utstötte glädjerop. Mötet blev nästan en chock, fortsätter Brusewitz och försöker förklara för sig
själv. Han är berest och har sett fåglar
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på flera kontinenter, men vad kan man
jämföra med en ”vingdansande uppenbarelse i en värld av snö och is? Den milda
rosa färgen var som en koloristisk protest
mot allt det djupfrysta i omgivningen. Hela
fågeln var på något vis en orimlighet.”
Det är en briljant beskrivning av situationen. Med hjälp av teckningarna i
boken, och kanske framför allt genom
språket förmedlar han något som känns
igen. Säkert kan man applicera hans
upplevelse på situationer som man själv
varit med om, även om det inte varit i
Arktis.
De flesta förknippar troligtvis Gunnar
Brusewitz främst med bilder och teckningar av natur, men han är också en
utmärkt författare. Han har för övrigt
skrivit att han lagt ner mer tid på att
förfina sitt språk än vad han lagt ner på
ritandet och tecknandet. Ett påpekande

som är värt att notera.
Inom några dagar hade fågelskådarna
på Ymer räknat in 259 rosenmåsar, till
90 % utfärgade fåglar. Nästan alla observerade i det massiva packisområdet
mellan Svalbard och Frans Josefs land.
När man läser Arktisk sommar slås

man
av hur annorlunda det måste varit bara
hundra år tidigare för polarresenärer
runt 80:e breddgraden.
Isbrytaren Ymer är tjugofyra meter
lång och har tio våningar. Ett litet flytande samhälle med fartygsbefäl, kockar och forskare, var och en med sina
uppgifter. Underhållning och föredrag
fanns ombord, skriver Brusewitz.
1800-talets forskare och äventyrare i
Arktis nyttjade hundar med dragsläde
eller skidor för att ta sig fram, om man
inte föredrog luftballong. Och så dessa

Rosenmås – art eller väsen?

Bild: björn dellming

p

En ”vingdansande uppenbarelse i en värld av snö och is [...] som en koloristisk protest mot allt det djupfrysta i omgivningen”? Inte riktigt. Men en vingdansande uppenbarelse framför ett hus på Grötö. Inte så dumt det heller.

kläder av stickat, infettade skinnskor,
primuskök och ofta tält som bostad. I
Arktisk sommar kan man se bilder på
fartygsbefälen i skjortärmarna. Och utanför isbrytarens fönster i den vackra
och bistra packisen fanns möjligheten
att upptäcka isbjörnar och rosafärgade
måsar.
Den första kända häckningen av

rosenmås konstaterades 1885 av den danske
guvernören för Grönland, Paul Müller.
Naturligtvis samlades äggen in, ett av
dem hamnade i Köpenhamns Zoologiska museum medan skinnet ”found its
way into Seebohm’s collection”.
Richard Vaughan skriver i sin bok In
search of Arctic birds, att man idag vet
att rosenmåsen häckar i stort sett i varje
större floddelta längs Sibiriens nordkust
mellan Tajmyr och Tjuktjerhalvön i

nordost.
Omständigheterna kring denna upptäckt är lite annorlunda. Sergei
Aleksandrovich var amatörornitolog
och domare i Ryssland. År 1904 skickades han från S:t Petersburg till Kolyma i
nordöstra Sibirien för att arrangera så
att matransonerna i detta avlägsna område skulle fungera. Ryssland var i krig
mot Japan och de hade blockerat Vladivostok, den normala försörjningslinjen för människorna i den östra delen av
tsarimperiet.
Men Aleksandrovitch ägnade sig tydligen inte bara åt mattransporter, som
väl var. Sommaren 1905 rapporterade
han att rosenmåsen var den vanligaste
häckande måsen i Kolymadeltat!
Med tanke på alla som entusiastiskt
strömmade till Öckerö runt juletid för
att se den nätta juvelen från högarktis

och kunna skriva in den i sin listsamling, känns det onekligen främmande
att läsa att rosenmåsar fortfarande sköts
1929! ”They taste just as do the Golden
plover”, skriver Charles D Brower i tidskriften Condor. Titeln på hans artikel
är Ross gulls for dinner. Gulls med s. Han
åt dem i sådan mängd att han nästan
blev en rosenmås själv, skriver han.
Istället för att fara till Öckerö förra
året kunde man kanske kryssat Brower,
om man träffat honom. Som om man
nästan sett rosenmåsen … #
vill du läsa mer om rosenmåsen?

I Fåglar i Göteborgstrakten 2011 som kommer ut i
maj/juni kan du läsa Per Arne Lindgrens upp
täckarberättelse och ännu mer om detta och an
dra fynd under året. Glöm inte att beställa den!
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populationer
– tankar kring fåglars utbredning

”V

Bland de
vidsträckta
sanddynerna fanns
fältpiplärkor, likaså
var kornsparvar och
tofslärkor
vanliga

I år är det 60 år sedan Göteborgs Ornitologiska Förening bildades. Det
har hänt mycket sedan dess, inte bara med fågelskådandet i sig utan
också med det artutbud som finns att beskåda. Vi inleder
jubileumsåret med att blicka tillbaka. Och framåt.
Text och bilder: reino andersson
REINO.ANDERSSON@CIAOIP.SE

id ett besök på Läsö för precis fyra decennier sedan, finns i min anteckningsbok noteringar om ett flertal svartbenta
strandpipare. Denna art var då fortfarande relativt
utbredd i Danmark med flera hundra par. Drygt
trettiotalet sandtärnor matade ungar bland annat
med ödlor på Byrums strandängar, ett skådespel
som vi, liggande raklånga på ängen kunde avnjuta
bara ett stenkast bort. I synnerhet som det inte
fanns några tillträdesförbud eller andra restriktioner. Den danska numerären uppgick då till cirka
50 par, men hade några årtionden tidigare kulminerat med inte mindre än 500 par. Sydliga kärr-
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snäppor häckade med åtskilliga par, liksom brushanen som förr var talrik. Bland de vidsträckta
sanddynerna fanns fältpiplärkor, likaså var kornsparvar och tofslärkor vanliga inslag i sina respektive miljöer.
Denna artsammansättning ter sig antagligen väldigt avlägsen för dagens nytillkomna fågelintresserade. Alla dessa arter har minskat drastiskt eller
helt försvunnit ur den danska faunan. En fågel som
vi hade förväntat oss att få se vid besöket var minervauggla, som då var spridd över hela landet.
Men fältanteckningarna röjer vår besvikelse över
att inte ha fått stifta bekantskap med en enda. Än

Randpopulationer

idag hyser dock Danmark cirka 50 par, något som
man kanske inte är medveten om som svensk ornitolog.
Faunaförändringar

Även den svenska fågelfaunan har som bekant genomgått en dramatisk förändring under den tid
som gått sedan vi besökte Läsö 1971. Tofslärkan är
numera helt utgången som häckfågel. Arter som
roskarl har dragit sig tillbaka från sina tidigare
häckningsområden på Västkusten. Många vadare
minskar generellt på de sydsvenska strandängarna,
samtidigt som till exempel grågäss, vitkindade gäss
och tranor formligen exploderat i antal. Sångsvan
och röd glada är andra exempel på arter som ökat
markant. Samtidigt är helt nya arter på väg att
vandra in och etablera sig. Mycket talar för att till
exempel ägretthäger, svarthuvad mås, svarthakad
buskskvätta och brandkronad kungsfågel tillhör
denna kategori.
Faunaförändringar pågår hela tiden och medan
vissa arter försvinner intar andra nya områden.
Fåglars numerär och utbredningsförhållanden är i
högsta grad skiftande och spännande att studera
om man vill öka sin förståelse för skeendet i naturen. Själv blev jag fängslad av ämnet under 1980talet, då jag började studera svarta rödstjärtens
spridning och anpassning till västsvenska stadsmiljöer. Orsakssammanhangen är ofta betydligt mer
komplexa än vi kan föreställa oss. För vissa arter är
det kanske uppenbart vad som orsakar en nedgång,
men alltför ofta famlar vi i blindo, med mer eller
mindre välgrundade spekulationer som grund för
våra slutsatser.
Tidigare var biotoprelaterade förklaringar vanliga, till exempel att strandängar var för dåligt betade för vadare. Men trots restaurerade våtmarker

och en mängd biotopförbättringar, minskar flera
av våra vadararter. Bland de mest välkända är kanske just sydlig kärrsnäppa, svartbent strandpipare,
brushane och rödspov. Mycket av dagens vadarforskning går istället ut på att predation, framför
allt av räv, grävling och kråkfåglar, skulle vara huvudorsaken till nedgången. Och visst förekommer
en kraftig predation på de aktuella studieobjekten,
i synnerhet där alltför hårt bete lett till att ägg och
ungar exponeras i högre grad och blir mer oskyddade. Jag känner mig dock skeptisk till denna förklaringsmodell. Särskilt med tanke på att predation alltid förekommit i varierande omfattning, att
nedgången är generell över hela Nordeuropa samt
att många andra arter faktiskt är stadda i ökning.
Randpopulationer

Istället tror jag att man bör blicka bakåt och lära
av tidigare faunaförändringar, fokusera på de olika
arternas utbredningsmönster. Många av de arter
som idag minskar alarmerande, tillhör liksom de
arter vi mötte på Läsö så kallade randpopulationer.
De befinner sig i olika expansionsskeden på randen
till sitt utbredningsområde. Det medför en rad exklusiva faktorer att beakta, som kanske fallit i
glömska bland dagens bestämningsinriktade skådare. Redan 1954 publicerade den numera bortgångne västkustornitologen Gunnar Otterlind sitt
omfattande arbete om fåglars flyttning och utbredning. En fantastisk kunskapskälla som trots modern forskning håller än idag om man vill förstå
randpopulationers dynamik.
Går man exempelvis tillbaka till början av 1800talet, var arter som vit stork, svart stork, blåkråka
härfågel, mellanspett och kornsparv lokalt tämligen allmänna häckfåglar i södra Sverige. På Västkusten häckade dessutom nordliga arter som sten-

t

Bilder från svunna
skådarmiljöer. På föregående sida en
sandtärneunge fotograferad under vårt
besök på Läsö i juni
1971 (till vänster),
och en av landets sista tofslärkor som poserar helt orädd på
Malmö godsbangård
(till höger).
p

Ovan till vänster
Skarvik, där brushanespel ibland kunde
upplevas innan våtmarkerna eploaterades av nuvarande
Skandiahamnen. Till
höger spanar jag tillsammans med Bo Joelsson på några av
Torslandavikens första grågäss i början
av sjuttiotalet. Ingen
kunde då ana hur
vanliga de skulle bli
några decennier senare.
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Fauna på Västkusten

p

Kärrsångarunge på
Kvillängen för fyrtio
år sedan, då ännu
bara ett fåtal
häckningar hade
konstaterats.

falk och ringtrast.
Stenfalken påträffades i
hela Bohuslän och bland
annat omnämns Hisingen
hysa flera häckplatser.
Ringtrasten var inte särskilt
ovanlig och påträffades i
bergsbranter på exempelvis
Orust och Tjörn, men också
i Göteborg, bland annat vid
Bjurslätt, Guldheden och
Kallebäck. Likaså förekom
ortolansparven allmänt i
västsverige, bland annat i
Kvillebäcksdalen, där man
kunde höra den sjunga lite
varstans.
Samtidigt påträffades de
första fynden av trastsångare och rörsångare i vårt
land, bland annat i de vidsträckta stadsvassarna
kring Göteborg. Vid denna
tidpunkt hade nämligen
nästan inga andra av de våtmarks- och vasslevande
sångarna, som gräshopp-, kärr- och flodsångare,
hunnit etablera sig i vår fauna. Inte heller hade arter som forsärla, svart rödstjärt, mindre flugsnappare, lundsångare eller rosenfink invandrat till
Sverige. Detsamma gäller för exempelvis svarthalsad dopping, turkduva, sommargylling, kungsfiskare, pungmes, skäggmes och gulhämpling. För
tofslärkan som vi nog förknippar med en väldigt
avlägsen förekomst gällde samma sak, de hade
ännu inte hunnit sprida sig norrut till oss från
kärnområdena i södra Europa.
Kärnområden

u

Svart rödstjärt tillhör
en stor skara fågel
arter som invandrat
till oss och spridit sig
under 1900-talet.

För dagens minskande arter söker vi liksom tidigare ofta förklaringarna i miljön eller särskilda betingelser på de platser där arterna minskar. Likaså
försöker vi förklara senare decenniers spridning av
till exempel gräshopp-, flod-, busk- och kärrsångare men också skäggmes med ökad eutrofiering av
sjöar och igenväxning av landskapet. Och sådana
faktorer bidrar naturligtvis till utvecklingen. Jag
tror dock att den viktigaste orsaken till faunaförskjutningar istället bör sökas i de olika arternas utbredningscentra.
Om till exempel rödspovens numerär halveras i
delar av kärnområdet, som varit fallet i Holland, är
det inte så konstigt att färre fåglar når ut till utbredningsområdets periferi. Detta har hos ett flertal arter medfört kraftigt utglesade bestånd, eftersom våra randpopulationers livskraft och fortlevnad vanligtvis är beroende av invandring utifrån.
I skäggmesens fall skedde istället en markant tillväxt av den holländska populationen i Ijselmeers
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vassar, som under 1960-talet brett ut sig till följd
av enorma invallningar. Därefter konstaterades de
första svenska fynden och den påföljande expansionen här. Denna försiggick i hög grad språngartat
med etableringsrefugier i till exempel Tåkern, där
populationen i sin tur kunde växa till numerärt.
Förlängd flyttning

Under expansionsfasen utgör unga och oerfarna
hannar, särskilt bland tättingar, ofta pionjärerna
då nya områden erövras. Då de inte häckat tidigare
slår de sig ofta ned på första lämpliga revir som de
hittar. Under år då tätheten i kärnområdet är glesare, slår de sig generellt ned tidigare än år då alla
områden är upptagna och det uppstår brist på
lämpliga revir. Då tvingas de istället på grund av
överetablering i kärnområdet fortsätta norrut i
flyttningsriktningen. Och eftersom de inte är
ortstrogna något tidigare revir, kan de hamna
långt utanför utbredningsgränsen, så kallad förlängd flyttning. Detta har kunnat påvisas hos en
rad arter, i synnerhet de våtmarks- och vasslevande sångarna, då de expanderat från sydost mot Baltikum och Finland. Även svarta rödstjärten följer
detta mönster väl och varje vår görs enstaka fynd
av sjungande hannar långt upp i norra Sverige.
På så sätt kan det under gynnsam väderlek vissa
år bildas tillfälliga, smärre ansamlingar av revirhävdande hannar på nya platser där de ofta förblir
oparade. Detta eftersom honorna, då de inte hävdar revir och normalt anländer något senare, inte
är lika spridningsbenägna utan lättare fångas upp
längre söderut i sitt gamla utbredningsområde.
Mestadels är det optimala biotoper som besätts
först. Hannar som förblir oparade kan på sådana
platser kan sitta och sjunga till långt in på sommaren. En överetablering i det gamla utbredningsområdet, behöver dock inte bara bero på gynnsamma
förhållanden. Det kan också uppstå då till exempel
sjöar och våtmarker i sydligare kärnområden exploateras eller torrläggs och tvingar bland annat
doppingar och andfåglar att utvandra. Att så verkligen varit fallet har bekräftats hos exempelvis
brunand.

Randpopulationer
Expansion eller tillbakagång

Själv tror jag att en arts expansion eller tillbakagång fungerar i huvudsak på detta sätt, ett böljande fram och tillbaka över utbredningsgränsen,
mycket beroende av vad som händer i artens kärnområden. Detta leder i sin tur till att arter ena århundradet kan expandera, för att nästa dra sig tillbaka, likt ringar på vattnet. Att hög temperatur
under våren stimulerar flyttfåglarna att fortsätta
sitt normala sträck, har konstaterats i en rad studier. Detta gör sig många gånger gällande även för
rariteter, exempelvis rödhuvad törnskata, som i
samband med speciella vädersituationer förts längre norrut än normalt.
Biotoper, väderlek, klimatfaktorer med mera
spelar säkert in för att en art på sikt ska kunna etablera sig i nya områden. Även ungfåglarnas strövtåg efter att de blivit flygga, kan ha betydelse för
vissa arters spridning. Hägern och svarta rödstjärten är sådana exempel, där ungfåglarna under sensommaren beger sig ut på strövtåg, ofta norrut.
Den plats där de slår sig ned till exempel för att
rugga, kan de återkomma till påföljande vår. Då
kan ibland närvaron av unga svarta rödstjärtar förknippas med att häckning ägt rum, men det rör sig
i själva verket om normal ungfågelspridning.
Bevarandeprojekt

Utifrån det här perspektivet kan man fråga sig om
det över huvud taget är meningsfullt med bevarandesatsningar för olika randarter. Kanske ska man
istället satsa på helt andra artkategorier, inhemska, tidigare väletablerade fågelarter som inte hunnit lika långt i sin tillbakagång, men likafullt är hotade. Ett exempel på en sådan art skulle kunna
vara skärpiplärkan, en genuint ursprunglig invånare i våra kustmiljöer, som under senare år genomgått en dramatisk minskning i så gott som hela
landet.
Som vi redan konstaterat befinner sig en stor del
av de aktuella projektarterna i Sverige på kanten
till sitt utbredningsområde. Det gäller främst hotade arter som rödspov, sydlig kärrsnäppa, svartbent strandpipare, tornuggla, fältpiplärka och
kornsparv. De senaste bevarandeåtgärderna som
diskuterats för vissa vadararter är att minska predationen, vilket lätt leder till jägarståndpunkter,
där vi människor ska styra naturens och populationernas sammansättning. Och som argument anförs
ofta att detta skulle vara nödvändigt, eftersom vi
människor redan påverkat vår miljö i negativ riktning. Det har därför rests krav på att få skjuta predatorer på en rad platser, till och med på naturreservat. Själv tror jag att naturens egen dynamik
med ständiga faunaförskjutningar och populationsförändringar, även fortsättningsvis kommer att
vara avgörande hos randpopulationer, oavsett om
vi människor blandar oss i eller ej.

Tack

Slutligen, ett stort tack till Anders Nothagen, Pär
Sandberg och Kåre Ström för givande diskussioner
och synpunkter på dessa rader. #
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Skärpiplärkans
minskning skulle
kunna bero på
igenväxningen av
kustmiljöerna. Här
ses Gubbanäsan, Getterön 1975, då
enbuskarna just börjat breda ut sig.
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Fåglar
Testkusten
Fåglar påpå
Testkusten

Elit eller monark
Focus Elite 8×43 är utrustad med ED-glas men kostar ändå under 4 000
kronor. Kan den matcha vår tidigare testvinnare Nikon Monarch 8×42,
som dessutom har kommit i en uppdaterad variant sedan förra testet?
Text: pär lydmark
www.parlydmark.se

I

FpV 3/2009 testade vi

tio handkikare
aningen trög men har perfekt grepp.
15 000-kronorsklassen (ED-glas anunder 5 000 kronor och utsåg med re- vänds bland annat för att minska kroFörvirrande nog går Focusskruven också
lativt god marginal Nikon Monarch 8
åt fel håll om man jämför med de flesta
matisk aberration). Så vad innebär det42 DCF till vinnare. Sedan ett år tillbaka ta? Har Focus lyckats pressa priset så
andra modeller, men det är naturligtvis
är Monarchen ersatt av en uppdaterad
bara en vanesak. Handhavandemässigt
mycket på en riktig toppkikare, eller är
version som bland annat använder en
är kort och gott båda kikarna mycket
det mer än ED-glas som har betydelse?
ny flerskiktsantireflexbehandling kallad
trevliga bekantskaper, så länge vi håller
Och hur står den sig mot den nya ver”dielectric high-reflective multilayer
oss till själva kikaren.
sionen av vår förra testvinnare som ligprism coating” och som tidigare bara
När det gäller bihangen är det lite
ger i exakt samma prisklass (3–4 000
använts i de dyrare Monarchmodellersämre ställt på båda håll. Focus okularkronor)? Dags att dra igång testet.
na. Detta ska enligt Nikon själva ge
skydd är pilligt att få på och känns så
Handhavande
bättre färgåtergivning och ljusare bild,
bräckligt att det knappast kan hålla hela
Sammantaget kan man konstatera att
och vid en direkt jämförelse mellan den
kikarens livstid. På den punkten är NiFocus definitivt har gjort sin vassaste
gamla och nya modellen i svagt ljus ser
kon mycket bättre, men Nikon skickar å
handkikare hittills. Designen är bra och
det faktiskt ut att stämma. Bilden är ljuandra sidan med en helt oanvändbar
genomtänkt och kikaren är överlag trev- rem i typisk kamerastil till Monarchen.
sare i den nya versionen. Okularmusslig att använda. Den känns robust, liglorna är också uppdaterade och går nu
Jag upphör aldrig att förvånas över att
ger bra i handen och ger tack vare sina
att ställa i fyra olika lägen, jämfört med
så många kikartillverkare skickar med
influenser från Swarovski och Leica (se
tidigare två. I övrigt handlar det mest
remmar som i sitt kortaste läge är så
tabellen) intryck av att vara dyrare än
om små designskillnader. Äger du en
långa att kikaren måste hänga och
den är. Båda
kikarna är trots sinainte
gan- särskilt
Monarch och undrar
variant kustsnäppa
du
skumpasvår
på magen.
Ettvilken
tegelröd
i sommardräkt
att Man undrar om de
ska olika konstruktioner lika behagliga
har kan du titta direkt under texten Nialdrig har upplevt skillnaden i att gå
känna igen. Men att
sortera rätt i ett myller av juvenila
och
att hålla. Man håller lite annorlunda,
kon Monarch på framsidan av kikaren.
omkring en dag i fält med en kikare på
men det
är sig
svårthuller
att välja om
den ena
fram- i strandkanten
Den gamla modellen
har sex räfflor
i
magen som studsar vid varje steg jämruggande
vadare
som
rör
buller
för den andra. Några smådetaljer är
gummeringen där, den nya är helt slät.
fört med en kikare på bröstkorgen som
är något helt annat.
Tricket är att glömma bort
färgen.
bättre på den ena, andra är bättre på
Focus nya modell Elite 8×43 ED DCF
hänger still hela dagen. Nåväl, man kan
den andra. Focusens skärpeskruv flyter
sticker ut genom att trots en prislapp på
ju alltid köpa en annan rem. Det är svåtill exempel med mer lagom motstånd,
under 4 000 kronor vara utrustad med
rare att köpa andra okularskydd som
men är lite för hal. Nikons är istället
ED-glas, något vi hittills bara stött på i
verkligen passar. Focus rem är definitivt
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Elit eller monark
Focus Elite 8×43 ED DCF

Nikon Monarch 8×42 DCF

Storlek (L×B×H) och vikt 15,0 × 13,3 × 5,5 cm (796 g)

färgåtergivning

14,6 × 12,9 × 5,3 cm (610 g)

Synfält på 1000 m 136 m (7,8°)

110 m (6,3°)

Utgångspupill 5,3 mm

5,3 mm

Relativ ljusstyrka 28,1

28,1

Skymningstal 12,2

11,9

Pupillavstånd 19,5 mm

19,6 mm

Närgräns 2,3 m (2,0 m enligt specifikationen på nätet, 2,5 m
enligt specifikationen på kartongen)
Ögonmusslor Vridbara med fyra fasta stopp

2,0 m (2,5 m enligt specifikationen)
Vridbara med fyra fasta stopp

Färgåtergivning Kraftigt gulstick (se bild längst ner till höger)
Distorsion Svag kuddformig, något mer störande
Kromatisk aberration Liten

Neutral (se bild i mitten till höger)
utan kikare

Svag kuddformig
Tydlig i kanten av synfältet

Skärpa/detaljåtergivning Bra på nära håll, tappar en del på längre obsavstånd
Upplevd bildkvalitet Något större upplevd bildyta, men oroligare bild

Bra, renare och tydligare bild på långa obsavstånd
Något mindre upplevd bildyta, men relativt lugn
och fin bild

Design och grepp Open bridge-konstruktion a la Swarovski, konstläKlassisk kikarbrygga, helt gummerad i ett stycke
derstruktur på gummeringen a la Leica med infällda (aningen slätare struktur än gamla Monarchversioplast- och metallsegment – behaglig att använda
nen) – behaglig att använda och ligger bra i handen
och ligger bra i handen
Skärpeskruv Räfflad metall, lite för hal för perfekt grepp men har
fyra högre åsar som delvis väger upp det, perfekt
rullmotstånd (1,5 varv från närgräns till oändlighet,
motsols vridriktning)
Dioptrijustering Separat ring under höger okular, trög och borde
inte råka ändras slumpmässigt
Glasögonanvändning Ger fullt synfält och inga besvärande reflexer mot
himlen
Okularskydd Tunt, bräckligt och lite pilligt att få på
Linsskydd Av samma typ som kameraobjektiv (kläm-ihopoch-tryck-fast, kan inte hänga kvar på kikaren)

Separat ring under höger okular, trög och borde
inte råka ändras slumpmässigt

Kraftigare, lagom mjukt och enkelt att få på
Trycklock med flärp som kan hänga kvar på kikaren
vid användning (men är bara ivägen då)
Under all kritik – bred, platt och för lång, mest lik en
kamerarem

Väska En budgetkopia av Swarovskis tidigare väskor till
EL-serien med öppen resårsida, fast med för kort
lock så att den knappt går att stänga med kikaren i

Enkel mjuk vadderad väska med bättre proportioner som utan problem går att stänga med kikaren i

tillräckligt kort, här är å andra sidan
frågan om den verkligen är tillräckligt
tjock. Fästremmarna känns väldigt smala och glider oroväckande lätt genom
remlåsen. Men man får väl hoppas att
Focus vet vad de gör.
Monarchens avsaknad av ED-glas märks
när det gäller kromatisk aberration, där
Focuskikaren är snäppet bättre – men
frågan är hur ofta man verkligen tänker
på det. När det gäller skärpa är istället
Nikonkikaren strået vassare. På korta
avstånd ger båda kikarna fina detaljrika
bilder med bra lyster men på längre avstånd blir det tydligt att Monarchen är
lite bättre på att sortera ut detaljerna i
bilden än Focusen. Bilden i Nikonkikaren är också aningen lugnare vilket gör
det mindre ansträngande för ögonen att
titta längre perioder i sträck.
Den allra mest iögonfallande skillnaden är dock färgåtergivningen. Nikons

genom nikon monarch

Ger fullt synfält och inga besvärande reflexer mot
himlen

Rem Kort, vadderad och med svikt – saknar dock gummering och själva fästremmarna är oroväckande
tunna

Summa gröna rutor 13

Bildkvalitet

Gummerad skruv med klart bättre grepp, men
aningen trögt motstånd (1,25 varv från närgräns till
oändlighet, medsols vridriktning)

genom focus elite
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bild är så gott som helt neutral, men Focuskikaren lider av ett kraftigt gulstick,
precis som två av deras modeller i vårt
förra test gjorde. Det är både märkligt
och synd att man inte ordnat det när
man nu i övrigt har lyckats ta fram en
riktigt trevlig modell. När man växlar
fram och tillbaka mellan kikarna upplevs gulsticket som direkt störande, men
det är möjligt att man vänjer sig om
man bara använder Focusen. Å andra
sidan har man ju alltid den direkta bilden av naturen att jämföra med, och
den är inte så gul som i Focus värld. För
att försöka återge skillnaden i tryck
finns tre bilder ovan; en tagen utan kikare och två digiscopade bilder, en genom vardera kikare. Bilderna är tagna i
rawformat och har manuellt justerats
till exakt samma vitbalans och färginställningar i efterhand. Här ser man tydligt den gulare Focusbilden. Möjligen är
det också gulsticket som är orsaken till
att Focusbilden upplevs som mindre de-

taljrik på långt håll, för det känns som
att den gula slöjan över bilden minskar
kontrasten en aning.
slutsats

Focus har i och med Elite ED ryckt upp
sig rejält och hade det inte varit för gulsticket hade domen i den här duellen
varit ganska svår att dela ut. Nu faller
mitt val ändå på Nikonkikaren, som
dessutom trots aningen bättre prestanda
är nästan 200 gram lättare. Men segern
är inte helt given, och Focuskikaren är
helt klart bättre på vissa punkter och
riktigt trevlig att använda. Går du i köptankar skulle jag rekommendera att testa båda två. Möjligen är man också olika känslig för gulstick vilket förstärker
rekommendationen att testa båda.
Till sommaren släpper Nikon en ny
Monarchserie med ED-glas kallad Monarch 7 (8×42 och 10×42). Vad de väger, kostar och hur de presterar återstår
att se. #
Fåglar på Västkusten 1/2012
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FENOLOGI
FENOLOGI

FLYTTKALENDERN
Mötet med vårens första svartvita flugsnappare är alltid lika
speciellt. Vissa för anteckningar
om när det sker och jämför från
år till år. Andra bara tittar och
njuter. För att göra denna upptäcksfärd lite mer förutsägbar
tar vi upp tråden från 2008 och
publicerar åter en kalender över
fåglarnas normala ankomst till
Göteborgsområdet.
fenologi

Läran om när flyttfåglarna
kommer och försvinner igen
kallas fenologi. Sedan år 2000
har man kunnat läsa sammanställningar av dessa datum i
fågelrapporten som nuförtiden
huserar i FpV-supplementet
15.1
27.1
6.2
8.2
2.3
13.3

14.3
15.3
16.3
18.3
21.3
22.3
25.3
26.3
27.3
28.3
29.3
31.3
1.4
2.4

Sånglärka (1.1–28.2)
Gravand (8.1–28.2)
Tofsvipa (23.1–28.2)
Strandskata (23.1–6.3)
St. strandpipare (9.2–12.3)
Kärrsnäppa (3.3–28.3)
Silltrut (1.3–21.3)
Trädlärka (3.3–25.3)
Röd glada (2.2–25.3)
Ljungpipare (3.2–1.4)
Trana (25.2–15.4)
Taltrast (13.2–29.3)
Mindre sångsvan (8.3–1.5)
Storspov (25.2–30.3)
Vitkindad gås (27.2–11.4)
Hämpling (8.3–2.4)
Stjärtand (16.2–11.4)
Lappsparv (3.2–9.4)
Stenfalk (5.3–13.4)
Gransångare (16.3–6.4)
Rödbena (24.2–2.4)
Skogssnäppa (19.3–20.4)
Snatterand (8.3–13.4)
Fiskgjuse (18.3–9.4)
Brun kärrhök (10.3–9.4)
Stenskvätta (25.3–12.4)
Kentsk tärna (25.3–13.4)
Skedand (13.3–19.4)
Snösparv* (25.3–16.4)

Fåglar i Göteborgstrakten. Tabellerna i fågelrapporten är
väldigt bra om man vill hitta
specifik information för en viss
art i efterhand, men mindre
lämpliga om man vill kolla upp
vilka nyanlända arter man kan
tänkas stöta på under den
kommande veckan. Därför
kompletterar vi i FpV med
Flyttkalendern, det vill säga arternas ankomst- och flyttdatum sorterat i datumordning.
Kalendern innehåller samtliga
regelbundna flyttare som ankommer till, lämnar eller passerar Göteborg under våren
och baseras på data från 2000–
2011. Nedan visas första halvåret, nästa kommer i nr 2.
3.4
4.4
5.4
6.4

7.4
10.4
11.4
15.4
16.4

19.4
20.4

21.4

22.4

23.4

Prutgås (22.2–21.5)
Vattenpipl.* (14.1–10.4)
Ringtrast (25.3–13.4)
M. strandpip. (29.3–20.4)
Kustlabb (14.3–6.5)
M. sångsvan* (25.3–2.5)
Årta (17.3–25.4)
Svart rödstjärt (27.3–22.4)
Myrspov (8.3–19.4)
Fisktärna (2.4–20.4)
Svarthätta (24.3–21.4)
Ladusvala (3.4–27.4)
Havsörn* (21.2–30.5)
Backsvala (9.4–3.5)
Lövsångare (10.4–21.4)
Varfågel* (10.4–16.5)
Fjällvråk* (16.2–9.5)
Drillsnäppa (5.4–27.4)
Trädpiplärka (10.4–27.4)
Gluttsnäppa (15.4–27.4)
Hussvala (11.4–27.4)
Rödstjärt (14.4–1.5)
Silvertärna (12.4–30.4)
Berglärka* (10.2–4.5)
Gulärla (7.4–30.4)
Svartvit flugsn. (12.4–26.4)
Kustsnäppa (8.3–11.5)
Småspov (9.4–1.5)
Ärtsångare (17.4–30.4)

tips och tolkningar

Grön text innebär att arten
kommer och röd text att den
försvinner. Mediandatumet
anges i vänstra kolumnen medan extremdatum anges inom
parentes. Tänk dock på att
både median- och extremdatum gäller för den absolut första
(grön text) eller absolut sista
(röd text) observationen, vilket
innebär att de flesta inte kommer stöta på en ankommande
art förrän i snitt någon vecka
senare och så vidare. Vi tar
tornseglare som exempel.
Mediandatumet är den 6 maj,
så ett normalt år ses det första
exemplaret då – men du kanske inte ser din första förrän
24.4 Buskskvätta (16.4–29.4)
Grönsångare (14.4–29.4)
25.4 Salskrake* (27.3–12.5)
Grönbena (19.4–1.5)
Göktyta (6.4–1.5)
26.4 Svartsnäppa (21.4–13.5)
28.4 Lärkfalk (20.4–5.5)
Brushane (16.4–8.5)
Rörsångare (20.4–1.5)
29.4 Sävsångare (22.4–7.5)
Törnsångare (24.4–5.5)
30.4 Vinterhämpl.* (13.4–11.5)
1.5 Gräshoppsång. (27.4–10.5)
Ortolansparv (29.4–12.5)
2.5 Dvärgbeckasin* (5.3–9.5)
Sidensvans* (22.2–7.5)
3.5 Småfl. sumph. (18.4–24.5)
Roskarl (23.4–14.5)
Gök (23.4–6.5)
Näktergal (28.4–9.5)
Lappsparv* (5.4–12.5)
4.5 Bredstj. labb (30.4–16.5)
5.5 Trädgårdssång. (2.5–13.5)
6.5 Kustpipare (1.4–19.5)
Tornseglare (28.4–15.5)
Grå flugsn. (27.4–14.5)
7.5 Mosnäppa (2.5–13.5)
Blåhake (5.5–18.5)
Ortolansparv* (30.4–15.5)

den 13 maj. Sena år har den
första observationen dessutom
gjorts så sent som den 15 maj
(sista datumet i parentesen),
vilket innebär att du kanske
inte ser din första förrän långt
efter den 20 maj. Att däremot
ha turen att få se en tornseglare redan i april är få förunnat. Första datumet i parentesen anger att den som tidigast
setts den 28 april. Skulle du
mot förmodan stöta på en tornseglare tidigare än så – betrakta det som att du står framför
en regelrätt raritet, dokumentera obsen så bra du kan och
var noga med att utesluta
eventuella förväxlingsrisker.
# pär lydmark

8.5

9.5
10.5

12.5
13.5
14.5
16.5
18.5
19.5
21.5
22.5
23.5

28.5
29.5
30.5
6.6
10.6

Dubbelbeckasin (1.5–15.5)
Bredstj. labb* (30.4–4.6)
Härmsångare (5.5–17.5)
Törnskata (1.5–13.5)
Rödstr. piplärka (3.5–14.5)
Rödstr. piplärka* (3.5–14.5)
Dubbelbeck.* (5.5–22.5)
Nattskärra (29.4–21.5)
Ringtrast* (3.5–24.5)
Bergfink* (20.4–24.5)
Kornknarr (4.5–17.6)
Sandlöpare (12.5–25.5)
Bivråk (3.5–18.5)
Spetsb.gås* (12.2–26.5)
Skärsnäppa* (25.4–25.5)
Kärrsångare (11.5–19.5)
Rosenfink (10.5–26.5)
Blå kärrhök* (9.4–12.6)
Stenfalk* (1.5–26.5)
Blåhake* (11.5–30.5)
Fjällabb (18.5–3.6)
Fjällabb* (18.5–3.6)
Dvärgmås* (3.5–12.6)
Alfågel* (9.5–24.6)
Småsnäppa (13.5–6.6)
Småsnäppa* (14.5–6.6)
Sandlöpare* (22.5–6.6)
Mindre lira (17.4–28.6)
juli–dec följer i nästa nummer

Grön text: Arten ankommer. Röd text*: Arten lämnar. Svart datum: Mediandatum för första/sista observation. Datum inom parentes: Extremdatum för första/sista observation.
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Betraktat

SANDBERGS SIDA
kråkan – den enda arten

t

Just nu behövs kråkan. Barnen i
citronvästarna ser och förstår.
Kråkan, den enda arten, vet.

E

gentligen finns det bara en art.
Resten är statister som ingår i olika förbund. Jag tror inte att den
håller med, den bryr sig nog inte heller. Men nu är det ju så att vi skriver
och då kan man pröva.
Kråkan bara finns under vinterhimlen, sommarhimlen och i höstens tvärregn och blåst. Som en James Dean –
utan bil och lack.
Under sommaren kan den vara flockkråka i ett flytande bestånd. När de
andra ruvar i risklykorna fyller den ut
landskapsrummet men går in som reserv bland de ordinarie, om någon
skulle falla ifrån. Den bara lämnar
flocken då, till ett förhållande med
ägg och ungar. Inga utfästelser, ingen
ceremoni, förutom väderleken just då.
När färgpaletten var förbrukad var
det kråkans tur, kvar fanns svart och
grått, med ett rött gap för de yngre.
Med åren blev svart och grått de vackraste kombinationerna, efter alla bataljer och möten växte dessa kulörer.
Kråkan utsågs inte till segrare men
färgkombinationen bars fram av sig
själv efter framgångarna.

Plastuvarna på taken avslöjades innan
de kom upp. En onödig utgift för bonden. Det enda som blev kvar var tjärpappen, uvatrappen och månen. Men
vid åteln tar den upp kampen, om det
behövs, naturligtvis aldrig ensam.
Flocken kommer aldrig överens om
det, men en del av dem närmar sig örnen framifrån medan andra knixgår in
mot den bakifrån. En gång när den
väldige tröttnat på tjuvnypen i stjärten vände den på sig, grep tag i den
svartgrå och hivade iväg den. Örnen
dödade inte kråkan, den visste bättre.
Man dödar inte en kråka. Men man
kan ju hiva – ett tag, tills de kommer
tillbaka. Kråkan nöter, behövs det nöter den ut en örn också.
När daghemmet med knattarna i citron
västar marscherar sin naturrunda på
led, går den framför och visar vägen.
Ungarna ser och förstår, men säger
inget. Kråkan behövs just då och den
vet det.
Regnar det låter den vätan komma
över rygg och nacke. Snöar det blir
den stående och väntar, väntar ut vädret. Sedan agerar den.

Kråkan är heller aldrig en

närbild.
Den tunga welterviktkroppen behöver
en äng, en ek eller en tall för att man
skall kunna se den. Kommer man för
nära tittar den bort. Stannar du går
den åt sidan, om inte fortsätter den att
skeva framåt och leta mat.
Men de små urbana gräsplättarna
och trottoarkanterna då? Den är ju
där om någonstans. Fråga den. Jag
har inte fått något svar, men skulle tro
att den behöver vara där, precis som
vi. Kanske gubben i bilen hade svaret.
Han stod på en liten parkeringsficka
invid det lilla torget med fönstret nervevat. Nedanför honom på trottoaren
satt en kråka med lite udda teckning
på vingarna och tittade upp mot honom. Gubbens ena hand stack ut en
liten bit, och från den släppte han ner
brödbitar till kråkan.
– Den kommer varje dag, sa gubben, när jag tittade på honom.
Och det gör du också, tänkte jag. #
TEXT och bild: PÄR SANDBERG
per.sandberg@varberg.se
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Fågellokaler
Fågellokaler

våren i
t o r s l a n d av i k e n

p

Fonden i Torslanda
viken är inte direkt
naturidyllisk. Skorstenar, kranar, cisterner, vindkraftverk,
containrar ... i princip
allt stort man kan
bygga av plåt finns
här. Men mitt i detta
inferno ligger den
trots allt. Göteborgs
allra mesta fågel
lokal.

Torslandaviken är vår förnämsta fågellokal, men också den
mest svåröverskådliga. Vad finns det här att se? Och vart tar
man vägen på våren i denna mosaik av dammar och vallar?

F

Text och bilder: stig fredriksson
www.naturstig.se

örst förtjänar det att påpekas att Torslandaviken inte är ett ställe utan flera.
Mudderdammen, Gamla flygfältet, Risholmen, Vadskärsudden och Södskärsdammen är några av lokalerna. Dessutom finns det minst fem ingångar till området, i vissa fall med förbudsskyltar
och låsbara grindar vilket inte bör avskräcka. En
stor del av området är Natura2000-område, skyddat genom EU-direktiv. Det kom till genom mångårigt lokalt fågelskyddsarbete, utan vilket området
fortfarande varit reservsoptipp för Göteborgs
hamn. Det räcker alltså inte med att bara skåda
fåglar – de måste försvaras också.
Våren är en underbar tid. Istället för att envetet
leta sig fram till de ställen där man vet att någon
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rördrom eller snösiska har setts, går man ut i stort
sett var som helst och vet, att allt kan hända. Det
finns inte ett enkelt svar på frågan ”vart?”; det
finns flera olika svar. Väder och vind spelar in, tid
på dagen liksom risk för motljus. Du kanske känner
för att ta det lugnt och stanna till på en naturskön
plats, din egen plats. Sådana finns också här mitt i
industrilandskapet, det är bara att leta fram dem.
Mars

Isen kan vissa vintrar hålla ett fast grepp om dammarna men nu väntar änderna tåligt utanför i havet. Vigg har sina största antal under året. Också
knipa, brunand och ejder väntar i dammarnas isfria kantområden. I dykandflockarna kan en och

Våren i Torslandaviken

t

Ortnamnkarta över
Torslandaviken med
dellokaler i Svalan
angivna. Eftersom
Torslandaviken befinner sig i både Västergötland och Bohuslän
har gränsen markerats med en streckad
linje för de dellokaler
där det kan vara av
vikt att hålla reda på
landskapet med tanke på rådande landskapslistor. Hållplatser visas, vasttrafik.se
ger mer detaljer. Buss
till Gamla flygplatsen
måste beställas en
Maj
timme innan. Möjliga
Detta är andkullarnas månad. Den första ejderkulMed dellokaler i Svalan angivna. Eftersom Torslandaviken befinner sig i landskapen
p-platserVästergötland
visas. Reserlen
visar sighari gränsen
börjanmarkerats
av maj,med
snart
seslinje
många
honor därvation
och Bohuslän
en röd
för de dellokaler
det kan för
varabommarav vikt att
hålla redaom
på landskapet
meddet
tankeblir
på rådande
landskapslistor.
visas, vasttrafik.se ger
samsas
ungar och
omöjligt
att räknaHållplatser
ut
nas
öppethållandetimer detaljer. Buss till Gamla flygplatsen måste beställas en timme innan. Vanliga obsplatser: 1-5.
hur
många
bon
det
varit. Gräsand
får också
ungar deder,
de kan ändras.
Möjliga
p-platser
visas.
Reservation
för bommarnas
öppethållandetider,
kan ändras.
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Hpl Torslandakrysset

April

Salskrakarna är fortfarande kvar och ökar i antal.
De är som flest i början av april innan de drar vidare norrut. Ejdrarna kommer in i Karholmsdammen och honorna lägger sig att ruva på Rågskär.
Gravänder syns i flock och något par brukar bli
kvar och häcka. Doppingarna kommer in i dammarna, numera finns här bara något par smådopping och ett tiotal par skäggdopping. Sothönsen är
inte så många fler, de flesta rumsterar i nordvästra
delen av Karholmsdammen och kommer hit så fort

En knölsvan ruvar
på Karholmen.

Hä
sth
o

annan alfågel och bergand finnas. Redan innan
isen har försvunnit helt slår sig hägrar och storskarvar ner på Sälebådarna och njuter av en allt
varmare vårsol. Till Mudderdammen anländer
större strandpiparna och börjar spelflyga, de ses
också intill backsvaleberget vid Rörskär. Några
trädlärkor rastar vid Muddret samtidigt som sånglärkor far omkring i hundraflockar och sjunger,
lärksång hörs också över Gamla flygfältet, Flatholmen och Vadskärsudden. I lärkflockarna blixtrar
det ibland av vita vingar: snösparvar slår ofta följe
med dem. Fortfarande är någon ormvråk kvar från
vintern, men de börjar nu lämna Viken för omgivande skogar.
Skogsduva, en raritet i Västsverige, passerar
sparsamt på sträck i början av månaden, liksom
dubbeltrast. Strandskator rastar i stora flockar på
skären i Risholmsviken och på före detta Arendalstippen. Tofsvipor sträcker norrut ena dagen,
och vänder söderut när vintern tillfälligt återkommer. Vattenrall hörs från Vadskärsudden mars–
maj. Rörhöna syns i golfbanedamm och i Syrhålas
kanal och damm. Skrattmåsen anländer i slutet av
mars, blir som flest i maj. Häckar ännu inte, men
kan kanske stimuleras av de häckningsholmar som
ska anläggas. Än så länge får man åka till Svarte
mosse i Biskopsgården för att se dem på bo. Stora
Svandagen infaller, då mängder av sångsvanflockar drar norrut; tiden varierar: det hände runt 18
mars 2009, året efter kom de flesta 1 april.

isen gått. Storspovsträcket drar förbi på någon
vecka i senare delen av månaden. Brun kärrhök anländer och ses lite här och var över vassarna. Backsvalorna kommer i mitten av april och intar sin
häckningskulle, första tiden ses de mer över dammen. Några dagar senare följer ladusvalorna och
mot slutet av månaden hussvalorna. De häckar
dock inte här.
Så kommer sångarna: först av alla gransångaren
som blir allt allmännare, därefter i tur och ordning
lövsångare, svarthätta, ärt- och törnsångare. Sista
dagarna i månaden anländer rörsångarna och börjar fylla vassarna. Den uppmärksamme och flitige
kan notera lappsparv omkring 23 april. Näktergal
anländer och blir i maj en av de allmännare sångarna, framför allt vid Karholmsdammens södra
vall. Törnskatan sitter en morgon i en buske vid
Gamla flygfältet.

RISHOLMEN

HJÄRTHOLMEN
KNIPPLESKÄREN

400 METER
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Fågellokaler

Var vårskådar du i
Torslandaviken?
jan mogol Stråket mellan Mudderdammen och Karholmsdammen. Där är vansinnigt fint i maj och i juni, det blir den här täta
goa stämningen, det är väldigt mycket liv,
väldigt mycket röster från vassen. Näktergalarna har kommit och du hör flera stycken, någon brunsiska sitter här och sjunger;
det blir en förtätad stämning som varken
hör den här stora dammupplevelsen eller
havsupplevelsen till, det blir som ett särskilt
rum där. Sedan Rörskär naturligtvis, den där
fina trion med gulärlor, mindre strandpipare och backsvalor, det lilla området som
bjuder till. Och jag skulle nog gå till
Vadskärsudden och spana rätt hårt in i inre
viken i april. (Jag tar aldrig bilen, jag ställerbilen vid entrén till deponin antingen grinden är öppen eller inte och så går jag hela
vägen till Vadskärsudden, det gör jag jämt.)

Jag är gärna uppe på berget
vid brandförsvaret, vid golfbanan. Vi har i
samarbete med golfarna gjort en liten bänk
här uppe. Man kan till och med gå ner lite i
lä där, här är en fantastisk utsikt. Och sedan
när vi har strandängsinventering sätter oss
och fikar nedanför fågeltornet, där är det
väldigt fint. Där växer kärrtörel med stora
gula blommor. Uppe på Ardalsberget är en
väldigt fin plats också, som inte alla vet om.
kåre ström

uno unger När isen har börjat släppa och
det blir isfritt inne på Vadarstranden, den
inre delen av viken, tycker jag det är trevligt
att stå ute på Vadskärsudden. Alternativt på
kvällen när solen kommer västerifrån går
jag gärna ut till Modellflyget och går längs
vallen, man har utsikt åt dammen. Då är det
inte är så intressant att vara ute på uddarna,
många av vårfåglarna är på de inre delarna.
Sen kan man besöka Rödjeliden om man
vill maximera sin Torslandalista med lite
skogsfåglar, det är ett trevligt område. Det
är en liten lid, backe, upp från Hamneviksvägenmed lite skog som har vuxit upp; där
kan man få in lite småfåglar som man inte
ser här ute i april/maj.
magnus persson Vid svalhögarna, där brukar jag ställa mig för att få en överblick över
Karholmsdammen. Och jag är väldigt förtjust i vägen som går ner till Vadskärsudden. Där sitter trädpiplärkor och sjunger,
där är gulsparvar och där kan vara lite allt
möjligt. Från grinden till parkeringen.
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En lång rad sällsyntheter har genom åren observerats i just Torslandaviken. Känslan av att vad
som helst kan hända finns alltid med i bakgrunden som en extra krydda. Här beskådas en
dammsnäppa från den klassiska obsplatsen längst ut på Vadskärsudden våren 2004.

men i motsats till ejdrarna smyger de i
vassen tills ungarna har vuxit till sig.
Mot slutet av maj ses någon gravandkull. Varje år finns här också andra änder som smyger; på senare år har snatterand, kricka, årta och skedand setts
hela våren, men inga ungar. Några par
kanadagås får ungar, men grågässen är
senare. Någon flock av vitkindad gås
kan passera på sträck i slutet av månaden. På Rågskär ligger tiotalet ruvande
knölsvanar på parad, en och annan har
byggt sina vasspyramider i kanten av
dammarna.
Någon smålom passerar på sträck
liksom någon storlom. Strandpiparna
får ut ungar vid Rörskär och Mudderdammen, svåra att upptäcka men de
finns där. Brun kärrhök kan fortfarande ses men försvinner sedan från området för häckning i lugnare områden.
Gjusen fiskar i dammarna och flyger
norrut med bytet. Fjällens vadare –
svart‑ snäppa, myrspov och gluttsnäppa – rastar på Vadarstranden, men ibland flyger de bara rätt över. Medan
fisktärnorna lagt sig att ruva på Hjärtholmen får Viken sällsynt besök av en
och annan silvertärna, kentsk tärna
och dvärgmås. De stannar dock inte
länge.
Göken gal vid Vadskärsudden där
också blåhaken passerar i mitten av
månaden. Gråsiska sjunger vid Karholmen, på Ardalsberget och Vadskärsudden – den invandrade kontinentala

varianten, brunsiska, har hittills inte
konstaterats häcka här, men gör det
troligen. En tidig morgonvandring
längs Vikens stränder bjuder på en
mäktig kör av törn-, ärt-, kärr- och rörsångare. Någon enstaka rödstrupig piplärka kan rasta vid Muddret i början av
maj, och rosenfink har någon gång
hörts mot slutet av maj. Nordliga gulärlor med svart ansikte rastar på väg
mot fjällen samtidigt som Vikens sydliga gulärlor har ungar vid Rörskär och
Gamla flygfältet. Härmsångare sjunger
vid Karholmen, trastsångare har flera
år kört sin raspiga sommarsång vid
Vadskärsudden och de första starkullarna samlas vid Vikens rika bord.
Samtidigt simmar de första svankullarna ut och markerar så under sista
majveckan intåget i sommarhagen. En
annan årstid, också den underbar.
Överraskningar

Men detta räcker förstås inte. Allt går
inte att förutse. Gråhakedopping i
mars, ringtrast i april, lärkfalk i maj på
väg någonstans, passar på att försöka
sig på en backsvala vid Rörskär – inte
helt väntat men tänkbart. Eller kanske
något ännu mer sällsynt. Genom åren
har här setts åtskilliga rariteter (det
skulle räcka till en hel artikel till), inte
minst i maj. Överraskningar som räddar dagen och man går hem på lätta
fötter. Att skåda fågel är ett nöje som
aldrig upphör att fängsla. #

en kikare.

en helg på öland,
fika på strandängen,
skåda rödspovar.

zeiss conquest 8x42 hd
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Debatt
Debatt

Förr och nu
På den tiden jag var ung och fågelintresset var i sin uppblomstring kallade
sig – och kallades – de som intresserade sig för fåglar för ornitologer. De
hade ett genuint intresse för fåglarnas
levnadssätt och ingen fågel var för vanlig eller obetydlig för att väcka intresse.
Nu när jag har blivit gammal och
fortfarande ser mig som ornitolog, kal�las de fågelintresserade för fågelskådare, inte bara av media, som med naivt
oförstående lyfter fram detta intresse
som något kuriöst och mystiskt – även i
de egna leden har detta missledande
och vulgära begrepp slagit igenom.
Kanske är det för att också fågel
intresset vulgariserats. Själva typen för
”fågelskådaren”, som man ser honom
eller henne, det är en person utrustad
med dyra optiska hjälpmedel och annan
Bilder: björn dellming
kostbar utrustning som ger den rätta
p
statusen; man far omkring ensam eller i
I FpV 3/2008 kunde man testa vilken skådartyp man var mest lik. Den typ som Per-Ola Rösiö saknar
från förr fanns nog inte ens med bland de tre kategorierna eftersom alla våra kategorier på ett elsmå grupper, stannar till här, stannar
ler annat sätt innehöll benämningen fågelskådare eller skådare. Håller du med Per-Ola om vad han
till där, och kollar in arter. Man bildar
skriver? Hör av dig med en replik till fpv@gof.nu om du har något att tillägga.
fågelskådarnas egna små ”ordensklubbar”: klubb 300, klubb 400, där sannerman strävade efter att hela tiden fördjuligen inte vem som helst har fått vara
mixtrar med tubkikare, digitalkameror,
pa sina kunskaper, vilket naturligtvis
med. I denna värld, som är en fågelspor- datorer, sändare, larmapparater etc.
ledde till en förståelse för fåglarnas
tens värld, är det någon eller några som
som ibland verkar vara viktigare än den
värld som en del av hela biologin. Det
tronar överst, beundlevande kontakten
fanns en bred kunskap om olika fågelarrade och avundade av
med fåglarna och deters krav på sin häckningsmiljö. Var är
de längre ned med
ras natur.
samma tävlings
Förr var en ornitolog den kunskapen i dag? I varje fall tycks
den inte levande ha tagit sig in i de ofambitioner – beundoftast en mångkunnig
fentliga byråkratiska organisationerna.
rade för sin förmåga att
människa, mångkunNu har även fågelintresset smittats
ha lyckats rusa till varnig
om
det
som
fanns
Kanske är det för
ned av den allmänna tävlingsanda i
helst en sällsynt fågel
att uppleva i naturen,
att också fågel
samhället, av det konkurrenstänkande
dykt upp i landet och
och var lika mycket
kunnat lägga den till
fältbiolog som fältorni- som blivit måttstock för allt. Tävlingsintresset vulgariformerna är legio, där det gäller att
sin artlista, precis som
tolog – de olika greserats. Själva typen narna inom biologin
pricka in högst antal sedda arter. Den
jägare räknar byten
och har skapat sin egen
befrämjade varandra. I tävlingsegenskap som här blir utslagsgiför ”fågelskådavande, det är förmågan att känna igen
avskyvärda poängjakt i
dag verkar de mest
ren” är en person
dödandets sport.
konkurrera med varan- fågelarterna i olika miljöer, samt att
vara i besittning av de materiella resurNär jag var ung och
dra.
utrustad med dyra
som fordras för att man skall kunna
vi, som kallades ornitoJag vill påstå att det
optiska hjälpmedel var fåglarnas levnads- ser
delta: pengar, bil, tubkikare, villabostad
loger, samlades för att
i vissa sammanhang, och säkert också
komma ut i naturen, då
sätt man i främsta
och annan kostbar
tävlingsmentalitet.
var det på cykel, med
rummet var intresseutrustning som ger rad av, fåglarnas flytt- enIsorts
mina ögon är detta tävlande inom
buss eller tåg. Utkomna
i fågelmarkerna gladden rätta statusen. ning, orienteringsför- ornitologin inget annat än en urartning
och har mycket lite med intressets fördes vi åt allt vi såg, och
måga och förekomst
ening med naturkänsla att göra, vilket
vi såg med öppna sinockså förstås. Man förbehövs inom biologins alla grenar i dag
nen – som man gör när man tar till sig
sökte tränga in i fåglarnas fascinerande
– inte ytlighet!
helhetsintrycken i naturen. Nu är man
värld, som aldrig upphör att bjuda på
# Per-Ola Rösiö
mycket mer tekniskt intresserad, man
överraskningar och avslöjanden – och

”
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Matstund runt öppen eld vid Store
Mosse. Men artgenomgången fick
hållas inne på grund av regn.
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Hela 34 personer skådade sig runt Göteborg på Trettondagen under formidabel ledning av Uno Unger (till höger). 77 arter sågs under dagen.
Göteborg runt
Fredag 6 januari

Regn, blåst eller snö? Visst fanns
det vissa farhågor att det skulle
kunna bli en svårjobbad exkursion som traditionsenligt skulle
äga rum på Trettondagen. Men
det blev en av de finaste vinterdagar man kan tänka sig i göteborgsområdet. I några minusgrader och vindstilla samlades vi vid
Shelltappen nedanför Götaälvbron i gryningen. Vi blev 34 skådare till slut. Uno Unger ledde
exkursionen på sitt förnämliga
sätt och förmedlade sina gedigna
kunskaper på ett lättfattligt sätt.
Berndt Lindberg styrde upp
transporter, betalning och att vi
kunde hålla oss inom givna tidsramar. Många frågor från oss vetgiriga kan lätt stjälpa tidsplanen.
Med åtta bilar körde vi först till
Välen; började i fågeltornet och
konstaterade att det var ganska
lugnt i den innersta delen av vattnet: kanadagäss och grågäss. Vi
vandrade sedan stigen förbi de
långhorniga korna och kom ut i
solen där det hade passat bra
med matsäck om det inte hade
varit för den tidiga timmen. Talgoxar och blåmesar hördes och
på avstånd spanade vi in varfågeln som brukar hålla till vid
Mudderfältet. Det prasslade i de
frusna löven och det stela gräset
när vi vandrade vidare fram till
träddungen där en kattuggla
håller till. Vi letade efter högstub-
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ben och tittade i granarna men
såg inget. Men det tog lite tid innan alla hade hittat stubben i sin
kikare och under tiden passade
kattugglan på att visa sig. Halva
kroppen blev synlig utanför stubben och man kunde se ett plirande öga.
Vi fortsatte ned mot Kviberget
och hoppades få en chans på
sparvugglan som visat sig där i
många dagar. Där stod fullt med
fotografer och väntade på att få
se den. Vi tillbringade en stund
bland de väntande och såg koltrast, nötväcka,
ringduvor, blåmesar, talgoxar
och grönfinkar.
Ute på vattnet låg
knipor. Så småningom fortsatte
vi ut mot Bjöla
småbåtshamn där
vi kunde komma
ut i solen och vattnet låg lika stilla
som tidigare under morgonen.
Här såg vi storskrake, småskrake, gråtrut och
längre ut kunde några se smålom och salskrake. Det krävdes
tubkikare och god kunskap för
att arta fåglar på långt håll i motljus mot den lågt stående solen.
Kviberget låg alldeles bakom
oss och såg inbjudande ut i solen.

Vi gick dit upp via den fina gångstigen. Härlig utsikt över ett stilla
vatten. Här fanns tillfälle till matrast för dem som tagit med sig.
Sedan vandrade vi tillbaka ned i
ekbacken där man ännu inte lyckats hitta sparvugglan. Vi fick ge
oss, tyvärr. Klockan var nu nära
tolv och vi skulle till fler ställen.
En stor flock björktrastar höll till
vid bilarna. Nästa mål var Lillhagsparken på Hisingen för att
om möjligt hitta bändelkorsnäbbarna. Vi hade tur: en flock
på 20 bändelkorsnäbbar höll till i lärkträden
intill parkeringsplatsen. Sedan fortsatte vi
ned till Skogomedammen. Här hittade vi
knölsvan, sångsvan,
en sothöna och även
gräsänder.
Nästa mål var Torslandaviken. Vi stannade vid Södskärsdammen och Uno
hittade direkt två vinterhämplingar utanför bilarna. De rörde
sig mellan buskarna i
närheten och i gräset
och var mycket svåra
att få syn på men till slut hade
många fått se dem. I Karholmsdammen hittade vi brunänder,
vigg, knipa och salskrake. Utanför Mudderdammen mot Risholmen hittade vi två tordmular
som dök nära oss. Vi fick fina ob-

”

Det blev en
fin avslutning på en
fantastisk
heldag som
varade från
gryning till
skymning

sar på dem. Nu närmade sig dagens slut. Solen stod lågt och
stark över det spegelblanka havet
och det var bara en plats kvar att
besöka för dem som ännu hade
tid. Klockan hade passerat sluttidpunkt men många hade möjlighet att åka och titta på oljecisternerna på Ardalsberget där
berguv häckar. Uno berättade att
vid skymningen kan det hända
att de sätter sig på kanten längs
några cisterner inför kvällens jakt.
En stund efter att solen gått ned
kunde vi se två berguvar på var
sin cistern. Det blev en fin avslutning på en fantastisk heldag som
varade från gryning till skymning
i ett sällsamt göteborgskt vinterväder. Tillsammans fick vi ihop 77
arter under dagen.

# Göran Hultgren
Kippholmen
torsdag 9 februari

32 stycken förväntansfulla skådare samlades vid Skra bro på
Hisingen för att vara med på den
fjärde vardagsaktiviteten för i år.
Vädret var lite kylslaget men solen strålade från en klar himmel.
Som vanligt, kan man nästan
säga, eftersom vädret nästan alltid varit bra på våra torsdagar.
Vi ställde några bilar på pendelparkeringen och packade
ihop oss i fulla bilar för att fortsätta till Kippholmen. Vår exkursionsledare denna gång var Åke
Pettersson som känner väl till

vintern 2011/2012

Bild: stig fredriksson
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Kippholmen bjöd på fantastiska vyer och underbart väder. Inte så
mycket fågel, men vad gör det en dag som denna?

området! Kippholmen ligger vid
Nordre älvs mynning och utsikten
när man kom upp på höjderna
var fullständigt betagande. Några
knipor och storskrakar ute i det
öppna vattnet i fjorden upptäcktes genast och några såg även en
småskrake. En rovfågel kom flygande långt utifrån Björköfjorden. Kanske en havsörn hoppades nog många eftersom det är
relativt vanligt att man ser örnar
här ute. De som hade tubkikare
såg däremot snabbt att det var en
ormvråk!
Emellertid, denna dag tyckte
nog de flesta sjöfåglar att det var
lite blåsigt och kallt ute i vattnet
här, för det var ovanligt lite fågel
enligt Åke och andra som brukar
skåda här ibland. Vi fortsatte
vandringen över de snötäckta
bergen och passerade viken där
de som bor i området brukar
bada, fortsatte vidare vid sidan av
vassområdet och kom fram till en
ny plats där man hade utsikt över
vattnet. Några såg en flock gäss
långt inåt Kornhall till men det
gick inte att fastställa arten. Så
kom ytterligare en ormvråk seglande, denna gång rätt över oss.
Ett mycket vackert exemplar som
alla fick se riktigt ordentligt. Vi
såg även några talgoxar, en blåmes och en koltrast i området.
På södersidan av berget vid badviken hittade vi sedan en underbar fikaplats i solskenet där vi

kunde sitta och njuta i lä. Så
plötsligt kändes det nästan som
vår igen!
Vi deltagare vill dessutom
tacka Åke Petterson för en utmärkt och engagerad guidning i
området.

# Gun-Britt Thor
Hallandskusten
lördag 3 mars

Den traditionsenliga vårvinterturen längs hallandskusten gick i
vårens och gässens tecken! Vi var
24 förväntansfulla deltagare som
samlades vid macken på Kruthusgatan innan gryning. Det första
vårtecknet var att på Avenyn
möta människor på väg hem. De
senaste fyra månaderna har ju
oftast inneburit ”sovmorgon” när
man ska ut.
Veckans ”svalningar” i Halland
var väl inte alltför upphetsande,
utan i år överlät vi med varm
hand planeringen till Calle Hagman som 20-årsjubilerade med
denna exkursion. Väderspåmännen hade förutsagt behagligt väder ur skådarsynpunkt. Mestadels
sol, endast ett par minusgrader
och obetydliga vindar från NO.
Dessa prognoser skulle visa sig
stämma med verkligheten. Till
slut dök även Berndt upp med
bussen, vilket vi alla blev väldigt
glada över. Det är en otrolig förmån att få åka i gemensam buss
på exkursionerna.

Vi drog raka vägen ned till
Korshamn, Morups tånge. På vägen kunde vi identifiera den ena
flocken ”svartgås” efter den andra. Vid Anders Persgården strax
innan Korshamn höll vi bussen
för att beskåda en fjällvråk och
tre sånglärkor,
vårens första för
många ombord.
Väl framme vid
Korshamn hade vi
ett tiotal drillande
sånglärkor, tofsvipor i pluralis och
ett helt gäng gravänder och sångsvanar. Dessa arter
skulle sedan finnas
på flertalet av dagens lokaler. Våren
är helt enkelt här!
Två grågäss i
Korshamn, åtta kanadagäss och 23
nordsträckande
spetsbergsgäss
vid Morups tånges fyr var inledningen på den nordsträckande
gåskavalkaden. Dessutom såg vi
en snösparvshanne och två
strandskator i Brevik.
Lis mosse gav havsörn, en blå
kärrhökshona och en extremt
stillasittande vråk som till slut visade bröstet ordentligt och avslöjade sig som en fjällvråk.
Vid Munkagårdsfloen möttes
vi av alla vårens ljud. Sångsva-

nar, gäss och sånglärkor fyllde
luftrummet med sina glada vårrop. Här fyllde vi på gåslistan med
bläsgås och sädgås. Dessutom
kunde vi förgylla marslistan med
fyra krickor. Redan här kom larmet om fjällgås i Ölmevalla, söder
om Kungsbackafjorden, vilket gjorde att
det började bubbla
lite till mans.
Vid Smedsgård
hade vi två storspovar samt gravand,
tofsvipa och sånglärka. Vid Galtabäck
såg vi pilgrimsfalken på sin favoritsten
samt gravand, tofsvipa och sånglärka.
Nu hade de flesta,
inklusive Calle, börjat
tycka att Ölmevalla
var intressantare än
fler lokaler i Varbergstrakten. Ett stopp vid
Vårvägen i Gamla
Köpstad gav inte alldeles oväntat
en hornuggla. Dessutom fick undertecknad en ny hallandsart,
större hackspett!
Nu kom larmet om att två
havsörnar hade skrämt iväg gåsflocken vid Ölmevalla ut i Kungsbackafjorden. Vi kunde därför
lugnt göra ett stopp vid Getteröns naturreservat i väntan på att
flocken möjligen skulle komma
tillbaka. Getterön gav 80 spets-
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Nu hade de
flesta börjat
tycka att
Ölmevalla
var intressantare än
fler lokaler
i Varbergstrakten
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Bild: evamaria ferm

Fikadags mittemellan skogsdungen och stativbensdungen. Perfekt.
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Stålebo dammar i Lerum var en lokal som många var nyfikna på – hela 50 personer slöt upp! Även om det var ganska lugnt nu gav det mersmak.

bergsgäss, åtta bläsgäss och 18
vitkindade gäss. Förutom de
vitkindade gässen blev stjärtand, smådopping, sothöna och
skrattmås nya arter på dagens
lista. Efter ett ovanligt kort stopp
vid Getterön styrde vi kosan mot
Ölmevalla.
Väl framme gick det åter en
gåsflock på angiven plats, men
inga av skådarna där hade sett
fjällgåsen komma tillbaka. En stor
flock gäss kom inflygande från
fjorden och landade utom synhåll, vilket gjorde att vi bestämde
att köra en bit längre bort. Väl där
hade vi knappt hunnit börjat spana av de stora gåsflockarna i ett
ganska besvärande motljus från
den sjunkande solen, när en av
skådarna som stannat kvar vid
den ursprungliga åkern kom och
hämtade oss. Tack för den vänligheten! Fjällgåsen var tillbaka! Vi
skyndade oss in i bussen igen,
Berndt fick backa och vända och
det hela måste ha tett sig ganska
komiskt ur en betraktares perspektiv. Att vara på drag med 26
personer och en buss är väl inte
det optimala, men jag tror vi satte
rekord i att komma in i bussen
snabbt.
Väl tillbaka fick vi alla se oss
mätta på den näpna fjällgåsen i
bra ljus och med mycket pedagogiska jämförelseobjekt i form av
bläsgäss, sädgäss, spetsbergsgäss, grågäss och kanadagäss.
Det var många av oss som såg
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fjällgås för första gången. Det
blev en härlig avslutning på en
härlig dag i vårens och gässens
tecken, och det var ingen av oss
som blev ledsen när den vid middagstid sedda tranan inte stod
kvar vid Sandsjöbacka.

# Evamaria Ferm
Stålebo dammar
Torsdag 15 mars

En grå dag, när våren tagit paus,
samlas vi för att besöka Stålebo
dammar i Lerum. Att det var grått
och lite duggregn i luften hindrar
inte oss vardagsaktivister. Vi var
50 personer som träffades på parkeringen som fylldes till sista
plats med folk och bilar, överfylld
hörde jag någon säga. Vår guide,
Hasse Österman, såg nästan förskräckt ut när han såg den fantastiska uppslutningen.
När jag pratade med folk så
verkade det som vi var många
som var på denna lokal för första
gången. Kanske var det många
som på samma sätt som jag ville
lära sig en ny lokal. Innan vi lämnade parkeringen berättade Hasse om historien bakom arbetet
med Stålebo dammar. Arbetet
slutade inte med att dammarna
var färdigbyggda i mitten på
2000-talet utan de underhålls
också. Vart femte år töms en
damm så växtligheten kommer
tillbaka. Sedan återfylls den vilket
ger bra med mat för fåglarna. Så
tar man damm för damm.

Från parkeringen gick vi förbi
första dammen som fortfarande
var nästan helt istäckt. Några
gräsänder och knipor simmade i
den lilla vak som fanns. En kort
promenad bort ligger fyra dammar på rad. Mellan
de två första dammarna ligger en kulle med bord att fika
vid och med en härlig utsikt över Stålebodalen. Tofsviporna flög omkring och
några starar letade
efter något matnyttigt på fälten. I en av
dammarna kunde vi
se ett par krickor,
de första för året här
enligt Hasse.
Vi knallade vidare
till damm tre och
fyra längs med
skogsbrynet. Damm
tre var torrlagd och
nummer fyra var
nästan istäckt. På
vägen dit pekade
Hasse ut en av flera
knipholkar på lokalen. I en av holkarna häckade det i
fjol en kattuggla. Ett par hackspettar trummade inne i skogen
och några mesar for omkring
inne i buskagen, annars var det
ganska tomt på liv just denna
dag. Vi hörde ormvråken – trodde
vi ända tills några nötskrikor flög
tvärs över dalen. Någon berät-

tade att nötskrikor kan låta som
ormvråkar. Så det var nog dem vi
hörde. Jag lär mig alltid något
nytt på de här utflykterna.
Vi gick tillbaka till kullen med
borden och fikat plockades fram
ur ryggsäckarna.
Medan vi satt där
kom tre ormvråkar
cirklande på andra
sidan dalen. Denna
gång var det inga
nötskrikor som lurades. Några grågäss
sågs också sträcka
mot norr och jag
såg en bofink kika
på oss från en av
ekarna runt fikaplatsen. Den hoppades
säkert på att vi skulle lämna efter oss
lite rester.
Hasse berättade
om vad man kan se i
dalen längre fram.
Det verkar som att
rovfåglar gillar att
sträcka längs Stålebodalen, han hade
sett många olika
arter. En kungsfiskare har setts
vid den fjärde dammen och för
ett par år sedan stannade en härfågel till ett par dagar vid hästgården i dalen. Jag hade aldrig varit
på denna lokal men jag kommer
helt säkert komma tillbaka när
våren kommit längre.

”

Någon berättade att
nötskrikor
kan låta som
ormvråkar.
Så det var
nog dem vi
hörde. Jag
lär mig alltid
något nytt
på de här
utflykterna.

# Jonas Norin

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.



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).
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
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 30/3. Kontaktperson: Per

Björkman (073-563 00 66).

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.

stackenäs och rödskär
Tisdag 1 maj

Vi besöker Stackenäs i Varbergs
inland, en hög ekbevuxen kulle
med bedårande utsikt över de
båda sjöarna Fävren och Valasjön.
Där möter oss förhoppningsvis en
kör av vårens första sångfåglar.
Därefter förflyttar vi oss till Rödskär, en annan pärla strax söder om
Varberg. Fortfarande är detta en
ganska okänd lokal som förvånansvärt få skådare besöker, men
som kan bjuda på en hel del i fågelväg. Om tiden medger kanske vi

besöker ytterligare någon udda
plats i Varbergstrakten. Transport
sker med egna bilar med avresa
från Göteborg kl 06.00. Hemkomst
sen eftermiddag.
Ledare: Reino Andersson. Pris: Ca 200 kr.
Anmälan: Senast 20/4. Kontaktperson: Hampus

Lybeck (070-250 17 82).

Hornborgasjön
Fredag–lördag 4–5 maj

Vi besöker Hornborgasjön vid dess
kanske bästa tid på året. Änder och
doppingar förbereder sin häckning
och många sångare har anlänt. Redan första kvällen lyssnar vi kanske
in gräshopp- och trastsångare. På
lördag morgon möter Kent-Ove
Hvass upp. Han kan sjön och dess
omgivningar utan och innan och
visar oss till kända och mindre kända lokaler runt sjön. Vi bor i fyrabäddsstugor i Hornborgasjöns
stugby och transporterar oss i två
VW-bussar. Antalet deltagare är
därför begränsat till 16 personer.
Avresa fredag kl 17.00 med hemkomst lördag kväll.
Ledare: Kent-Ove Hvass. Pris: Ca 700 kr.
Anmälan: Senast 31/3 med 300 kr.
Kontaktperson: Maria Eriksson (070-539 59 10).

Kippholmen
Lördag 12 maj

Vid Kippholmen i Nordre älvs mynning kan man se olika sjöfåglar,
kärrhökar och andra våtmarksarter
i de omkringliggande vassarna
samt flera av de vårfåglar som nu
anlänt till angränsande skogs- och
hagmarker. Några av de fåglar man
kan observera här vid denna tid är
gök, mindre hackspett, näktergal
och sävsparv. Ibland har även
sommargylling dykt upp. Vi gör en
vandring ut till själva Kippholmen
och i den kringliggande terrängen.
Vi går igenom en del blöta marker
så vattentäta skor eller stövlar
rekommenderas. Eftersom det är
ont om parkeringsplatser vid Kipp
holmen så träffas vi vid Skra Bro kl
08.00 för samåkning ut till Kipp
holmen. Buss 25 går till Skra Bro
vid denna tid. Vi är tillbaka senast
kl 13.
Ledare: Göran Karlsson. Pris: Endast naturskatt
20 kr. Anmälan: Ingen. Kontaktperson: Göran
Karlsson (076-716 42 25).

Tåkern och Roxen
Fredag–söndag 25–27 maj

Följ med till Östergötlands klassiska fågellokaler. Vi kommer att ha
lokala guider och de kommer säkert att ta oss till områden som inte
är så kända. Det blir besök i bokskogen vid Omberg, där mindre
flugsnappare brukar sjunga och
Tåkern som har flera intressanta
områden och vandringsleder. Vassångare brukar vara ett säkert kort
så här års. Vi kommer också besöka
Svartåns mynning vid sjön Roxen.
Vi åker i två minibussar och bor på
Stocklycke vandrarhem, som ligger
strategiskt placerat mellan Vättern,
Tåkern och Omberg. Avresa på fredag kl 17.00 med hemkomst senast kl 18.00 på söndag.
Ledare: Lokala guider. Pris: Ca 1 500 kr, som
inkluderar en enklare middag på lördag kväll.
Anmälan: Senast 23/4 med 500 kr.
Kontaktperson: Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

Nattlyssning på Hisingen
Onsdag 6 juni

Nu har alla nattsångare anlänt och
vi besöker norra Hisingen där aktiviteten är igång. Vi börjar i kvällningen vid Ragnhildsholme där
näktergalarna spelar för fullt och
gökarna ropar. Gräshoppsångarna
surrar och säv- och kärrsångare
sjunger och härmar. Vidare stannar
vi vid Lagmansholmen där flera
enkelbeckasiner spelflyger och där
även någon vattenrall brukar
grymta. Inne i Djupedal kan vi höra
nattskärrorna spinna och här brukar även någon kattuggla ropa.
Avslutningsvis gör vi ett stopp vid
Hökälla där rödbenor och skogssnäppor brukar höras i den ljusa
natten. Samling vid Ragnhildsholmens parkering kl 21.00 med avslutning vid Hökälla runt kl 00.00.
Ledare: Per Björkman. Pris: Endast naturskatt
20 kr. Anmälan: Ingen. Kontaktperson: Per
Björkman (073-563 00 66).

Nattskärror i fokus
Fredag 15 juni

Kvällsvandring i nattskärrans marker runt Horsikan och Rävekärrs
Långvatten. Samling vid Horsikan
kl 20.00. Mer info i nästa nummer
och på www.gof.nu.
Ledare: Morgan Johansson. Pris: Endast naturskatt 20 kr. Anmälan: Ingen. Kontaktperson:
Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).
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 pV föreningsinformation
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. Vi åker nattåg
från Göteborg kl 18.30 på söndag
och anländer till Östersund vid sextiden på morgonen. Där väntar
våra VW-bussar, varmed vi transporterar oss upp till Ånnsjön. Vi bor
två nätter i 4-bäddsstugor i Handöls stugby strax intill sjön. Därefter åker vi upp till Stekenjokks
området och bor tre nätter i
fyrabäddsstugor vid Klimpfjälls
Hotell där vi också intar middag tre
kvällar. Sista natten tillbringas i
Östersundsområdet eftersom tåget till Göteborg lämnar Östersund
kl 07.48. Tyvärr finns det inget nat�tåg i den riktningen. I priset ingår
resor och boenden. Närmare uppgifter lämnas till deltagarna när
gruppen är klar och vi närmar oss
avresa.
Ledare: Mikael Hake. Pris: Ca 5 000 kr. Anmälan:
Senast 18/5 med 1 000 kr. Kontaktpersoner:

Gunilla Jarfelt (073-367 75 72) och Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

Vardagsaktiviteter
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser. Kom som du är,
ingen anmälan, inga avgifter.
Rapporter från tidigare vandringar finns på gof.nu och naturstig.se. Frågor: Stig Fredriksson
(0703-30 28 16), Jan Krantz
(0760-16 27 72).
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
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
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på vägen 1 km till vägbom. Samling vid bommen kl 10.00.

tan kl 07.48. Samling: kl 08.00 vid
Mios möbelhus.

ladybirds

Guide: Lars-Olof Sandberg.

Guide: Jan Krantz.

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 något datum – hör av
dig till resesamordnaren!

Balltorps våtmark

Bokedalen

Torsdag 19 april, kl 10-12

Torsdag 24 maj, kl 10-12

Vårbesök vid en av våra ganska nyanlagda våtmarker, som snabbt
har anammats av både smådoppingar och lekande grodor, med
nyanlända vårfåglar av allehanda
arter. Med bil kör man Åbydalen
och tar av vid Fässbergmotet, in på
Sisjövägen och följer skyltarna mot
skjutfältet fram till en damm på
vänster sida där parkering finns.
Guide: Lena Essedahl.

Vi vandrar i Jonsereds vackraste
bokskog, där sångarkören brukar
vara riklig. Samling kl 10.00 vid
Jonsereds järnvägsstation, kostar 3
kuponger (2 för 65+ i Göteborg).
Bilister kör över bron vid Jonsered
fabriker, parkera ovanför stationen.
Guide: Kristoffer Nilsson.

Exkursion
Tofta kile
Torsdag 31maj, 10-12

Ersdalen

Ytterligare ett exempel på människoskapad fågelmark, med lysande
resultat, här finns mycket vadare
och andfåglar. Bilist tar av från E6
vid Kungälv och kör väg 168 mot
Marstrand. Sväng efter 16 km vänster mot Kornhall och efter 3 km
höger mot Tofta. Via Kornhalls färja
kör man genom Kärna till vägskälet mot Tofta. Ta denna väg cirka 4
km, till en liten parkering vid en
vägbom vid havet. 300 meter längre fram finns en större p-plats. Ingen rimlig möjlighet att åka kollektivt, samåkning rekommenderas.

Torsdag 3 maj, kl 10-12

Guide: Vakant.

Lärjeåns dalgång
Torsdag 26 april, kl 10-13

En vårpromenad i denna vildvuxna
ådal kan vid denna tiden innebära
goda chanser att se rastande ringtrast. Forsärlan har troligen kommit och kanske finns det någon
strömstare kvar. Vi träffas vid Angered centrum dit ett flertal spårvagnar och bussar går. Bilparkering
finnes.
Guide: Ingrid Hammarström.

Hönö är inte bara stormarnas fågellokal. Vid denna vackra dal intill
havet hördes näktergal förra året
och många andra sångare sjunger
här vid denna tid. Samling vid
Hönö pinans färjeläge på Hönö, för
samåkning till Ersdalen. Färjan går
från Lilla Varholmen 08.55 och anländer 09.07.
Guide: Björn Zachrisson.

Hökälla
Torsdag 7 juni, kl 21-24

Vi avslutar vårsäsongen med vår
första nattliga utflykt. Bilist kör Lillhagsvägen, tar av vid infart till Lillhagsparken, parkerar på stor parkering på vänster sida. Buss 52/53,
hållplats Lillhagsparken södra.
Samling vid Lillhagsparken 19.
Guide: John Thulin.

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

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

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

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
är det bildvisning kl 19.00.
FÅGLAR OCH DJUR I KENYA
Måndag 16 april

Halland
Torsdag 10 maj, kl 8-15

För andra gången gör vi en heldagsutflykt till skådarmarkerna i
härliga Halland. Vi börjar Vid Morups tånge, tar oss norrut till flera
fina lokaler och avslutar vid Getterön är det tänkt. Vi samlas på parkeringen vid Mios möbelvaruhus
nära Frölunda torg för samåkning i
egna bilar, de brukar räcka, men ta
med bil om du kan. Sedan delar vi
upp oss på bilarna så att alla får följa med och delar på kostnaden,
18:50/mil. Bussåkare kommer hit
med buss 92 kl 07.45 från Frölunda
torg, till första hållplats Toftaåsga-

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

Vill du vara med
på LadyBirds
mejllista?

Kenya ståtar med en fågelfauna på
över 1 000 arter och ett mycket rikt
djurliv. Den enastående naturen
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.
Fåglar och natur i Patagonien
Måndag 14 maj

Kontakta
gunilla.jarfelt@gmail.com

Karin Sävman berättar under temat ”en fotograf som upptäckt ornitologins tjusning genom linsen i
det Patagonska landskapet”.

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

MALIN KARLSSON
malin.karlsson@gof.nu (0723-20 20 40)

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
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