Fåglar
PÅ

nr 2/2012

VÄSTKUSTEN

Lappugglan i Ugglemossen

Sommar vid Välen

Falkungar på gasklockan

Ett urholkat projekt

Gamen!

Kornknarrarnas sista ö

Höstflyttkalendern

Märkning vid Sudda

Program juli–oktober

Fåglar
PÅ

nr 2/2012

Omslagsbild
Björn Dellming

VÄSTKUSTEN

Lappugglan i Ugglemossen

Sommar vid Välen

Falkungar på gasklockan

Ett urholkat projekt

Gamen!

Kornknarrarnas sista ö

Höstflyttkalendern

Märkning vid Sudda

Program juli–oktober

www.pbase.com/dellming

 NR 2/2012

rovfågelhäckningar och

Lapp-uggla, 2 april 2012
Ugglemossen, Knipeflågsbergen, Västergötland

 ÅRGÅNG 46

18

20

4

kryssfågelgäckningar
Det går bra för Västkustens

rovfåglar. Under våren har den
första halländska havsörnsungen
på över 100 år sett dagens ljus.
Och de första göteborgska pilgrimsfalksungarna på nästan lika
många år – i alla fall i vilt tillstånd.
Under slutet av förra seklet föddes ju pilgrimsfalksungar i parti
och minut på Hisingen tack vare
falkprojektet på Fågelcentralen,
och utan dem hade det knappast
suttit några falkar alls på gasklockan nu. Möjligtvis tornfalkar.
engagemanget som räddade

pilgrimsfalken när det begav sig
var brett och omfattande. Men
engagemang för rovfågelhäckningar kan ske i mycket mindre
skala också. Titta bara på sidan 20
så får du se. Där kan vi verkligen
tala om engagemang. Kanske är
det så framtidens arträddare föds.
så plötsligt kommer det en

Bild: sara lydmark

gam inflygande över Västkusten
och påminner om fågelskådandets tjusningar: oförutsägbarheten och gäckandet. Spänningen
steg – och sjönk. De få som hann
se den svävar nog fortfarande på
moln. Resten gäckades, och för
alla hugade kryssare blir väntan
lång. Gamen måste äta upp sig.
Det kan ta tid, men troligen kommer den till slut att släppas inför
tusentals ögon. Och kunna kryssas som spontant uppträdande,
helt enligt reglerna. Oförutsägbart? Knappast. Risk för gäckande? Minimal. Kryssupplevelse?
Noll. Vi får se om jag kommer. Jag
har 398 nu
och vill inte
ha en nollupplevelse
som 400.
Gam(e) over.
redaktör: pär lydmark
par.lydmark@gof.nu
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Ornitologer
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Redaktion
REDAKTÖR, formgivning & layout

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

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 häck
ar, 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 an
talet ”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 se
dan 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 intres
sant, 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 ”ornito
log” du också!
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fågelnyheter
från
västkusten
FpV
fågelnyheter från västkusten
Fågelnyheter
från
västkusten
Oväntad gäst på Fågelcentralen!
Landets tredje fynd av gåsgam.

Årthäckningar
och ugglespaning
gbg 300 Gruppen GBG 300
på Facebook har fortsatt att
växa under våren. För er som
inte använder Facebook följer här ett axplock av två intressanta inlägg från juni.
21 juni, Martin Oomen:
”En liten summering av läget för några ugglearter i
Göteborg: Jorduggla: Det
är ovanligt gott om jordugglor i vår/sommar. Troligen en
kombination av adulta fåglar som valt att inte häcka i
norra Sverige samt omkringdragande 2K fåglar från förra
årets många häckningar.
Återstå att se ifall vi får några
häckningar längs Västkusten
i år, oddsen är åtminstone
bättre än på mycket länge!
Hornuggla: Fortfarande är
inte några tiggande ungkullar rapporterade, trots att
det pågår en nattinventering i delar av Göteborgsregionen i år. Senast (och enda
gången under 2000-talet)
som arten uteblivit som
häckfågel var 2004. Pärluggla: Sedan pärlan vid Issjön ropade för sista gången
2010 så har det inte hörts
någon i Göteborg efter det,
trist! Sparvuggla: Av fjolårets stora invasion har påfallande många sparvugglor
dröjt sig kvar ganska långt in
på våren, återstår även här
att se ifall det blivit någon
häckning i Göteborgsskogarna.”
17 juni, Björn Dellming:
”Nu har årtorna i Tofta kile
fått ut ungar. Hur ser det ut
för paret i Hökälla? Nån som
sett nåt på sistone? Vore
grymt roligt om vi kunde få
en konstaterad häckning på
lokalen snart! :)”
25 juni, Roger Eskilsson:
”I dag kunde jag konstatera
häckning av Årta vid Öxnäs
strandängar :) Ett par med
minst 7 st dunbollar.”

# pär lydmark
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fågel ligger och skruvar över
staden. Havsörn är första asso
ciationen, men det stämmer
inte riktigt. Fågeln är märkligt
kortstjärtad, har ett ynkligt li
tet huvud, men rejält breda
vingar och påfallande långa
fingrar. ”Det ser ju nästan ut
som en gam ...!?”, hinner Mar
tin tänka då han samtidigt hör
att ett BMS-larm trillar in på
mobilen. ”GÅSGAM, Halland”
är det första han ser och en
tornado av tankar växer fram i
skallen. Han kan sen i kikaren
följa fågeln som drar norrut
över staden, in över Brunnsbo
Bild: FÅGELCENTRALEN
på Hisingen där den sänker sig
och försvinner utom synhåll.
Samma eftermiddag efter
annat Anders Wirdheim i
söks fågeln på hela Hisingen
Halmstad som i sin tur kontak
av lokala skådare men utan att
tar Niklas Aronsson som bor i
återfinnas. Dagen efter däre
Torslanda – betydligt närmare
mot ses fågeln kort vid Hökäl
skådespelet. Niklas gör en
la, då den på 3–4 meters höjd
blixtutryckning till Lindome,
glider söderut över fårstallarna
men bara minuterna innan han mellan dammarna. Snabbt är
kommer fram tar gamen till
folk på plats och letar i omgiv
vingarna, skruvar
ningarna men utan
upp sig på lite höjd
resultat. Orsaken till
och drar iväg mot
detta är troligtvis att
öster. Därefter spå
gamen nu har landat
rar dagen ur för de
på marken, och två
flesta skådare inom
tjejer som är vid går
en radie av 50 mil,
den för att se till sina
Det ser
för nu börjar ryktet
hästar gör en bisarr
ju nästan
sprida sig i skådar
upptäckt. Inne i får
leden. Niklas med
stallet är det full ka
ut som en
flera eftersöker ös
labalik bland fåren
gam ...!?
ter om Lindome
som oroligt springer
utan resultat. Den
omkring i sina boxar.
är spårlöst borta, men han lar
De två tjejerna ser då att en
mar ändå på Club300 BMS.
jättestor fågel har tagit sig in i
Samtidigt händer det saker
stallet genom en sidoingång
över centrala Göteborg …
och hungrigt spanar på alla de
Martin Oomen står inne i sin nyfödda lammen i stallet. Bon
lägenhet i Lunden och hör att
den kallas dit och de försöker
det är ett fasligt liv på måsar
fånga in gamen. Detta är dock
och kråkor utanför fönstret.
lättare sagt än gjort och gamen
Han greppar handjagaren i far utdelar ett stadigt bett i han
ten och går ut på balkongen
den på bonden som försökt
med förhoppningen om att
greppa den. De lyckas dock
eventuellt få se en duvhök
mota in fågeln i en hästbox
eller liknande. Efter en liten
och ringa polisen, som i sin tur
stund får han in orsaken till
kallar dit personal från närbe
måsarnas tumult i handjaga
lägna Fågelcentralen.
ren. Ett enormt flak till rov
Gamen infångas och u u u

Gamnacke? – Lyft blicken!
FLAKNYTT Juni är en månad då
mången kikare läggs på hatt
hyllan till fördel för fjärilar
och andra småkryp, trots att
några av de häftigare fågelfyn
den i landet gjorts under den
na månad. En snabb koll i
backspegeln ger bland annat
småtrapp, stortrapp, gyllen
sparv, hudsonspov och ett an
tal svarthuvade sparvar. I år
var det dags igen – och den här
gången smällde det till på
hemmaplan!
Det var onsdagen den 13
juni. Klockan hade börjat när
ma sig halv två på eftermidda
gen då Kai Hautaniemi får syn
på något som han troligtvis
aldrig kommer få se igen från
sin arbetsplats i Lindome. En
enormt stor rovfågel kommer
inflygande och landar på en
container vid Lambertson Kran
AB någon kilometer öster om
Sagsjön. Vid första anblicken
går tankarna mot havsörn men
Kai och hans kollega inser gan
ska snart att det är en gam av
något slag som har landat
framför ögonen på dem! En
tubkikare och en mobiltelefon
lyckas man vaska fram och ga
men förevigas där den sitter på
sin blå container. Den blir sit
tande där i nästan en timme.
Under tiden kontaktas bland

”

Våren 2012

Lappuggla i GBG –
aprilskämt eller ordvits?
ugglor i ugglemossen Tita
grå (mer känd som lappuggla
eller Strix nebulosa) är en
ständigt lika mytomspunnen
och efterlängtad fågel bland
fågelskådare. Speciellt i Göteborgs rapportområde där
den endast är sedd en gång
tidigare – för 22 år sedan! Efter den magnifika sorksommaren 2011 med den efterföljande invasionen av unga
ugglor i landets södra delar
var det många som hoppades på ett besök av denna
vackra uggla. Den spelgalna
tjädertuppen vid Hålemyst i
Delsjöområdet hade lockat ut
många besökare i skogen
och det var också i samband
med detta som Göteborgs
andra lappuggla i modern tid
upptäcktes. Det var Göran
Sahlin som drog det längsta
strået då han var ute och letade efter tjädern utan att
finna den, men istället gick
rakt på den stora, grå ugglan
vid lokalen med det välkling-

ande namnet Ugglemossen.
Upptäckten gjordes dock den
1 april, vilket i sitt sammanhang skulle kunna framkalla
en och annan skeptisk tanke,
men det här var lyckligtvis
inget skämt. Ugglan återfanns till mångas glädje dagen efter och kunde avnjutas
på fint men behörigt avstånd.
Därefter var den borta i två
dagar men återfanns igen
den femte april vid Hålemyst
och sågs till och med den
sjunde april. Dagen efter hittades ytterligare en individ
(eller samma?) vid Sjödala,
Hårssjön av Rune Edqvist,
som efter lite kartstudier kunde konstateras befinna sig i
Mölndals kommun. I skrivande stund (juni 2012) görs
fortfarande nya fynd av
lappugglor i södra Sverige
och i Småland har dessutom
den första häckningen för
arten i modern tid konstaterats.

t

Extremt passande i ordvitsens högborg
Göteborg: en
lappuggla i
Ugglemossen.
Och inte nog
med det. Ugglans förekomst
markerades
längs stigen
med en handskriven lapp
med texten
”uggla” (se omslaget). Mer
lapp-uggla kan
det inte bli.

# björn dellming

Bild: jan-åke noresson

undersöks noggrant. Det
visar sig att den är ordentligt
mager och bara väger 5,4 kg.
En gåsgam skall väga mellan 7
och 13 kg så man beslutar att
fågeln i lugn och ro ska få vila
upp sig och äta tills den är re
habiliterad nog för att klara sig
själv. Gamen är ringmärkt och
efter lite efterforskningar kan
man konstatera att den ring
märktes som vild bounge den
7 maj 2011 på ön Cres i Kroa
tien och kallas för ”Oshtro”.
Gåsgam häckar med cirka
20 000 par i Europa där Spa
nien står för omkring 90 % av
populationen. Den är liksom
övriga gamar i världen starkt
hotad på grund av olika
mänskliga influenser (till ex

uuu

empel utläggning av förgiftat
kött) och brist på naturliga ka
daver i naturen. På ön Cres
och dess grannöar häckar un
gefär 120 par.
I skrivande stund har gåsga
men Oshtro suttit på Fågelcen
tralen i exakt en vecka. Enligt
uppgifter från ansvariga för
gåsgamsprojektet i Kroatien
skall en gam under rehabilite
ring aldrig släppas ut om den
väger under 7 kg och den hålls
alltid minst ett par månader.
Beroende på hur snabbt vår
gam lägger på sig hull skulle
den rent teoretiskt kunna släp
pas ut i augusti–september, ab
solut senast i början av okto
ber. Går inte detta kan det bli
aktuellt att hålla den till våren

2013, alternativt att transpor
tera den med flyg ner till nå
gon varmare breddgrad i ut
bredningsområdet. Hur det
blir är ännu inte bestämt men
många skådare har diskuterat
fågeln och ventilerat åsikter
kring hur ärendet bör hante
ras. Främst har gamen rönt
stort intresse och fått upp
märksamhet framförallt på di
verse sociala forum på internet
men även ett par dagstidning
ar har skrivit om den.
FpV-redaktionen, ser med
spänning fram emot fortsätt
ningen i ärendet och håller gi
vetvis alla tummar som går att
uppbringa för en lyckad reha
bilitering. To be continued!
# björn dellming

Hallandsfödd!
örnläget Havsörnshäckningen i Falkenbergs kommun (se FpV 1/2012) har hittills gått bra, och en unge är i
skrivande stund redo att
lämna boet. Boet har gått att
se med tub på behörigt avstånd så störningarna har
varit ganska få. Några fågelfotografer har varit för närgångna och avvisats, men
förmodligen har det varit i
oförstånd meddelar Thomas
Andersson, ordförande i Falkenbergs ornitologiska förening.

# pär lydmark
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Fågelnyheter från västkusten

Sedd men inte
rörd rom* av
rördrom
riksinventering En aprildag
då träden ännu står nakna,
då bland annat skäggdoppingen tålmodigt väntat på
islossningen, hörs plötsligt
”den bölande tjuren” från
vassdungarna. Det är inte så
konstigt att människor i äldre tider trodde att något andeväsen ropade från sjön.
När det gäller ”den bölande
tjuren”, det vill säga rördrommen, så har SOF valt
den som riksinventeringsart
för 2012 (tillsammans med
dvärgmås). Med anledning
av detta är det mycket glädjande att Mia Wallin, Leif Andersson och Ove Ferling hittade sju ungar vid Hårssjön
under våren. Sjön som ligger
på gränsen mellan Mölndal
och Härryda någon mil sydost om Göteborg är sedan
länge ett välkänt område för
just rördrom – men rördrommen är en skygg och
diskret varelse och det har
inte varit lätt att fastställa
någon häckning tidigare.
Har du själv sett något som
tyder på rördromhäckning
någon annanstans? Glöm
inte att rapportera det till
Artportalen.

# christer fält

p

Bild: leif andersson

Några av rördromsungarna i
Hårssjön kikar fram genom
vassen.
* Nej, rördrommens ägg kan
inte kallas för rom, men om de
hade kunnat det hade rubriken
varit exemplarisk.
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Bild: tommy järås

Bild: lars lundmark

Cirkeln är sluten
En gång häckade pil
grimsfalkar i många berg längs
Västkusten. Vi vet vad som se
dan hände; miljögifter, ägg
samlare, jägare och falkene
rare gjorde att falkarna blev
allt färre. Utan alla kraftfulla
ideella insatser hade den varit
borta som västsvensk häckfå
gel. Men nu är den tillbaka, ett
bra exempel på att gedigna
ideella insatser lönar sig. Fal
karna väljer numera inte bara
sin boplats i vilda naturen, den
häckar också i flera sydsvenska
städer, närmast i Falkenberg.
Förr i tiden var den stadig vin
tergäst på gasklockan vid Sä
veåns mynning i Göteborgs
hamn, sedan blev det många
falkfria vintrar tills den åter
lappsjuka

kom tillbaka vid sekelskiftet.
Det var en allmän förhopp
ning att den skulle häcka här. I
vår utmärkta granntidning
Grus, Fåglar i Västergötland
berättar Tommy Järås att pil
grimsfalk faktiskt häckade där
på 40-talet. En jättelik ”fågel
holk” (låda) anpassad för dessa
falkar sattes upp i maj 2008.
Våren 2012 går nu till histo
rien som det år då pilgrimsfal
ken åter blev stadsfågel också i
Göteborg. Platsen på Gasklock
ans topp är tillräckligt otill
gänglig för att falkarna ska få
sköta sitt familjeliv i fred. Lä
get bör också passa bra för fal
karna, mitt i mås- och duvpa
radiset.
Den 18 juni ringmärktes de

p

Bytesöverlämning och nymärkta
ungar vid Gasklockan den 18 juni.
Första häckningen av pilgrimsfalk
i Göteborg många år är ett faktum.

två ungarna som visade sig
vara honor. Mamman föddes i
Skåne för två år sedan, och
ringmärktes vid Kristianstads
vattentorn. Pappan är omärkt.
Ungarna kommer att börja ge
sig ut på egna flygturer om un
gefär tre veckor, och lär sig se
dan jaga under föräldrarnas
överinseende.
Vi kan möjligen nu sägas ha
reparerat tidigare generatio
ners misstag. Får hoppas att
våra barnbarn slipper göra det
samma.
# stig fredriksson

Sibiriskt på
Vallda Sandö

golden  league Sibirisk tundra
pipare – namnet har en när
mast ödesmättad och enslig
klang. Förutom det kan den
vara synnerligen besvärlig att
skilja från sin västliga kusin,
den amerikanska tundrapipa
ren, och för ett otränat öga
även från vår vanliga svenska
ljungpipare.
I Bohuslän och Västergöt
land finns sedan tidigare var
dera tre fynd av sibirisk tund
rapipare. I det Halländska
landskapet har det dock varit
bättre beställt, och medräknat

p

Bilder: lars lundmark

Vid en snabb anblick ganska lik vår egen ljungpipare, i alla fall på marken.
I flykten avslöjar de gråa armhålorna dock snabbt att det handlar om en
tundrapipare. Hur man sedan avgör om det är en amerikansk eller sibirisk
lämnar vi åt en framtida artikel att förklara. Bilderna visar den sibiriska
tundrapipare som uppehöll sig vid Vallda Sandö i slutet av maj.

Erik Landgrens upptäckt vid
Vallda Sandö den 23–25 maj i
år finns det numera tolv fynd
av den stiliga vadaren i Hal

land. Första gången den note
rades var vid Morups tånge
den 19 juli 1987.
# christer fält

Våren 2012

Dubbelt
amerikanskt
Hall-andbesök
par i svart Nästan som ett
gammalt strävsamt skatpar
umgicks de, den amerikanska
sjöorren och den vitnackade
svärtan vid Påarp utanför
Halmstad i maj.
Den amerikanska sjöorren
har aldrig noterats i Bohuslän,
däremot finns det ett fynd i
Västergötland från den 12 sep
tember 2004 vid Vinga ungar.
I Halland är det dock annor
lunda; arten noterats på olika
platser under åren 1996, 2003,
2006, 2008, 2009, 2011 och
nu slutligen 2012 vid Påarp
utanför Halmstad. Den sist
nämnda individen blev till
mångas glädje en riktig lång
stannare, och bjöd stundtals på

Slottsskogsnytt
våren 2012

p

På samma ställe, från samma ställe, men inte tillsammans. Ovan
amerikansk sjöorre (hane) och till
höger vitnackad svärta (hona) vid
Påarp den 13 maj.

mycket fina observationer mel
lan den 22 april och 24 maj.
Den andra gästen från andra
sidan av Atlanten, den vitnack
ade svärtan, har inte alls setts i
Västergötland. I Bohuslän före
ligger fem fynd, medan det i
Halland i och med fågeln vid

Bilder: björn dellming

Påarp den 2–15 maj nu har
gjorts ett femtontal observatio
ner genom åren.
# christer fält

parkiverat Hundratalet fågelholkar som Slottsskogen
köpte av GOF har satts upp i
Slottsskogen under våren.
Lasse Hellberg spikade ihop
dem, de var vackert melerade med hjälp av blåslampa. Folk stannade till och
ville köpa dem, och hänvisades till måndagar på Ekliden. För en gång skull fanns
det fler talgoxar än blåmesar
i holkarna, med större kullar
än vanligt. Blåmesarna hade
istället något färre ungar än
de brukar. Nötväcka häckade i tre holkar (normalt en
per år) och rödstjärt sjöng
på fem platser – tidigare har
bara ett par funnits här.
Sedan flamingo togs bort
från djurparken har kanadagässen kastat lystna blickar
på ön i Stora dammen. I år
blev de Slottsskogens häckfågel nummer 43, med tre
ungar. Smådopping byggde
bo i Lilla dammens kalmusbälte, men en gråtrut tog
omgående hand om två av
ungarna. Det blir till att börja om igen. Tiotalet gräsandhonor lotsade sina ungar till
dammarna, tre par rörhöns
fick ungar liksom två kniphonor. Storskrake häckade
för andra gången, dagen
efter kläckningen gjorde en
havstrut processen kort med
ungarna.
Morgonen den 27 maj
klev jag av cykeln vid Majvallen kl 08.45 och stelnade
omedelbart till; en sommargylling flöjtade åtta kort
strofer på fem minuter (var
här senast 1996). Den 1 maj
såg Mats Persson en blåhakehane i Cornellsnåret vid
Lilla dammen. Tina Widén
hörde lundsångare från sitt
fönster den 29 maj, art 182 i
Slottsskogen. Det gäller att
vara uppmärksam på när
naturen.

# stig fredriksson
Illustration: Matti s lundmark
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Fågelnyheter från västkusten

UPPROP

BOKRECENSION

HOLKHÄCKANDE
RÖDHAKE?
Under våren 2012 har ett rödhakepar häckat i en holk i vår
trädgård. Detta hände även
2008 men då i en annan holk.
Att detta inte är någon vanlig företeelse skriver pixbobon
Anders Enemar om i Ornis Svecia 12 (2002). Jag citerar: ”Rödhaken är en typisk markhäckare.
[…] Jag har i markerna öster och
sydost om Mölndal registrerat
bosättningen i 100 mesholkar av
triangeltyp under 20 säsonger
(1979–1998). Dessutom har i
samma område 300 holkar
(häckningsfickor) för trädkrypare inspekterats under hittills
20 år (1982–2001). […] Endast
tre gånger under den långa observationstiden har bo av rödhake påträffats i mitt holksystem
och då under en och samma säsong, 1989, två i mesholkar och
ett i trädkryparholk. […] Någon
faktor, speciell för denna enda
säsong, har påverkat rödhakens

EN NY MILSTOLPE
SVENSKA
TROLLSLÄNDEGUIDEN
av Magnus Billqvist
hirschfeld media, 208 sidor
lägsta pris 275 kr
ISBN: 9789198004717

Bild: LARS-OLOF SANDBERG

boplatsval. En möjlig sådan konstaterades: en enorm invasion av
skogssork, Chethrionomys glareolus.”
I ett villaområde kanske inte
skogssork är främsta orsaken
till rödhakens beteende utan
möjligen andra smågnagare,
katter eller rent av mänskliga
störningsfaktorer. Det är svårt
att säga men kanske har någon
annan av FpV:s läsare upplevt
holkhäckande rödhake?
Lars-Olof Sandberg
Rådavägen 3, 435 43 Pixbo
l-o.sandberg@telia.com

BOKRECENSION

FÅGLAR I FICKAN
Lilla fälthandboken: Fåglar
lilla fälthandboken: trädgårdens fåglar
Norstedts, 216 resp. 192 sidor, lägsta Pris ca 60 kr
ISBN: 9789113036823 resp. 9789113044224

Lilla fälthandboken (LF) är en serie behändiga böcker från Norstedts (9x13 cm stora). Formatet
och priset gör dem attraktiva om
man söker ett smidigt eller billigt
alternativ till en större fågelbok.
Det handlar naturligtvis inte om
heltäckande fälthandböcker a la
Fågelguiden, men LF Fåglar täcker ändå in över 250 arter. Utrymmet till trots är texten ganska
innehållsrik och de flesta arter
visas i ett par olika dräkter. Illustrationerna är helt ok, men av
någon anledning visas bara vissa
arter i flykten inne i boken medan andra återfinns på en medföljande ihopvikt plansch (trots att
de hade fått plats i boken). Myck-

8 Fåglar på Västkusten 2/2012

et märkligt och osmidigt. Den
största kritiken får dock bli det
skeva arturvalet som har att göra
med att boken är översatt från
engelsk förlaga. Minerva- och
tornuggla får stort utrymme
medan varken pärluggla, berguv,
sparvuggla eller några nordligare
ugglearter är med. Fjäll- och bivråk nämns bara i texten, och
skräntärna, kärrsångare och nötkråka är inte med alls (vilket däremot rosentärna, cettisångare och
alpkråka är). Det finns en handfull exempel till. Som enda fågelbok är den med andra ord kraftigt missvisande, men som
komplement fyller den ändå sin
funktion med tanke på formatet.

Antalet fågelskådare som breddat sitt intresse till att även omfatta dagfjärilar ökade kraftigt
för ett par år sedan. En av anledningarna var utan tvekan
utgivningen av två milstolpar i
dagfjärilsammanhang: Nationalnyckeln med tillhörande
fältnyckel och Bo Söderströms
Svenska fjärilar. Fjärilsskådandet tog fort som aldrig förr.
Nu är trollsländeskådandet i
kast med att göra samma sak.
Det har pyrt lite under ytan ett
par år, men den förlösande faktorn – milstolpen – har lyst med
sin frånvaro. Det har visserligen
funnits böcker, men inte den
där riktiga fullträffen.
Fågelskådaren Erik Hirschfeld upplevde samma sak som-

LF Trädgårdens fåglar rymmer
på ungefär samma sidantal 88
arter. Av de 192 sidorna är drygt
30 en allmän inledning om holkar, matare, lämpliga trädgårdsväxter och trädgårdsfåglars beteende. Så långt är allt i sin ordning
och boken gör skäl för sitt namn.
Tyvärr kan man inte säga samma
sak om artpresentationerna, som
är mer eller mindre identiska
med LF Fåglar. Det finns ingen
extra information om hur arterna
uppträder i trädgården frånsett
en halv mening på pilfink och
talltita. Texten för kråka/svartkråka är ny men har inget med
trädgård att göra. Annars är det
samma. Det extra utrymmet äts
istället upp av fler och större illustrationer. Även dessa har stora
likheter med de i LF Fåglar – en
del är förstorade, andra spegelvända, men merparten är fortfarande samma bilder. För enstaka
arter har man ordnat nya, bättre

maren 2011
och tog saken
i egna händer.
Han köpte
rättigheterna
att omarbeta
Britain’s Dragonflies och
fick trollsländeexperten Magnus Billqvist med på tåget. Och
nu är resultatet här i form av
Svenska trollsländeguiden. Eller
rättare sagt: milstolpen.
Efter en trevlig inledning om
trollsländor och trollsländeskådning följer praktiska art
översikter i illustrerad tabellform. Sedan tar artuppslagen
vid med tydliga fotografier och
detaljrik text om Sveriges 64
arter. Flygtider, utbredning och
förväxlingsrisker visas pedagogiskt, och kombinationen av
fotografier och förtydligande
detaljillustrationer känns utmärkt. Jag får samma sugande
känsla av nyfikenhet som jag
fick av Söderström 2006. Jag
vet vad jag ska göra i sommar.

# pär lydmark

illustrationer, medan andra kompletterats med bilder som faktiskt ger lite av den trädgårds
information man saknar i texten
– bilder vid holkar och bon, födosök på gräsmattor och fågelmatare och så vidare. Men med
kortfattade och kryptiska bildtexter utan vidare förklaring i texten ger de inte det mervärde de
hade kunnat ge. Och arturvalet
är lika skevt här som i LF Fåglar.
Trots den relativt hårda kritiken gillar jag ändå sådana här
små böcker. Det är synd att de är
så dåligt Svergieanpassade, men
det är kanske priset man får betala. Jag älskade fickfältguider
när jag var liten och lärde mig
fåglarna i Lilla fågelboken utantill. Det kan rentav vara tack vare
dessa böcker jag sitter här nu.
Och det kanske är så de fungerar
bäst. Som inspirationslitteratur.
Inte expeditionslitteratur.

# pär lydmark

FENOLOGI

FLYTTKALENDERN
2012
DEL 2: HÖSTEN

Följ höststräcket med hjälp av flyttkalendern! Kalendern anger
mediandatum för höstens absolut första och sista observationer av
samtliga höstflyttare baserat på fenologiska data för Göteborgs
rapportområde under åren 2000–2011. Tänk på att majoriteten
av individerna av en art försvinner tidigare (eller anländer senare)
än angivet datum. Inom parentes visas de absolut tidigaste och
senaste datumen som arten har anlänt/försvunnit under 2000–
2011. Fynd efter sista extremdatumet (för en höstflyttare) eller
innan första extremdatumet (för en vintergäst) är alltså mycket
sällsynt och har inte inträffat på tolv år. Mer detaljer om fynden
finns i Fåglar i Göteborgstrakten 2011 som kommer ut i sommar.
Bakgrundsbild: PÄR LYDMARK (TRANOR)

8.9

juli

11.7
21.7
25.7
26.7

Spovsnäppa (7.7–22.7)
Småsnäppa (14.7–24.8)
Småfl. sumphöna* (12.7–6.9)
Sandlöpare (19.7–3.9)

augusti

10.9
11.9
12.9
13.9

8.8
14.8
19.8
20.8
21.8

14.9
15.9
16.9
19.9

24.8
25.8
26.8
27.8
28.8

30.8

Dvärgmås (9.7–28.8)
Näktergal* (5.7–12.9)
Ortolansparv (8.8–14.9)
Stenfalk (5.8–9.9)
Årta* (2.8–5.9)
Gräshoppsångare* (29.7–25.9)
Härmsångare* (29.7–5.9)
Grönsångare* (21.7–1.9)
Blå kärrhök (8.8–9.9)
Dubbelbeckasin (15.8–1.10)
Nattskärra* (16.8–5.10)
Mosnäppa* (16.8–4.9)
M. strandpipare* (3.8–8.10)
Småspov* (17.8–21.9)
Fjällabb (15.8–4.10)
Grålira (28.7–25.9)
Bergfink (31.7–16.9)
Rosenfink* (11.8–1.10)

20.9
22.9
23.9

24.9

25.9

september

1.9
6.9

8.9

Rödstrupig piplärka (29.8–7.9)
Blåhake (14.8–21.9)
Skogssnäppa* (19.8–15.10)
Göktyta* (22.8–2.10)
Lappsparv (28.8–14.9)
Röd glada* (21.8–12.10)
Grönbena* (24.8–27.9)

26.9

27.9
28.9
29.9

Bredstjärtad labb (17.8–8.10)
Kärrsångare* (8.8–27.9)
Gök* (30.8–2.10)
Ortolansparv* (1.9–28.9)
Törnskata* (7.9–25.9)
Kornknarr* (11.8–11.11)
Sävsångare* (15.8–2.10)
Spovsnäppa* (14.8–25.9)
Svartvit flugsn.* (8.9–12.10)
Blåhake* (14.8–20.10)
Snatterand* (18.8–29.11)
Dvärgbeckasin (10.9–11.10)
Tornseglare* (12.9–13.11)
Varfågel (10.9–2.10)
Småsnäppa* (14.8–8.10)
Bivråk* (16.9–12.10)
Havsörn (5.8–25.12)
Dubbelbeckasin* (7.9–4.10)
Drillsnäppa* (21.8–5.10)
Fjällabb* (31.8–2.12)
Fjällvråk (6.9–16.10)
Svartsnäppa* (1.9–20.10)
Backsvala* (13.9–26.9)
Klykstj. stormsvala (9.9–28.10)
Hussvala* (13.9–17.10)
Spetsbergsgås (14.9–21.10)
Lärkfalk* (3.9–14.10)
Grå flugsnappare* (16.9–14.10)
Sandlöpare* (20.7–2.11)
Gulärla* (21.9–12.10)
Rödstr. piplärka* (16.9–9.10)
Alfågel (16.9–24.10)

29.9
30.9

Skärsnäppa (21.9–24.10)
Kentsk tärna* (23.9–4.10)
Ärtsångare* (13.9–12.10)

oktober

1.10
2.10

3.10
4.10
5.10

6.10
7.10

8.10
9.10
12.10
13.10
14.10
16.10
17.10
18.10
19.10
21.10
24.10

Fiskgjuse* (17.9–30.10)
Brushane* (28.8–20.10)
Brun kärrhök* (18.9–20.10)
Buskskvätta* (24.9–21.11)
Törnsångare* (16.9–18.12)
Trädgårdssångare* (22.9–8.10)
Mindre lira* (9.9–3.11)
Lövsångare* (4.9–14.10)
Rödbena* (13.9–24.11)
Rödstjärt* (19.9–26.10)
Ringtrast (14.9–25.10)
Vinterhämpling (26.9–7.10)
Snösparv (22.9–29.10)
Rörsångare* (28.9–1.11)
St. strandpipare* (24.9–23.10)
Fisktärna* (10.9–12.10)
Trädpiplärka* (29.9–2.11)
Silvertärna* (10.9–3.11)
Sidensvans (20.9–27.10)
Myrspov* (21.9–31.10)
Trana* (18.8–7.11)
Berglärka (6.10–1.11)
Stenskvätta* (4.10–24.11)
Salskrake (7.10–31.10)
Strandskata* (22.9–24.11)
Ladusvala* (9.10–12.11)
Kustpipare* (5.10–1.12)
Skedand* (16.10–24.11)

24.10 Kustsnäppa* (26.8–6.12)
25.10 Roskarl* (5.9–10.11)
Ringtrast* (8.10–4.11)
26.10 Gravand* (21.9–7.12)
Lappsparv* (5.10–13.12)
28.10 Stenfalk* (16.10–25.11)
Kärrsnäppa* (7.10–19.11)
29.10 Mindre sångsvan (13.10–22.11)
Storspov* (11.9–28.12)
Gluttsnäppa* (19.10–9.12)
Trädlärka* (20.10–21.12)
31.10 Kustlabb* (7.10–26.11)
Silltrut* (14.10–16.11)
Vattenpiplärka (22.10–21.11)
november

1.11
3.11

7.11
12.11
13.11
14.11
17.11
19.11

Prutgås* (5.10–17.11)
Grålira* (7.10–29.11)
Klykstj. stormsvala* (1.3–15.11)
Ljungpipare* (1.10–24.11)
Svarthätta* (25.10–14.11)
Hämpling* (16.10–23.11)
Vitkindad gås* (27.9–6.12)
Svart rödstjärt* (3.7–8.12)
Stjärtand* (8.10–8.12)
Tofsvipa* (24.10–11.12)
Bredstjärtad labb* (7.10–29.12)
Mindre sångsvan* (29.10–7.12)
Taltrast* (10.11–23.11)
Gransångare* (28.10–19.12)

december

26.12 Sånglärka* (26.11–31.12)
För första halvåret, se FpV nr 1/2012

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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Inringat
Inringat

MÄRKT
RELATIVT OMÄRKT
Text och bilder: kerstin hirmas
kerstin.hirmas@gof.nu

På södra Hönö pågår en tävling i det tysta. Tävlingen om att passera
omärkt förbi. På ena sidan: en man med en portabel fältstation som har
passerat omärkt förbi för många skådare trots att han märkt här sedan
70-talet. På andra sidan: fåglarna. När Björn Zackrisson är på plats är
risken stor att de passerar märkta. Det är dags att märka Björn också.
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Märkt – relativt omärkt
Det ser kanske inte så mycket ut för världen,
men det har vaskats fram mycket roligt ur
buskagen och vassen vid Sudda genom åren.
Det mesta signerat Björn Zackrisson.
t

T

idiga morgnar, när vädret så til�
låter, kan man se ett märkligt eki
page på Hönö. En man med en
skottkärra med höga påbyggda kanter
runt om, går längs vägen. Det är Björn
Zackrisson som är på väg till Sudda för
att sätta upp nät och ringmärka fåglar
där. Björn sätter vanligtvis upp elva nät
och lika många ljudkällor och detta gör
han varje morgon från mitten av juli till
slutet av oktober, om det inte regnar el
ler blåser för mycket. Oftast dyker det
upp några medhjälpare som hjälper till
att plocka fåglar ur näten.
Sudda är verkligen en fältstation i or
dets rätta bemärkelse. Fyra stolpar som
håller upp en presenning, ett gammalt
campingbord och några stolar finns per
manent på plats. Allt annat som behövs
för ringmärkningen transporterar Björn
i sin skottkärra hemifrån till Sudda.

Sudda är ett bladvassområde med

delvis
igenbuskad gammal betesmark. Det är
det enda våtmarksområde som finns på
Hönö. Rörhöna häckade sommaren
2011 i området och både vattenrall och
småfläckig sumphöna har hörts tidigare
år. En pungmes byggde också bo ett år,
men någon häckning blev det troligen
inte. Delar av området kommer att be
byggas med ett stort allaktivitetshus,
fotbollsplaner och parkeringsplatser
inom de närmsta åren. En liten del av
våtmarken blir kvar.
År 2011 ringmärktes 1 890 fåglar vid
43 tillfällen i Sudda. Totalt ringmärktes
42 olika arter. Inte oväntat var den van
ligaste arten lövsångare (509 st) och
därefter kom järnsparv (236 st). Blåmes,
talgoxe och ängspiplärka fångades med

över 100 exemplar var. De mer ovanliga
fynden år 2011 där det bara infångades
1 ex vardera var: gulärla, näktergal,
buskskvätta, höksångare, talltita, nöt
väcka, lappsparv, gulsparv och dvärg
sparv. Särskilt omnämnande får de tre
göktytor och två rosenfinkar som också
infångades.
Björns fågelintresse började tidigt. Som

barn hade han brevduvor och ägnade
sig också åt att fånga in gråsparvar och
trutar som han sedan släppte. Senare på
70-talet hörde han svaga pip och såg
väldigt små fåglar när han var ute och
promenerade vid Hönö kyrkogård. Då
gick han hem och lånade sin fars gamla
båtkikare och förstod att det var kungs
fåglar han sett och hört. Därefter träf
fade han på en skollärare på Hönö som
kunde mycket om fåglar och via exkur
sioner med Naturskyddsföreningen fick
han så småningom kontakt med Uno
Unger, Sven Mattiasson. Janne Berg
kvist och Tommy Järås. Björn har varit
med och märkt svanar i Kungsbackafjor
den, tornfalkar och fisktärnor i Norra
Skärgården med mera.
1997 fick Björn egen ringmärkarli
cens och började med att sätta upp ett
sexmeters nät i Sudda. Alldeles i början
fick han veta att en årsunge sävsångare
som han ringmärkt i Sudda, hittades i
Kroatien elva dagar senare. Den hade
alltså flugit 1 394 mil på elva dagar!
Detta inspirerade Björn till att fortsätta,
eftersom ringmärkning går ut på att lära
sig mer om fåglars ålder och flyttvägar
genom de återfynd som görs. År 2011
gjordes 24 återfynd på fåglar som Björn
märkt i Sudda. Bland annat återfanns en

sävsparv i Frankrike den 11 november
som Björn märkt i Sudda den 24 sep
tember. För att inte tala om den järn
sparv som Tommy Järås märkt på Hög
och som 24 timmar senare flög in i ett
av Björns nät i Sudda.
Det märkligaste återfynd som Björn
varit med om var när han och Janne
Bergkvist kollade sparvhöksbon på
Halvors Äng i Torslanda 2005 och hit
tade en fågelring i en spyboll. Den hade
suttit på en törnsångare som Björn
märkt i Sudda som årsunge året innan.
Törnsångaren hade alltså varit en vända
till Afrika under vintern, återvänt hit
och därefter infångats av sparvhöken
som gett den som föda till sin unge.
Sedan Björn började ringmärka fåglar

1997 har han ringmärkt cirka 40 000
fåglar. Han har under hela tiden som
han sysslat med ringmärkning i Sudda
själv stått för alla kostnader för nät,
bandspelare, mp3-spelare och batterier.
År 2011 erhöll han 2 000 kr som bidrag
till sin verksamhet ur GOFs fond för or
nitologiska studier. Gruppen Vardagsle
diga besökte Björn i Sudda under året
som gick och Björn tar gärna emot be
sök, men kom då ihåg att stövlar är ett
måste.
– Väl mött i leran, säger han. #
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knarrarnas
sista ö
Det knarras inte lika mycket på Västkusten som för några år sedan.
Kanske gjorde västkustknarrarna gemensam sak och emigrerade till
Skottland? Där, utanför en annan västkust, finns de fortfarande i massor. Men så är det också artens sista utpost i hela Storbritannien. Följ
med Victor Bergh Alvergren till Isle of Coll – knarrarnas sista ö. Som ett
folktomt Hisingen med en galen taxichaufför. Eller som paradiset.
Text och bilder: victor bergh alvergren
victorberghalvergren@gmail.com

”

O

ch aye! Isle of Coll är en riktig juvel i det
hebridiska glittrande pärlbandet. Försitt
inte din chans! Se till att komma ut till
denna fabulösa ö, innan det är för sent! Endast två
biljetter kvar! Ta ditt beslut; åk eller sörj ditt val i evig
tid!” Sällan hade någon försäljare låtit och agerat
så övertygade framför mina egna ögon. Isle of Coll,
vad är det? Inte den blekaste aning, men som fär
jeagenten beskrev det i det lilla kontoret lät det
som paradiset självt. Platsen är Oban, vid Skott
lands västra kust, den sommar molnväsendena
tycktes ha glömt bort. Aldrig någonsin tidigare
hade man mätt upp högre temperaturer i landet,
och vindarna låg närapå helt avdomnade, så när
som på en mycket lätt pust från öster, av alla håll.
Jag hade tre dagar att spendera i Skottland, och en
dag var självklart vigd för labbar och lunnar på Isle
of Lunga, och likaså en dag i den lilla staden med
det märkliga halvfärdiga parthenontemplet som

blickar ut över fjordarna. Varför inte satsa den sis
ta dagen, den riktiga midsommaraftonen, på att
besöka denna märkliga ö? Sade och gjorde, biljet
ten blev klar och detaljerna rann fram än mer. På
ön fanns det en taxi som väntade på turisterna, och
den här taxin skulle köra runt oss vart vi ville un
der hela vistelsen – all-inclusive. Det lät nästan för
bra för att vara sant, och med brinnande förväntan
lade jag mig tillrätta i sängen att vila. Det skulle bli
en tidig nästa morgon …
Solen hade ännu inte stigit upp ovanför

de höga ber
gen i detta mytiska landskap, och morgonfågelkö
ren sjöng på som allra bäst. Där satt vi då i en liten
vänthall, hundratals turister som väntade på att få
nå sin drömö. Färjan skulle först landa på Coll,
därefter grannön Tiree, innan den till slut stävade
ut mot den verkliga atlantklippan – Barra. Den ön
ligger så långt ut att då färjan sedan vänder för att

På en annan Västkust

”

Minsta
navigationsfel och
närmaste
land blir
Amerika
tänkte jag,
innan jag
somnade på
däck

Taxiresan var ett
äventyr i sig. Att vägen plötsligt tog slut
tycktes inte bekymra
chauffören som gladeligen fortsatt den
skumpiga färden rakt
ut över berg och
sanddyner.
q

åka tillbaka mot sin hemmahamn närmar midnatt
sig med stormsteg innan Oban slutligen återses.
I det skumma ljuset av ett par små lyktor i vänt
hallen börjar jag läsa lite i min trogna bok ”Birding
Scotland”, om vad jag kunde vänta mig att upp
täcka när dagen var kommen och ön nådd. ”Isle of
Coll” stod det att läsa, ”är mest känt för att hysa
Skottlands, ja, hela de brittiska öarnas, största bestånd av kornknarr. Faktum är att det egentligen är
det enda stället i Storbritannien man kan hitta den på
numera.” Fascinationen och förhoppningarna öka
de kraftigt inom mig. Jag hade vid denna tidpunkt
aldrig sett eller hört en kornknarr, men nog kände
jag till fablerna och berättelserna kring den. Det
bästa av allt stod att läsa lite längre fram i samma
text, nämligen att ”Colls knarrar är välkända för att
spela jämt, även mitt på dagen i strålande sol”. Med
en lycklig känsla snurrande i huvudet gick jag om
bord på båten, som strax började fara ut mot ett
oändligt hav. Minsta navigationsfel och närmaste
land blir Amerika tänkte jag, innan jag somnade på
däck i solens första skimrande strålar, medan låten
Westering Home med the Corries malde inom mig.
Timmarna passerade i ett slags slumrande på detta
däck, i den sköna sommarvärme som så sällan
finns att möta. Men allting har ett slut, och plöts
ligt väcktes jag abrupt av en röst som förkunnade
att alla passagerare till Isle of Coll måste göra sig
beredda, för ön anlöpes å det snaraste. Fort rafsade
jag ihop mina tillhörigheter och sprang fram till
den rangliga stege som man reste upp mot skeppet.
Framför mina ögon låg den kargaste ö jag någonsin
skådat. Inga träd så långt ögat nådde, och knappt
ens några hus. En vänthall för färjorna där man vi
sade bilder på gamla roliga färder då det blåst ork
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anvindar stod där, och likaså en taxi med plats för
sex personer. En stor skara turister närmade sig
taxin, och damen som stod vid den ojade sig lite
lätt. ”Ojdå, rederiet har visst överbokat igen. Men
lugn, lugn, det är ingen fara. Jag kör upp er till byn så
kan ni hyra cyklar, som ni kan ha medan jag kör de
andra”. Redan första intuitionen sade att den här
öbon var lite udda, någonting som sannerligen
skulle visa sig längre fram.
Jag hoppade in i bussen, och vi for upp mot den
lilla byn, om man nu kan kalla den det. Det fanns
en affär insprängd i en gammal cirkusvagnsliknan
de byggnad, men den skulle precis stänga, för äga
ren skulle åka med färjan. Likaså fanns det en ben
sinpump utan bemanning, ett skjul för öns brandkår och en liten souvenirbutik kombinerad med
postkontor. Det var också här man kunde hyra
cyklar om man ville, men det gällde att skynda sig
eftersom även denne ägare skulle med färjan. Nå
väl, cykel var väl tvunget att hyra tänkte jag, och
såg därför till att göra det också. Vid frågan om var
någonstans jag skulle förvara den under tiden vi
var ute och åkte i taximinibussen skrattade ägaren
högt. ”Vadå? Den står väl bra här mot grinden? Ni
lustiga utlänningar!” Kort hann denne man förklara
var uttrarna och stormfåglarna på ön höll till (”Vet
inte alla det?”), innan det blev dags för honom att
springa på färjan, och för oss att springa in i taxin.
Äventyret skulle gå in i nästa fas …
Vägarna på ön var en till

antalet. Coll Highway
kallades den, var som bäst grusad, och gick runt
hela den Hisingstora ön och dess 120 invånare.
Märkligt nog låg trafiken ganska tät, och vår chauf
för och guide förklarade att det fanns fler bilar än
invånare här. Dessutom kom Höglandets bilskrot
ut med färjan en gång i månaden för att ändra om
bilfloran lite grann. Bilkörning verkade vara det
enda folk kunde ta sig för på ön, och det gjorde de
också. Men den täta trafiken och enfiligheten till
trots, så drog sig inte guiden från att helt plötsligt
stanna bilen och peka på en av alla orkidéer som
växer på ön, eller någon känd sten av något slag.
Med friskt humör skulle hela gruppen hoppa ut ur
bilen och titta på blommorna, samtidigt som gui
den pekade på en kaprifol och sade någonting om
att ”Det här är en mycket fin blomma som växer talrikt på ön, men jag har glömt vad den heter”. En fin
sevärdhet var ett så kallat slott som byggdes någon
gång, okänt när och av vem, som vi skulle gå runt
och titta på, men inte för nära, för då skulle famil
jen som bodde där störas. Vi var verkligen långt
bort från allting, och det kändes.
Plötsligt, utan någon förvarning, tog vägen slut,
och det blev färd över berg och sanddyner, våld
sammare än våldsamt. Pensionärsturisternas huvu
den i taxin slängde hit och dit, och blev inte huvu
dena helt förbulade så lär de aldrig bli det. ”Nej,

Knarrarnas sista ö

titta, titta!” ropade guiden lyrisk från ratten, och
gjorde en vansinnesinbromsing så vi alla flög hul
ler om buller i taxin. ”En Curracag – tofsvipa! Jag
måste gå ut och plocka upp dess ungar och visa, de är
så söta och de störs inte alls av att bli lite petade på!”.
Som en raket sprang hon ut i markerna och irrade
runt för att försöka hitta ett vipnäste. Vi turister
satt kvar i bussen med förvånade miner och glodde
på varandra utan att alls veta vad vi skulle säga.
Raskt kom dock damen tillbaka, med en förtvivlad
min i ansiktet. ”Jag hittade inte nästet … förlåt mig”,
innan hon hastigt och lustigt glömde allt om vipor
na och lät bilen rasa över ett berg, på jakt efter
stormfågel.

En av pensionärerna i sällskapet påstod sig ha
sett ett par alpkråkor sitta på en ledning behändigt
långt bort – och jag tyckte också att jag i förbifar
ten hade skymtat en. Enligt guiden var det dock
rakt omöjligt. Alpkråkorna finns på en annan He
bridisk ö, visserligen inte långt bort, men här fanns
de sannerligen inte, och flyga hit skulle de aldrig
göra. Det måste ha varit starar, de kunde vara rätt
svarta här på ön menade hon, samtidigt som vi
mumlade lite om de märkliga stararna med lustiga
näbbar. Hursomhelst, efter en allt för snabb pro
menad över den vackra stranden blev det dags att
fara in till Colls hjärta – bondelandet. Nu började
det hända grejer!

Knappt tre meter innan stupet stannade taxin, och
vi vällde alla ut för att försäkra oss om att vi ännu
var i helt skick. Nedanför oss såg vi den vackraste
kritvita strand vi någonsin hade skådat, kantad av
det mest azurblåa hav. Det såg faktiskt ut som nå
got av ett paradis. Stilla svepte de små vågorna in
och vi ville alla gå ner dit, men först skulle det
bära av upp i ett oländigt berg för att beskåda den
stora stormfågelkolonin som skulle häcka där. Till
antalet en fågel, som enbart låg och vilade sig.
Några spår av häckning fanns inte att se, men ändå
– en stormfågel på vettigt avstånd som inte flög!
Kameran gick varm ett tag innan det blev dags att
gå vidare.

”Här har vi den gamla jordbruksmarken, som drivits
på Coll i så många år” förkunnade föraren glatt,
”men numera har den antagit en lite annorlunda karaktär. The Royal Society for the Protection of Birds
har köpt upp i stort sett hela ön, och arrenderar ut den
till de lokala bönderna, under förutsättning att de brukar den till gagn för Na Traon – kornknarren.” Det
gällde för åkerbrukarna att skörda relativt sent,
som förr i tiden, och dessutom inifrån och ut, för
att ge fåglarna en chans att smita undan. Allt detta
och mycket mer stod att läsa i ett litet häfte som
fanns att ta i ett sandgolvsbesmyckat Visitor Centre
– ett häfte som naturligtvis var på gaeliska.
Helt oväntat stannade bilen till mellan alla od

p

Efter en taxitvärnit
tre meter från stupkanten visades öns
magnifika storm
fågelkoloni upp!
Hela kolonin syns
på bilden ...
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Det som lät som ett
klassiskt säljtrick från
början visade sig vara
sant. Efter många
timmars cykling rakt
ut i tomma intet och
närkontakt med
badande sälar i knallturkost vatten är det
bara att konstatera.
Isle of Coll var något
utöver det vanliga.

lingar och dörren öppnades. ”Nu kommer knarren”
ropade guiden, och plötsligt hörde vi det; detta
fantastiska dragkedjeliknande ljud som gjorde så
starkt intryck på mig. Det är en sak att höra en in
spelning – verkligheten överträffar ljudmediet å
det grövsta. Och vips, de var faktiskt överallt …!
Det knarrades åt höger och vänster, framåt och
bakåt – åkrarna var fyllda av kornknarrande fåglar.
Vi försökte idogt få syn på en, men ansträngning
arna var självklart fruktlösa. Turligt nog fick gui
den inte för sig att plocka upp en för att visa oss!
Istället började hon berätta om hur synd det var att
alla gamla öbor hade flyttat från ön, att inte en
enda ursprungscollare förutom hon själv bodde
kvar. Samtidigt kunde hon peka och säga någon
ting i stil med ”Titta där, där bor min gamle syssling!
Ja, titta, där står han ju!” vid i stort sett vartenda
hus vi passerade. Strax efter faktumet att ingen
längre talade gaeliska på ön så blev det klart att
utan att kunna lite rejäl gaeliska så gick det verkli
gen inte att göra sig förstådd här på Coll. Nåväl, vi
la inte allt för mycket notis kring det där pratet, då
vi alla var fullt upptagna med att lyssna på knar
rarnas ljuvliga symfoni …
Allting bröts plötsligt av

en hetsig röst som för
kunnade att ”Nej, nej, oj vad klockan går nu! Vi måste skynda oss tillbaka! Många mer måste få åka! Hop-
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pa in, nu blir det till att köra fort!”. Jag undrar om de
små grusvägarna någonsin hade mött någon som
körde så fort som hon gjorde den stunden, men
lyckligtvis stod inga fartbegränsningar uppsatta
någonstans som kunde hindra henne … Innan vi
visste ordet av var vi således tillbaka i byn, som nu
var helt stängd, och vi började göra oss redo för en
liten cykeltur. Cyklarna var sannerligen inte värl
dens finaste eller modernaste, men de skulle väl
duga ändå tänkte jag, och hoppade upp på min och
cyklade iväg.
Inte hann jag så mycket som upp för hälften av
första backen innan kedjan hoppade ur. Vad skulle
jag göra nu då? Hur skulle jag få den på plats utan
verktyg tänkte jag, och bar ner cykeln till byn för
att förhoppningsvis kunna få någon hjälp. En av
medturisterna från taxin, en äkta genomgrodd
skotte, vankade fram till mig och frågade vad som
hade hänt. När jag förkunnade att kedjan hade gått
ur såg han mycket förvånad ut. ”Ja, men det är väl
klart att kedjan går ur varje gång man byter växel!
HAR ni inga cyklar i Sverige??” frågade han, och jag
visste inte riktigt vad jag skulle svara. Innan jag
hann försöka finna en någorlunda acceptabel re
plik så hade den gamle mannen dock hoppat ner
på marken och börjat lirka med sina händer i ked
jan. Åtskilliga minuter och ännu fler svettdroppar
senare reste han sig stolt upp och tittade med vän

Knarrarnas sista ö

”

Det här
måste du
lära dig.
Kedjan
kommer
gå ur en
30–40
gånger
på din tur
runt ön.
Lycka till!

liga men något skolmagisteraktiga ögon på mig,
”Det här måste du lära dig. Kedjan kommer gå ur en
30–40 gånger på din tur runt ön. Lycka till!”. Jag
tackade så mycket, och cyklade lite smårädd iväg,
dock utan att växla igen.
Vägen var lång, och

dagen var varm. Snart kom jag
in till åkerfälten, och knarrarna sjöng åter sin glad
lynta serenad. Jag hade riktat in mig på att åka
rakt över ön, till en av de gnistervita stränderna,
och ta ett svalkande dopp. Det var verkligen vad
som krävdes för ögonblicket! Pedalerna trampade
på i takt med svettens drypande, samtidigt som jag
så starkt präntade in vänstertrafiken i mitt huvud
att jag än idag kör över till vänster sida med en cy
kel om jag slutar tänka. Det här var verkligen en
äkta ”get away from it all”-upplevelse som så
många skottar talar om. Här fanns absolut ingen
ting – förutom bilar och knarrar …
Efter en lång och mödosam färd, timme efter
timme över ön, påhejad av knarrandet så nådde
jag äntligen fram till havet. Stranden var just lika
vit som jag hade tänkt, och vattnet lika blått, men
vad var det som låg och guppade där i viken? Jag
kastade på mig badbyxor och drällde ner i havet,
och då plötsligt fick jag reda på vad det var för nå
got. Det var sälar – och de var jätteintresserade!
Med mycket stora ögon började de stirra på mig,

som om de aldrig hade sett människor vid sin
strand förut. Jag trodde förstås att de skulle simma
bort, men icke. En liten svalkande simtur under
vattnet tog jag, och märk min förvåning! Sälarna
gjorde precis likadant. De dök ner och simmade
mot mig. Jag dök fort upp, och sälarna gjorde lika
dant. ”Vad hände egentligen?” tänkte jag, och dök
ner igen. Sälarna likaså. Jag rörde mig åt höger,
och sälarna rörde sig åt höger, jag hoppade i vatt
net, och sälarna försökte göra likadant. De lekte
någon sorts Följa John-lek med mig, och jag kände
mig som förtrollad. Visst hade jag hört om delfiner
som lekte i havet med folk … men sälar? Var detta
verkligen verkligheten? Jodå, det var absolut verk
ligheten, och under en lång stund fortsatte denna
magiska känsla. Sälarna var knappast mer än nå
gon meter ifrån mig, och jag måste säga att jag ald
rig riktigt känt samma känsla, varken förr eller se
nare.
Samtidigt flög sulorna förbi strax utanför, och
när vinden bar med sig ett avlägset knarrande från
åkern så blev allt just till den där sagan som försäl
jaren beskrev. Vattnet, stranden, solen … vinden,
fåglarna, sälarna och känslorna. Ingenting sakna
des. Isle of Coll-upplevelsen fulländades i en stund
som kändes som en evighet. Här fanns verkligen
allting, trots att ingenting egentligen fanns. Här på
knarrarnas sista ö. #
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avtryck

AVTRYCK SOM GÖR AVTRYCK
FRÅN VÄSTKUSTEN OCH/ELLER VÄSTKUSTSKA FOTOGRAFER
TEMA FPV NR 2/2012: MYCKET ATT STÅ I

Bild: hans falklind

kärrsnäppa
morups tånge, halland, 16 september 2011
Nikon D3 + Nikkor 300 mm f/2.8 + 2x TC (1/3200 sek, f/5.6, ISO 800)

— www.FALKNATUR.SE —

Bild: peder kinberg

göktyta
väjern, BOHUSLÄN, 23 juni 2012
Canon 7D + Canon 300 mm f/4.0 (1/500 sek, f/5.6, ISO 800)

Tjuvkikare
Tjuvkikare

ett urholkat
projekt
När ens drömgrannar flyttar in är
kanske inte det första man ska göra
att börja spionera på dem. Eller så är
det just det man ska. Möt Mölnlyckes
eget svar på SÄPO. Fabian.

Bilder: Daniel Frosterud

p

Bildbevis #1 :
Redan i början av
mars låg det ägg i
holken. Ugglor är
tidiga häckare.

E

Text: christer fält
www.christerfalt.com

n pojke bar på en längtan. Han gick med
den till biblioteket eftersom där fanns det
böcker som innehöll ritningar på hur den
kunde monteras ihop. Det var en speciell längtan
och den fordrade både hammare och spik, några
brädor och en burk med färg. När så december
mörkret inföll med ishalka och frostknäppar var
arbetet klart. Mot en trygg och stabil ekstam för
ankrades den magnifika och ståtliga fågelholken.
En webbkamera installerades och pojken, som för
resten heter Fabian, började spana efter hyresgäs
ter.
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Julklappsmånaden bockades av i

almanackan. Ja
nuari försvann i all hast. Februari likaså. Men i
början av mars då dagarna var märkbart längre
och ljusare såg plötsligt Fabian tillsammans med
pappa Daniel, mamma Camilla och lillasyster Fi
lippa tre ägg och en död mus på holkens botten.
För den som inte är bekant med, eller har djupare
kunskaper om, fåglars olika häckningsperioder så
är detta en överraskande händelse. På samma gång
som vi fyller på fröautomaterna åt småfåglarna,
skrapar bilrutorna och lufsar i halvmetertjock snö
så finns det alltså vilda fåglar som lägger ägg.

Ett urholkat projekt

Bild: Daniel Frosterud

p

Som en vanlig holk, fast med sladd. Med
hjälp av en webbkamera i uggleholken
kunde Fabian, Filippa, Daniel och Camilla följa sina nya kattugglegrannar
Ulf, Ulla, Ulrika, Urban och Ulrik dygnet
runt.

t

Bilder: Daniel Frosterud

Kattuggleholkar är stora, men trots allt
inget som i en mäklarannons skulle saluföras som ett boende med ”stora ytor
för avslappning och rekreation”. Fast
”en nybyggd etta med öppen planlösning och fast internetanslutning” låter
ju inte så dumt det heller. Familjen U
gillade det i alla fall. Sista bilden är tagen den 26 april när den ena ungen
hade hoppat ut. Den andra lämnade
samma natt. Sedan var det tomt.

Hemma hos familjen Frosterud och Lagesdotter i
Mölnlycke var det ett kattugglepar som hade flyt
tat in och utan hänsyn till den stränga vårvinterky
lan hade de påbörjat sin alldeles egna ugglefamilj.
några veckor senare när vårsolen flammade och
barmarksfläckarna vidgades såg tre krabater da
gens ljus. De döptes raskt till Ulrika, Urban och Ul
rik. För det mesta blev det bara korta möten med
pappa Ulf, en spökgrå gestalt som endast visade sig
hastigt mot kameralinsen. Han uppsökte bostaden
bara för att överlämna mat till mamma Ulla. Det
fanns inte längre plats för avkoppling och ledighet.
Högt tempo, mat i långa banor och samtidigt som
kampen mellan vår och vinter ägde rum innanför
och utanför holkens väggar och tak lämnade Ulrika
plötsligen jordelivet.
Ängslan och oron för vad vädergudarna hade i be
redskap upphörde som tur var en stilla och fridfull
dag i slutet av april. Det var ungefär vid samma
tidpunkt som årets första lövsångare anlände från
Afrikas tropiker som Urban och Ulrik lämnade
hemmet för att aldrig mer återvända. Eller så kom
mer de tillbaka nästa år och bosätter sig hos någon
pojke eller flicka som bär på en längtan, en alldeles
speciell längtan som fordrar både hammare och
spik, några brädor och en burk med färg. #
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Fågellokaler
Fågellokaler

p

Passerar man Välen
hinner man nästan
alltid med åtminstone
ett kort stopp vid tornet som ligger precis
bredvid vägen. Har
man mer tid finns här
mycket mer att utforska. Här ses fågeltornsvyn med hagen
och vadarstranden i
förgrunden, Välen
vikens mynning mot
Askimsviken i mitten,
kompostdeponin på
andra sidan viken och
Torstens ås till höger.

Hur mycket har
du sett i Välen?
Gå in under ”Listor” på Kustobsar
och klicka på
Välen. Du kan
filtrera på olika
år och även se
vad du inte sett.

Välen är göteborgarnas mesta närlokal –här möts skådare
nästan alla årets dagar. Men hur skådar man här på sommaren?
Följ med till Askimsvikens innersta kil i juni, juli och augusti.
Text: stig fredriksson

V

www.naturstig.se

älen har, utöver närheten, en rad andra
kvaliteter som till exempel en liten va
darstrand, ett fågeltorn med tak några
meter från parkerings- och busshållplats och flera
utsiktsberg med god överblick. Välen hade flest
svalare 2011 (181) och flest svalade dagar (335)
av alla lokaler i trakten. För 199 av GOFs medlem
mar med postadress Västra Frölunda är Välen
närlokal, men givetvis också för andra.
När jag växte upp vid Nolhagaviken i Alingsås
fick vi fältbiologer byggt ett fågeltorn med hjälp av
Naturskyddsföreningen. Det blev snart en populär
mötesplats för skådare, på kvällarna var här fullt
med folk och ofta blev det mer prat än fåglar.
Känslan när jag besöker Välentornet kan vara lite
som då; ganska ofta får man sällskap här. Det är
enda stället i trakten jag vet som fungerar så. Det
talas om att bilda Välens OK eller möjligen åter
uppliva Askims Ornitologiska Förening (1975–76)
vilket säkert skulle glädja Per Alström med flera.
Här bedrivs en vänskaplig kamp för att vara den
som toppar årslistan. Så var det inte vid Nolhaga
viken – det var vid tiden före Svalan.
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Sommartider

Men på sommaren är det väl inte så mycket fågel
här? Många lämnar staden och befolkar sommar
stugor, tar husbilen till Rivieran eller seglar till
Shetland, och Välen blir inte så välbesökt. Trots
det är det ändå så att 30 % av rapporterna från
Välen till Artportalen Svalan 2011 lämnades i
juni–augusti. En och annan är kvar och ser på fåg
lar vid Välen. Den som lämnar Viken då riskerar
att falla bakåt på lokalligan. Myrspov, silvertärna
och härmsångare var några rara gäster 2011.
Gässen

När Välen renoverades och fick betesdjur försvann
buskage, rosenfinkar och kärrsångare, samtidigt
ökade gässen i landet. Numera är den välbetade
beteshagen med långhornsboskap också betesmark
för gäss med ungar. Ambitiösa besökare räknar
kullarna; 2011 fanns här sju par vitkindade med
22 ungar, fyra grågåskullar med tolv ungar och sju
par kanadagäss med 25 ungar. Familjerna anlände
i slutet av april (grågås), i början av maj (kanada
gås) och i mitten av maj (vitkindad). Utöver dessa

Sommar vid Välen

sommar vid

vä l e n
Bild: Bertil Lydmark

familjer fanns också andra vuxna gäss, i juli var de
sammanlagt flera hundra. Sedan drog de flesta vi
dare, och i augusti var bara kanadagässen kvar.
Vadare

En tanke med betningen var att ge vadarfåglar en
gynnsam miljö. Tofsvipor häckade med 4–5 par
2011, en del ungar kan ses växa till sig men få rap
porterar om resultatet. Men undantag finns: ”Två
kullar 13/6 med 3 nästan flygga ungar resp. 3 ganska
nykläckta pulli. Den sistnämnda kullen kläcktes troligen från den sena häckningen närmast S om fågeltornet” (Uno Unger). Dessutom häckade 2011 ett par
rödbena och troligen också ett par mindre strand
pipare.
Välen är också rastplats för vadare; visserligen
med begränsat omfång men i dessa trakter växer
inte sådana biotoper på träd. Här har totalt genom
åren rapporterats 27 arter vadare – Amundön har
dock haft 30 och Torslandaviken 38. Vadare ses
hela sommaren i mindre antal, fler arter i juli och
augusti. Antalet vadare brukar vara blygsamt med
ett klart undantag. När tofsviporna samlas här från
när och fjärran kan närmare hundratalet unga fåg
lar fylla vadarstranden i slutet av augusti. Unga
fåglar kommer först, de vuxna senare.
Mudderfältet

Fågeltornet är en naturlig utgångspunkt och ger
ofta en bra överblick över inre Välen. Ett kanske
inte alltid lika uppmärksammat område finns halv
vägs ut mot fjorden, där tidigare muddermaterial
från viken har lagts upp. Nu går det att vandra om

Karta: pär lydmark

kring här bland gräs och ogräs som senare under
hösten lockar fröätande småfåglar. Marken är bit
vis täckt av mängder av trädgårdssnäckor. Bland
rapporterna från Mudderfältet 2011 finns törn
sångare med ungar, hane av törnskata letande mat,
senare i augusti sågs en 1K-fågel. Häckning av vat
tenrall konstaterades och många rörsångare och
sävsparvar sjöng i vassfälten.
Komposten

På Askimssidan av Välenviken finns en kompost
för Välenkolonin. I detta område sjunger näktergal
och kärrsångare, ibland härmsångare. Gransångare
sjunger här liksom i andra delar av området – det
ser ut som om den har tagit över och gått förbi löv
sångare i antal. En summering av Svalanrapporter
2011 visar på 24 sjungande gransångare och 11
lövsångare. Gråsiska kan också tänkas häcka här.

p

Välen angrips enkelt
från olika håll med
buss (från Frölunda
Torg; tänkbara hållplatser visas) eller bil.
Parkera kan man göra
vid fågeltornet eller
på gästparkeringarna
för närliggande småbåtshamnar, idrottsplatser och koloni
områden. Området är
också osedvanligt
cykelvänligt och nås
enkelt österifrån från
Säröbanan (sväng av
vid Askimsbadet)
eller västerifrån från
cykelbanan mellan
Frölunda Torg och
Näset.

Sommarkvällar

Utflugna starar drar redan i juni
omkring i flockar bland betesdju
ren och letar mat vid vadarstran
den. Framåt midsommar ger de
sig ut på sin första flyttning; i juli
och augusti flyger flockar av sta
rar in för att övernatta i vassarna.
Andkullar kommer på besök uti
från Askimsviken, någon ejder
kull, småskrake, knölsvan med
Bild: PÄR LYDMARK
ungar. Några gräsandhonor med p
ungar sågs och kunde följas; det
En flock småskrakar på besök i Välenvikens
kvällsljus i mitten av augusti.
verkar som om ungarna överle
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Var sommarskådar
du i Välenområdet?
thomas karlsson Högsommaren är den
tid på året som det inte droppar ner rariteter i mängder när som helst vid Välen,
vilket det däremot finns större chans för
under sträcktiderna på vår och höst.
Även om strandområdet är fullt av gåsungar i olika storlek bland korna utanför
fågeltornet och kan hålla dig sysselsatt
en bra stund, finns det oftast mer att se
på betesängen. Fåglarna som uppehåller
sig på betesmarken ses ibland bättre från
stigen nedanför Torstens ås, mellan
stallet och vattnet. Man kan luta kikaren
på stängslet för avståndet är kort, fåglarna är ofta så nära att tubkikare inte
behövs. Poängen med att stå utmed
stängslet är, förutom att man ofta får lä,
också att man kommer vadarna på stranden nära. De vadare som är längst bort
från tornet tar man här med vanlig handkikare. Dessutom har man bra koll på det
som drar förbi utmed vattnet. Men var
beredd på att det går undan när Calidrissnäpporna sätter full fart söderut.
Glöm inte Mudderfältet sommartid!
Det är förvisso favoritplatsen för varfåglar på vintern, men också en god plats för
besökande törnskator om sommaren.
Buskskvättor, rörsångare, törnsångare
och andra tättingar söker föda i den
höga växtligheten. Här kan du också
både se och höra kärrsångaren alldeles
utmärkt från stigen som går mellan Mudderfältet och sporthallarna. Stigen ligger
lite högre än Mudderfältet varför man får
bra översikt över hela fältet. Förra sommaren såg jag en hel vattenrallfamilj
med fyra ungar gå runt och plocka något
ätbart. Dessutom tänker jag mig att nästa biätare i Göteborgstrakten ses här.
En promenad på östra sidan förbi
komposten och strandvegetationen kan
löna sig framför allt i den senare delen av
sommaren. Mängden sångare är stor.
Själv har jag inte sett några rariteter här,
men man drar lätt in alla vanliga sångare.
Som variation går det bra att lyssna av
barrskogen på andra sidan vägen. Om
turen står en bi vid Stallberget och området kring dansbanan kan man kanske
räkna in trädkrypare, ingen vanlig art vid
Välen. För att få bra utbyte på barrskogssidan kan det vara bra att en mesflock
också drar förbi. Lättskådat! Sångarna är
behagligt nära och därmed lättare att
bestämma.
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Bilder: Pär lydmark
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Från stigen längs med kohagen utmed Torstens ås kan man komma riktigt nära vadarstrandens
gäster. Ibland bjuder den på lite extra krydda, som den här silkeshägern i augusti 2009.

ver bra här. I augusti samsades flera
hundra gräsänder med mer än 60 krick
or. Ibland kommer brun kärrhök förbi,
några unga hägrar besöker Välen på
sensommaren, här finns nämligen fisk.
Fiskgjusen ses ofta fiska med framgång,
rapporterat 15 dagar sommaren 2011.

re i juni 2007, flodsångare i juni 1989,
vaktel i juni 2002, småfläckig sump
höna i juli 2007, rördrom i juli 1977
och trastsångare (ringmärktes) i augusti
2001. I maj sjunger gräshoppssångare
men hörs också senare på sommaren,
ungefär vart tredje år,

Rariteter

Slutligen

På en så pass välbesökt plats som Välen
ses naturligtvis ovanliga fåglar då och
då. Få erkänner att detta är meningen
med fågelskådning men nästan alla
tycker om att få se fåglar de sällan ser.
Det visar sig att Välen är en eminent
nattsångarlokal, med kornknarr rappor
terad i maj–juni 2003, busksångare i
maj–juni 2002 och juni 1984, vassånga
hans börjesson Redan i augusti drar höststräcket av gulärlor igång, då är Stallberget
en bra lokal för att ta del av detta skådespel.
Berget ligger bara ett 50-tal meter söder om
parkeringen vid komposten på Askimssidan
av viken. Från berget har man inte bara bra
span på sträckande fåglar utan även bra utsikt över viken och vadarstranden. Dungen
vid komposten samt Johns park som ligger i anslutning till berget brukar även hysa
en hel del tättingar som man lätt hör från
berget. En stor fördel med Stallberget är att
ljuset är väldigt bra från morgonen fram till
eftermiddagen. Vill man komma så nära vadarna som möjligt är det dock bäst att åka
till tornet (glöm inte att kolla dammarna –
där har jag bland annat haft rastande årta).
Om man får motljus (vilket man får under
förmiddagen) kan jag varmt rekommendera

Det förtjänar att påpekas, att denna lilla
vik med sina omgivningar trots det
måttliga antalet häckfåglar är värd inte
bara ett, utan flera besök under somma
ren. Men vart tar man vägen? Vi bad två
av de mer durkdrivna Välenentusiaster
na som verkligen kan lokalen, att dela
med sig av sina favoriter. Detta gjorde
de beredvilligt (se de blå rutorna)! #
en promenad förbi kostallet utmed Torstens ås. Där stigen viker av vid vattenkanten har man bra översikt över vadarstranden. Härifrån kan man även se in i Stora ån.
Tittar man noga i vasskanterna så brukar det
samlas upp en hel del smådoppingar här.
Redan i juni börjar återsträcket av svartsnäppor och lite senare följer övriga Tringa-arter.
Vädret måste inte alltid vara lågtrycksbetonat för att det ska rasta mycket vadare, det är
väl värt att göra ett besök även vid badväder! Har man ändå tagit sig till Torstens ås
ska man passa på att gå vidare mot Mudderfältet. Här är mycket fin biotop för nattsångare. Fortsätter man söderut kommer
man till Kviberget med sin fina ekbacke.
Skulle jag gissa var Välens nästa sommargylling kommer att dyka upp så är mitt tips just
Kviberget!

debatt
Exkursionsrapporter
Debatt

debatt
Debatt

Förr och nu

På den tiden

Nu och förr
Replik till "Förr och nu"
av Per-Ola Rösiö
(FpV 1/2012)

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

”
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# Per-Ola rösiö

1/2012

"På den tiden jag var ung", skriver PerOla Rösiö vilket borde betyda 50 och
60-talet som väl då får beteckna ”förr”.
Själv tillhör jag den försvinnande skara
som fortfarande är med ”nu” men som
också var med förr och kan bara hålla
med Per-Ola om hur amatörornitologin
(fågelskådandet) förändrats under de 50
år som gått. Däremot håller jag inte
med om att det vulgariserats, urartat el
ler är ytligare nu.
Tvärtom har amatörornitologin bred
dats både vad gäller olika intresseinrikt
ningar och vad gäller de kategorier av
människor som ägnar sig åt fågelintres
set. Dessutom har antalet engagerade
ökat betydligt. Detta innebär att vi har
bättre förutsättningar nu att arbeta för
och få stöd för fågelskyddsfrågor. Visst
har artjakt och fältbestämninsgproble
matik fått fler anhängare men de ekolo
giska frågorna finns det ju fortfarande
många som intresserar sig för, säkerli
gen fler nu än förr. Det bedrivs till ex
empel mer ringmärkningsverksamhet
och inventeringar nu än förr. Se bara på
vilken fantastisk utveckling som skett
inom vår egen förening. Vi driver nu en
fågelstation (Nidingen) och en fågelcen
tal (Hög) som tar hand om skadade fåg
lar och som hjälpt till att rädda kvar pil
grimsfalken i Sverige. Föreningen har
också ett antal kommittéer som sysslar
med allt från fågelskydd till exkursio

bergtagen

efter Vaxholmsbåtar tillhör vi fågelskå
ner. Vi har stort ett stort utbud av ex
dare nu en mer respekterad skara än
kursioner, verksamheter inriktade mot
förr.
olika kategorier av medlemmar och stu
En annan mycket positiv utveckling
diecirklar. I föreningens regi har också
inom fågelskådarkretsar tycker jag ock
skrivits till exempel en fågelatlas och en
så är den betydligt öppnare och hjärtli
guide till fågellokaler förbereds. Detta
gare attityd som råder nu. Förr höll man
är bara några exempel på all positiv
oftast observationer av
verksamhet som bedrivs
sällsynta eller ovanliga
nu jämfört med förr. Kan
arter för sig själv eller i
detta sägas vara tecken
alla fall inom en begrän
på att fågelintresset ur
sad krets. Det var en trå
artat som Per-Ola påstår?
kig attityd som jag tror
Vem kan förresten
Vad som är
flera från den tiden kän
säga att en viss typ av
ner igen och som jag
fågelintresse skulle vara
meningsfullt
skäms för att säga att jag
mer värdefull än en an
eller ytligt för
själv deltagit i; men så
nan? Vad som är me
var det då, sina upptäck
ningsfullt eller ytligt för
en person att
ter höll man inne med.
en person att ägna sig åt
ägna sig åt kan
Nu träffar man nästan
kan inte avgöras av nå
överallt tillmötesgående
gon annan. Ytligheten
inte avgöras av
fågelintresserade som
ligger i så fall hos bedö
någon annan.
gärna berättar om sina
maren. Människans vilja
och hur man
att tävla har lett oss till
Ytligheten ligger upptäckter
lättast hittar till fågeln i
tekniska och kulturella
i så fall hos
fråga. Det finns nu larm
framsteg som ingen an
system som hjälper in
nan art på jorden ens
bedömaren.
tresserade att hitta till
kunnat närma sig. Täv
och få se sällsynta fåglar,
lingsmoment inom fågel
en otänkbarhet förr, även om det varit
skådning kan innebära att nya katego
tekniskt möjligt. Tekniken har berikat
rier av människor blir intresserade av
fågelintresset genom: ökade möjligheter
fåglar och sporra till upptäckter av säll
till kommunikation, produktion av web
synta arter. Detta uppmärksammas ofta
av massmedia vilket återigen kan stärka sidor, bättre fotografier och fina fågel
förståelsen för vårt intresse vilket i läng tidskrifter som vi tidigare bara kunde
drömma om. När jag tänker efter är
den gynnar engagemanget kring fågel
mycket bättre nu än förr även om det
skydd. Från att ha betraktats som några
kan bli ännu bättre.
kufar som smyger runt i vassar eller tit
# Göran Karlsson
tar på vita örnar

”
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Exkursionsrapporter

Sandsjöbacka
torsdag 22 mars

I strålande sol och bästa vårvärme samlades vi vid parkeringsplatsen i Långås alldeles invid
Sandsjöbacka naturreservat. Naturen här växlar mellan hedlandskap på bergen och naturskog
med mycket ek nere i dalarna.
Reservatet ingår i Natura 2000
och förvaltas av Västkuststiftelsen.
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Genast när vi öppnade bildörren hördes bofinkarnas intensiva drillar blandat med nötväckornas varierande läten. Ledaren
för dagen, Bertil Nilsson, samlade ihop den rekordstora skaran
och vi satte oss i rörelse mot
Sandsjön, där knipor och ett par
skäggdoppingar syntes, varav
den ena i vinterdräkt utan skägg.
I den smalstammiga skogen på
väg upp mot heden stod vi länge
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Bild: Gun-Britt Thor

för att få syn på stjärtmesen som
ett litet fåtal fått en skymt av.
Efter att ha äntrat en stadig
stätta kom vi in i det egentliga

naturreservatet och ut på ljungheden med sin stigning upp mot
bräckans topp. Två personer från
Västkuststiftelsen arbetade inten-

våren 2012

Bild: Gun-Britt Thor

p

Efter att ha betat av stigningen upp till toppen (se förra sidan) smakade det utmärkt med fika för GOFs vardagslediga i Sandsjöbacka.

sivt med röjsågar bland stenarna
för att få bort mycket grov gammal ljung och diverse sly som börjat
sticka upp här och
där. De berättade
att heden bränns
etappvis vart femte
år och nu skulle
snart detta avsnitt
brännas. Sedan
växer för de betande kreaturen mer
smakrik, späd grönska upp.
Här kunde en
varfågel siktas i
tubarna och två
ormvråkar kretsade i skyn. Väl
uppe på bräckans
krön fanns fikaplats
med vidsträckt utsikt och de vardagslediga lät sig som
vanligt väl smaka.
Ytterligare en varfågel visade upp sig och hade denna gång den goda smaken att
sitta kvar länge så att alla som ville kunde se sig mätta. Två trädlärkor flög över oss, tyvärr alldeles tysta. Ett par flygande tranor
siktades också.
I detta fantastiska väder ville
många stanna kvar och hemfärden blev därför splittrad. Själv
gick jag tillbaka med en liten
grupp som valde att gå ut på den

största udden i Sandsjön. Där
kunde vi höra gärdsmygen
sjunga och siktade
en häger som flög
mot oss och satte sig
lågt i ett träd tvärs
över viken. Vi kunde
också lägga två par
storskrakar till vår
lista.
Vardagsvandringarna har blivit en
storartad succé! Den
ursprungliga samåkningstanken fungerar dock inte särskilt
väl. Parkeringsplatsen fick denna dag
rymma 31 bilar från
GOF med 60 exkursionsdeltagare. Det
blir inte ens två personer i snitt i varje
bil! Känns för min del
lite konstigt med
tanke på att GOF
borde vara en organisation med stort miljötänk. Kan
vi organisera detta bättre?

”

Parkeringsplatsen fick
denna dag
rymma 31
bilar från
GOF med 60
exkursionsdeltagare.
Det blir inte
ens två personer i snitt
i varje bil!

# Kerstin Thelin
stackenäs och rödskär
tisdag 1 maj

– Den första maj, då majar man i
Varberg, berättade vår exkursionsledare Reino Andersson
när vi klättrat uppför den branta
kullen i naturreservatet Stackenäs ett par mil öster om Varberg.

Vackert väder och matsäck ska
ren, med slättsjökaraktär i ena
man helst ha när man majar, och
änden och rakt nedanför oss ett
det hade vi GOFare när vi fick två
populärt fisketillhåll för smålom,
fina platser i Halland presentesom kan komma dit i stora gruprade för oss i strålande vårsol.
per – men inte just denna förmidI Stackenäs kan man höra landag. Däremot fick vi en fin upptis-talgoxen, den som har tre sta- visning av en röd glada som
velser i sin visslingar, ti-ti-tý, belänge cirklade både ovan och
rättade Reino. Börjar man lyssna
nedanför oss där vi stod på kultidigt på våren, som nu, kan man
lens sida.
sortera ut arterna allt eftersom de
En del majande Varbergsbor
anländer. Lite senare blir det ett
mötte vi också när vi nått dagens
sammelsurium av fågelröster i en
andra mål, ön Rödskär söder om
orörd ekbacke som Stackenäs.
Varberg som man når via en steMedan vi klättrade, fick vi också
nig passage från Södra Näs. Kanhöra om den hierarki som verkar
ske var det de som skrämt bort
råda bland svartvita flugsnapden jorduggla som synts flera daparna på kullen – det är de unga
gar där. Men solen glittrade på
gråa hanarna som får bilda revir
havet och hämplingar och stenuppe på berget medan de tvåskvättor for fram och tillbaka.
åriga svartvita håller till nedanför.
– Hämplingen är förresten det
Man kan fundera över vad som
senaste nytillskottet till dem som
gör ett högstatusområde i flughäckar i staden, sade Reino.
snapparvärlden – tydligen inte
Några i sällskapet var kanske
utsikt i alla fall.
lite dystra över att vara hemifrån
Vi fick perspektiv på annan
sedan det kommit larm om blåsorts variation också: larmrappor- hake i Slottskogen.
ter om arter som försvinner när
– Lyssna, sade Reino en liten
skogs- och jordbruk effektiviserar. stund senare, och alla hörde dril– Kanske behövs det ett mera
len. Låter som blåhake! Och kort
långsiktigt perspektiv på artfördärefter syntes den, två gånger
ändringar, sade Reino. Grågåsen
till och med, bland de halvt nedvar en raritet på 70-talet och skul- brända enbusksnåren.
le rödstjärten ha infriat de dystra
Så blev det en rik dag på Stackprognoserna för 10–15 år sedan,
enäs och Rödskär och solröda
skulle den inte finnas alls i dag.
kinder på alla sjutton exkursions– Vi vet alltför litet om vad som deltagarna.
ligger bakom förändringarna.
# Anna Lena Ringarp
Medan det satsas stora forsk... som såg blåhake för första gången
ningspengar på till
exempel den vitryggiga hackspetten, har
ingen riktigt brytt sig
om att undersöka varför skärpiplärkan på
några få decennier
blivit sällsynt i Halland.
Uppe på kullen
hade vi fin utsikt över
Valasjön och några
såg i sina tubar (kanske) pilgrimsfalk. Vi
blev tipsade att besöka toppen i sträcktider också.
Bild: stig fredriksson
På nervägen hade p
vi samma fina utsikt
En exkursion fylld av nya lärdomar signerade
över grannsjön FävReino Andersson. Och nytt kryss – på blåhake.
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Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA
Blåhakens och
rödstjärtens
glitter

t

Hundra tungor och hundra blad.
Men bara en näbb. Blåhaken impo
nerar på sin omgivning. Lite i skym
undan, precis som rödstjärten.

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

D

et var för att

leta blåhake, sa
han till de andra när han inte
ville gå med på turen fram och
åter på fjället. Han ville ha tid på sig,
möjlighet att komma nära, gärna ock
så med kameran. Även om teleobjek
tiven numera är bedövande effektiva
så ville han se om han kunde komma
intill, och sedan vara stilla.
Det var när han senare såg resulta
tet på laptopskärmen som han upp
täckte det: blåhaken satt ju mitt i glitt
ret, i fjällbjörkens gröna glitter - och
det såg likadant ut en bra bit till höger
och en bra bit till vänster om den.
Små kantade nyutslagna fjällbjörklöv
på läderfärgade tunna grenar, vink
lade åt olika håll så att de lyste mör
kare grönt på undersidan och ljust,
ljust på ovansidan där solen kom åt.
Och så fågeln med sin smått osanno
lika färgkombination i toppen. Som
samisk textilkonst.
I knotigheten i denna del av landet
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slösar naturen inte med färgerna på
fåglarna. I alla fall inte med de kulö
rer som finns på en blåhakehane.
Åt en del är givet allt, tänkte han
när juvelen i bladglittret strax därefter
skickade iväg en av sina porlande kas
kader ut över kråkbärsris, björk och
enar. Satakieli kallade samerna ho
nom, hundra tungor. Lika många som
fjällbjörkbladen alldeles intill honom.
Det är på sätt och vis samma sak med
rödstjärten på fotbollsribban, tänkte
han. Hanen sitter i sitt glitter, på ett
fotbollsmål som står på gräsplanen
mellan villorna. Det svarta och röd
ockra dominerar, men utan den vita
pannfläcken blir den endast en tät�
ting. Nu är den en brosch i det urbana,
en amiralfjäril på ett nedfallet päron i
augusti.
Småkillarna på gatan böljar fram
och åter med sina klubbor mellan
landhockeymålen. Tre gånger kom

mer rödstjärten tillbaka till målrib
ban efter utfall bort mot häcken. Vill
man ringa in den kan man försöka
med faluröd vedbod, skottkärra, mel
lan häckarna, i skuggspelet bort mot
stigen ... Men det går också bra med
storskogen på en tallmo i Norrbotten,
så ourbant man kan tänka sig.
Rosenberg nålar som vanligt fast
honom så att endast texten räcker för
att känna igen rödstjärten: ”visar sig
endast glimtvis […] plötsligt på en trädgren eller ett staket […] stilla ett ögonblick och låter stjärten dallra”.
När man lärt sig det inledande
sugande huit från grannens ask, kan
man fortsätta plocka sitt jordgubbs
land. Den lätt vemodiga strofen, den
som sätter sommartempot, kommer
att följa igen och igen. Den är tillbaka
nu och den kommer att låta stora
delar av sommaren, genom vädrings
fönstret, in i sovrummet, ner i kud
den. #

föreningsinformation



verksamhet
och ekonomi 2011
Medlemsantal

Vid årets slut hade föreningen
1 832 medlemmar, varav 499 familjemedlemmar. Medlemsavgiften
var 150 kr för enskild medlem och
200 kr för familj. För ungdomar
upp till 27 år var avgiften 70 kr.
Föreningens funktionärer

Styrelsen har under året bestått av
följande: Morgan Johansson (ordförande), Berndt Lindberg (vice
ordförande), Hugo Krantz (kassör),
Elon Wismén (sekreterare) samt
ledamöterna Nils Abrahamsson,
Maria Eriksson, Mikael Hake, Ker-

stin Hirmas, Gunilla Jarfelt, Magnus
Lundström, Hampus Lybeck, Marianne Ohlander, Britta Svensson
och Mia Wallin. Revisorer har varit
Hans I. Johansson och Maud Ygge
(ordinarie) samt Stina Andreasson
och Peder Kinberg (suppleanter).
Valberedningen har bestått av Jan
Hellström, Göran Jansson och Stina
Thelander
Styrelsens verksamhet

Styrelsen har sammanträtt 10
gånger under året. Föreningens
årsmöte hölls 3 april på Naturhistoriska museet.
Villa Ekliden

Balansräkning per 2011-12-31

Försäljning av GOF-material och
Tillgångar
2011
2010
profilkläder som påbörjades 2010
Innestående på bank
2 943 413 992 283
har fortsatt under 2011. Det har
Fonder/penningmarknad 637 854 2 471 979
Innestående på PlusGiro
101 916 197 364
gjorts en översyn av brandskyddet
Handkassa
825
470
i huset och kompletterande utrustFordringar
50 794
31 961
ning har införskaffats. Under hösInventarier
0
0
Summa tillgångar
3 734 802 3 694 057
ten påbörjades arbete med att
Skulder och eget kapital
2011
2010
göra Villa Ekliden mer synligt och
Diverse skulder
216 752 231 130
lättillgängligt.
Reserverade medel 		

Falk
Nidingen
Fågelräddning
Fågelskydd
Forskning
Ungdom
Atlas

634 283 713 917
438 916 458 346
Ekonomi
984 751 969 107
Föreningen visade under 2011 ett
377 711 369 067
105 787 105 787
överskott på 25 846 kr före finan54 869
56 569
siella poster. Föreningens innehav i
192 945 200 312
Fritt eget kapital 		
fonder redovisas liksom föregåEj fördelade medel
589 822 540 193
ende år till marknadsvärdet per 31
Över-/underskott
138 966
49 629
december. Se tabellerna nedan
Summa
3 734 802 3 694 057

och till vänster för resultat- och balansräkning.
Försäljning och PR

Böcker och fågelholkar har funnits
till försäljning på Ekliden och Fågelcentralen. För sjunde året i rad
har även en kalender till förmån för
Fågelcentralen sålts. På Ekliden har
också profilkläder med GOFs logotyp funnits till försäljning. Reklam
för GOF har gjorts genom vandringar och föredrag för allmän
heten som annonserats i Göteborgs-Posten och lokaltidningar.
Föreningen har även medverkat i
lokalradio och i SVT:s Rapport.
Dessutom har vi haft ”öppet hus”
på Ekliden och en del andra aktiviteter. Fotografier på de kommunfåglar som utsågs under 2010 har
under året förärats våra sex kommuner (Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö). Detta uppmärksammades i
många fall både i lokalpress och på
respektive kommuns hemsida.
Exkursioner

Utöver torsdagsexkursionerna för
vardagslediga och Ladybirds exkursioner har föreningen genomfört 25 exkursioner, varav 18 som
dagsturer och 6 med övernattningar. Av dagsturerna blev två inställ-

da på grund av dåligt väder. Exkursioner med övernattning har skett
till Skåne och Öland vid två tillfällen vardera, en till Kävsjön/Stora
Mosse och en till Hållö/Ramsvik.
Under tiden 2–10 juni gjorde föreningen en resa till Varanger. Riksaktiviteten Fågelskådningens dag
den 8 maj genomfördes med guidade turer vid Hökälla, Slottsskogen, Torslandaviken och Vallda
Sandö. Totalt hade vi nästan 700
deltagare på våra exkursioner. Den
”naturskatt” vi tar ut på våra exkursioner har gett nästan 20 000 kr till
vårt fågelskyddsarbete.
Ladybirds

Ladybirds, GOFs kvinnonätverk,
har genomfört åtta planerade exkursioner och har under året haft
tre planeringsmöten.
Ungdomsaktiviteter

Ungdomsgruppen har under året
haft 35 korta exkursioner inom Göteborgsområdet och fyra längre
resor utanför Göteborgsområdet,
inklusive en resa till Öland med
övernattning i juni. Ungdomsgruppen deltog även med ett lag i Kvadratjakten i maj 2011.
Studieverksamheten

Föreningen genomförde under

Resultaträkning för år 2011
Intäkter

2011

2010

Fågelräddningsverksamheten
Falkverksamheten
4 040
1 000
Intäkter
Fågelskyddsverksamheten 31 853
34 300
Försäljning kalendrar
206 007
Nidingens fågelstation
99 415
96 089
Försäljning frön
10 960
Fågelräddningsverksamh. 1 063 846 860 628
Försäljning holkar
35 725
Forskningsverksamheten
0
0
Studiebesök
8 925
Övrig verksamhet
1 131 903 704 500
Hyresintäkter
36 000
Underskott 		
Bidrag Göteborgs kommun 200 000
Underskott Falk
79 634
71 020
Kronobergs Djurskyddsför.
10 000
Underskott Nidingen
19 430
12 220
Norra Hallands Djurskyddsför. 5 000
Underskott Fågelräddning
0 163 908
Djurens Vänner Karlstad
5 000
Underskott Forskning
0
7 000
Bullegummans Fritidshem
2 000
Summa
2 430 121 1 950 665
Falkenbergs Djurskyddsförening 1 000
Kostnader
2011
2010
Bidrag VOPAK	
30 000
Falkverksamheten
83 674
72 020
Bidrag Preem
10 000
Fågelskyddsverksamheten 23 209
5 049
Bidrag från privatpersoner
160 250
Nidingens fågelstation
118 845 108 309
Övriga intäkter
182 782
Fågelräddningsverksamh. 1 048 202 1 024 536
Lönebidrag
160 197
Forskningsverksamheten
0
7 000
Summa
1 063 846
Övrig verksamhet
992 937 654 871
Kostnader
Överskott 		

Överskott Fågelskydd
8 644
29 251
Överskott Fågelräddning
15 644
0
Överskott Övrig verksamhet 138 966
49 629
Summa
2 430 121 1 950 665

Kalendrar
Arrende
El
Telefoni/porto

28 500
54 690
74 545
14 001

Bil
Övriga kostnader
Veterinär
Löner och avgifter
Överskott
Summa

25 437
68 147
10 405
772 477
15 644
1 063 846

Nidingenverksamheten
Intäkter

Försäljning
Statens Fastighetsverk
Studiefrämjandet
Kungsbacka kommun
Övriga intäkter
Underskott
Summa

18 260
10 000
13 300
45 000
12 855
19 430
118 845

Kostnader

Lokalhyra
Frakter, transporter
Båtkostnader
Nät, stolpar, burar
Övriga kostnader
Summa

20 000
5 678
49 557
35 061
8 549
118 845

Falkverksamheten

Övrig verksamhet

Intäkter

Bidrag från privatpersoner
Underskott
Summa

Intäkter

4 040
79 634
83 674

Kostnader

Löner och avgifter
Diverse omkostnader
Summa

65 644
18 030
83 674

Fågelskyddsverksamhet
Intäkter

Diverse intäkter
Naturskatt
Bidrag
Summa

140
20 463
11 250
31 853

Kostnader

Holkar
Övriga kostnader
Lämnade bidrag
Överskott
Summa

10 360
5 117
7 732
8 644
31 853

Försäljning
34 738
Annonser
15 000
Studiefrämjandet i Göteborg 15 615
Kommunala bidrag
39 749
Medlemsavgifter
215 140
Exkursioner
786 307
Bingo
4 386
Övriga intäkter
2 320
Ränteintäkter
18 648
Summa
1 131 903
Kostnader

Fåglar på Västkusten
117 666
Mötesverksamhet
3 960
Exkursioner
761 866
Lokalhyra
17 932
El
23 995
Telefoni, hemsida, bredband
7 849
Porto
6 897
Diverse kostnader
47 740
Justering av fonder
5 031
Överskott
138 966
Summa
1 131 903
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föreningsinformation
F
 pV föreningsinformation
våren en nybörjarcirkel i fågelkunskap samt en läsecirkel med boken
“Börja skåda Fågel”. Under hösten
hölls en vadarcirkel (Kungsbacka)
samt två läsecirklar. Den ena av
dessa läsecirklar var en faktacirkel
med Magnus Ullmans bok “Vilken
Fågel” och den andra var av mer
skönlitterär art, där böckerna “En
morgontrött fågelskådares bekännelser” (Lars Sund) och “Kingbird
Highway” (Ken Kaufman) diskuterades. Sammantaget hade GOF 55
cirkeldeltagare under året. Dessutom arrangerades tre biotopaftnar en för vardera skog, odlingslandskap och våtmark.
Information

Under året har två pressmeddelanden skrivits och skickats till olika
media, där framför allt Vinterfåglar
inpå Knuten har uppmärksammats
i pressen.
Regionala rapportkommittén

Göteborgs regionala rapportkommitté har kvalitetsgranskat och
administrerat fågelrapporter fortlöpande under året. 2010 års fågelobservationer sammanställdes
och presenterades i publikationen
Fåglar i Göteborgstrakten 2010
som utkom tidigt 2012. Dessutom
har kommittén arbetat med historiska data i rapportsystemet Svalan
med målsättningen att så småningom ha en komplett fyndhistorik för rapportområdet.

krets. Inför nummer 2/2011 lades
produktionen om till layoutprogrammet InDesign och en stor del
av layouten omarbetades för att bli
mer tilltalande och lättläst. Inför
nummer 3/2011 bytte vi papper till
ett med något mattare yta för att få
en behagligare bakgrund i text
avsnitten och för att låta bilderna
stå ut lite mer från bakgrunden.
Annonseringen i tidningen har
fortsatt och utökades i år med en
stående annons från Naturbokhandeln. Ett samarbete med Elof Ericsons Foto pågår.
Fågelskydd

Fågelskyddskommittén har under
2011 bestått av Christer Johansson
(ansvarig), Morgan Johansson,
Magnus Lundström, Markus Lagerqvist och Lars Gerre. Kommittén
har haft möten i snitt en gång i månaden.
Fågelskyddskommittén har under året bevakat fågelskyddsärenden i Göteborgsområdet. Vi har
yttrat oss i följande ärenden: Programsamråd för Airport city vid
Landvetter flygplats, detaljplan
Kobacka (Rambo mosse), vindkraft
vid Ulvås i Kungsbacka med mera.
Vi har även överlämnat kommunfågel till Kungsbacka, Partille,
Göteborg, Öckerö och Mölndal.
Några LONA-projekt pågår, bland
annat holkprojekt och tjäderspelplatsinventering.
Inventeringar

Hemsidan

GOFs hemsida har utökats med fler
exkursionsrapporter och ett antal
yttranden i fågelskyddsärenden
har lagts upp. I övrigt har sidorna
hållits aktuella, bland annat genom att regelbundet flagga för nyheter och särskilda händelser inom
föreningen. GOFs och Kustobsars
hemsidor har haft nästan 1 000 besök per dag.
Tidskriften Fåglar på Västkusten

Fåglar på Västkusten utkom med
fyra nummer under året. Innehållet
har som tidigare varit inriktat på
fågelartiklar, företrädesvis med
tydlig västkustanknytning. Redaktionen har fortsatt jobba med att
försöka göra innehållet lättillgängligt och tilltalande för en bred läse-
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Inventeringskommittén har under
2011 fortsatt sitt arbete att med
hjälp av föreningens medlemmar
undersöka och dokumentera olika
aspekter av områdets fågelliv. Resultatet av 2010 års nattsångarinventering har publicerats i Fåglar
på Västkusten. Vidare har den räkning av Göteborgs övervintrande
kajor som inleddes 2010 följts upp
och upprepats för att nå ett mer
rättvisande resultat. En inventering
av områdets häckande rörhöns
och smådoppingar har också genomförts och resultatet avses publiceras under 2012. Dessutom har
kommande inventeringar diskuterats och planerats, exempelvis den
hamn- och sjöfågelräkning som
avses genomföras under februari
2012.

Fågelcentralen

Fågelcentralens 25:e verksamhetsår dominerades, precis som under
senare år, helt av omhändertagande och rehabilitering av skadade
fåglar. Övriga huvudinriktningar
var som tidigare utåtriktad verksamhet i form av studiebesök och
föredrag.
Antalet skadade fåglar som inlämnades till fågelcentralen uppgick till 762 stycken av 79 arter, vilket är nästan exakt samma som
föregående år. Den hårda vintern
gjorde att ovanligt många ugglor
och rovfåglar omhändertogs: totalt 80 ex, vilket är exakt lika många
som året innan. Kattuggla var dominerande art följd av sparvhök.
Grönländsk stenskvätta och blåhake var nya arter som inkom under året. Några andra udda arter
var centralens andra lappuggla,
tredje havsörn, fjärde lärkfalk, femte trana och sjätte storlom.
Föreningen fortsatte också sitt
engagemang i Projekt Pilgrimsfalk
med inventeringar och häckningskontroller. I det vilda häckade 94
par pilgrimsfalk i södra Sverige
precis samma som för 2010 och
rekordmånga ungar, 163 , kom på
vingarna. Dessutom fanns ytterligare några etablerade par.
Det blev mycket stor massmedial uppmärksamhet när ett stort
oljeutsläpp drabbade Bohuskusten, lyckligtvis med relativt få oljeskadade fåglar.
Studiebesök med föredrag på
Fågelcentralen har genomförts för
skolor och föreningar.
Praktikanter och praos har deltagit i verksamheten, varierande
från enstaka dagar till flera veckor.
Dessutom har enstaka personer
kommit för specialarbeten, artiklar
och reportage.
Nidingen

Den 32:a säsongen på Nidingens
Fågelstation blev rekordlång. 13
mars stävade vår trogna snipa
”Stuff” ut till Nidingen för första
gången, och sedan lyckades vi ha
kontinuerlig bemanning ända
fram till 8 december. Liksom under
2010 deltog drygt 80 personer i
verksamheten under året, varav
många ungdomar.
2011 var ett ganska normalt år

när det gäller ringmärkning, då
11 307 fåglar av 106 arter märktes.
Antalet ringmärkta ligger nära årsgenomsnittet för de år då vi har
haft heltäckande bemanning,
medan antalet arter är något högre än normalt. Detaljerad information om hur många fåglar av
olika arter som märktes från dag till
dag 2011 kan man hitta på fågelstationens hemsida: www.nidingensfagel.se. Här hittar man även
information om återfynd, bokningar 2012, samt diverse nyheter från
stationens verksamhet.
Två nya märkarter för Nidingen
blev det under året. Det var dels en
nötskrika som fångades i juni, dels
två stormsvalor som nätades i juli.
Av övriga, mer ovanliga, fångster
kan nämnas nattskärra, stenskvätta (rasen leucorhoa), trastsångare,
höksångare, lundsångare (rasen
viridanus), sibirisk gransångare,
bändelkorsnäbb, dvärgsparv, samt
två taigasångare.
Stormsvala och nötskrika var
även nya obsarter på Nidingen,
och det tredje nytillskottet till artlistan var den rostgumpsvala som
sågs i juni. Dessutom sågs en obestämd atlant-/madeirapetrell
sträcka söderut i början av december. Det totala antalet bestämda
fågelarter som observerats på eller
från Nidingen är därmed uppe i
260. Av övriga observationer av
arter som är ovanliga på Nidingen
kan nämnas ljusbukig prutgås,
svart- och vitnäbbad islom, grålira,
mindre lira, klykstjärtad stormsvala, bredstjärtad labb, fjällabb, storlabb, tärnmås, samt biätare.
23 arter häckade med säkerhet
på Nidingen under året. De tre arter som försvann efter den hårda
vintern 2009/2010 (vattenrall,
koltrast och pilfink) kom inte tillbaka, vilket heller inte var väntat
med tanke på att även vintern
2010/2011 bjöd på mycket snö och
kyla. Däremot konstaterades för
första gången en grågåshäckning
på Nidingen 2011.
Torslandaviken

Under 2011 har följande personer
ingått i Torslandavikskommittén:
Nils Abrahamsson, Rune Blomgren,
Peter Danielsson, Morgan Johansson, Peder Kinberg, Magnus Pers-


son, Dennis Kraft och Kåre Ström.
Förutom kommittémöten har
ett antal möten hållits med Göteborgs Hamn AB, Göteborgs kommun, Trafikverket, Göteborg Energi, Länsstyrelsen för Västra
Götaland, SWECO, Preem Raffinaderi AB, NCC och Vikans Kross.
Det har varit ett händelserikt år
med flera stora frågor i fokus; planer på en större en vindkraftspark i
Hakefjorden, frågor kring flera
infrastrukturprojekt, främst trafikintensiva verksamheter på Ris
holmen, väg 155 eller Gösta
Fraenckels väg, samt frågor om
den fördjupade översiktsplanen,
som berör alternativa utbyggnader
av väg och järnväg till Risholmen.
Kommittén har också arbetat med
restaureringsplaner vid Torslandaviken, fågelinventeringar samt
frågor som rör vattenmiljön, föroreningar och den marina produktionen i området. Vi har sedan
många år ett regelbundet återkommande och givande samarbete i princip kring samtliga frågor
med Föreningen Torslandavikens
Naturreservat (FTN). Vi har även
fortlöpande haft möten med Göteborgs Hamn, i en referensgrupp,
och träffar med företrädare för
kommunen och Länsstyrelsen.
Restaureringsplaner

bassängen, röjas maskinellt, vilket
bara kan ske när det är tjäle i marken. Därefter skall hela ytan täckas
med en så kallad geotextil, på vilken läggs ett 0,5 m tjockt lager av
lera och rena muddermassor. Vadehavet kommer även att förses
med ett reglerbart bräddavlopp
och en ”soldriven” pumpanordning
för att kunna hålla önskade vattenståndsvariationer över året och
uppnå en optimal vattenregim för
rastande vadare.
Restaureringsplaner
Östra stranden

GOF och FTN har sedan länge lämnat ett färdigt restaureringsförslag
och väntar på att arbetet skall börja på allvar. Viss vegetationsröjning
har skett vid strandlinjen men huvudarbetet återstår. Tanken är att
stranden skall göras flikigare, släntas ut och göras flackare. Två spetsiga låga uddar skall byggas så att
det bildas en grund vik mellan
uddarna. Strax utanför denna vik
görs några låga häckningsöar.
Diskussioner har också förts med
Göteborg Energi om att bolaget
sponsrar ett fågeltorn på det
betongfundament, där det nedmonterade vindkraftverket (VG 12)
tidigare stod placerat, på en bergsknalle något söder om backsvalehögen.

Södra bassängen eller ”vadehavet”

GOF och FTN har fortlöpande haft
dialog med och lämnat synpunkter
till SWECO, som är Hamnens konsult i utformningen av det blivande
vadehavet. Det har gällt frågor om
bland annat lämplig vattenregim,
salthalt, tillförsel av näringsrikt vatten, placering och utformning av
häckningsöar och framtida skötselfrågor. Det har stått klart att inledningsvis måste den vegetation,
som sedan flera år etablerat sig i

Infrastrukturfrågor

Väg- och transportfrågor har utgjort en stor del av arbetet med
Torslandaviken. Det har gällt diskussioner om den fördjupade översiktsplanen med Hamnen och
Stadsbyggnadskontoret. Både GOF
och FTN har förordat alternativ
som innebär att en utbyggnad av
väg och järnväg till Risholmen dras
via Arendal med bland annat anläggande av en järnvägsbro mellan

Arendal och Risholmen. Föreningarna har tagit upp problemen med
ökningen av tunga transporter
med bland annat containers på
Hjärtholmsvägen. Maxhastigheten
på 30km/tim överskrids flera gånger om av flertalet fordon. NCC Roads AB har för avsikt att sexfaldiga
sin import och export av sand och
sten på Risholmen, vilket kommer
att medföra ännu fler transporter
på Hjärtholmsvägen med ökade
störningar som följd. Miljödomstolen underkände dock bolagets miljökonsekvensbeskrivning, som
måste göras om. Föreningarna har
även lämnat synpunkter på bland
annat buller och dagvattenfrågor
vad gäller utbyggnaden av väg 155
eller Öckeröleden på sträckan utefter västra stranden. Vi har kunnat
notera att Vägverket i stor utsträckning tillmötesgått föreningarnas
synpunkter på anläggandet av en
bussfil och önskemål om en bullervall och våtmarksdammar för dagvatten.
Länsstyrelseutredning om
produktionen och fågellivets status

GOF och FTN har sedan ”produktionskraschen” 2006, då en stor del
av vegetationen slogs ut och bland
annat knölsvanen drabbades, drivit frågan om att utreda orsakerna
till produktionsstörningarna i Torslandavikens bassänger och påverkan på fågellivets status. Det gäller
även nödvändigheten av att få
kunskap om den ekologiska funktionen i vattenområdet; vad som
driver och påverkar produktionen i
viken. Länsstyrelsen har låtit göra
en utredning om fågellivets nuvarande status jämfört med förhållanden år 2000, då det blev Natura
2000-område. Rapporten har
gjorts av Mats O. Eriksson och blev
klar i december. I utredningen kon-

stateras att Torslandaviken uppfyller ett av två kriterier för ett SPAområde; vilket gäller för sångsvan,
bergand, knipa och salskrake. Det
är däremot tveksamt för vigg och
brushane. I utredningen rekommenderas att det upprättas ett
kontrollprogram för Torslandaviken, att fågelinventeringarna fortsätter och att skötsel- och restaureringsåtgärder genomförs i
området.
Övriga frågor

Kommittén har även framfört synpunkter på planerna att anlägga
en vindkraftspark i Hakefjorden.
Risk finns att projektet, som kallas
”Vindplats Göteborg”, kan påverka
in- och utflygningen av sjöfågelbestånden mellan Torslandaviken
och älvmynningsområdet. Vi har
även skrivit till Länsstyrelsen och
kommunen med en begäran om
att modellflyget snarast måste flyttas till en annan lämpligare plats.
GOF och FTN har även agerat för
att få bort all jakt i och vid Torslandaviken. Under en helg i höstas
samlades ett antal frivilliga fågelvänner och röjde vegetation på
den yttre delen av Karholmen, som
håller på att växa igen. Ytterligare
röjningsinsatser behöver dock göras i området.
Göteborg, mars 2012
Elon Wismén (sekreterare)
Morgan Johansson (ordförande)

Undertecknade har granskat Göteborgs
Ornitologiska Förenings räkenskaper för år
2011 jämte årsredovisning och andra
handlingar. Då räkenskaperna är i god ordning och den interna kontrollen syns oss
betryggande, tillstyrker vi att den av oss
påtecknade balans- och resultaträkningen
per 2011-12-31 tillstyrkes samt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet under den tid årsredovisningen avser.
Hans Johansson (revisor)
Maud Ygge (REVISOR)

I slutet av april i år startade den här sothönan
på vattnet vid Torslandavikens östra strand.
Men när startar restaureringen av området
på allvar? Läs lägesrapporten ovan.

Bild: PÄR LYDMARK
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program


SENA ÄNDRINGAR Se www.gof.nu

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

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

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

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

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

sonen eller GOFs telefonsvarare
(031-49 22 15), vilken avlyssnas
kort före avresa.
ÖVRIGT Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan endast medges om
resan inte därigenom fördyras för
övriga deltagare och då av exkursionens kontaktperson, till vilken
man också vänder sig för övriga
upplysningar.
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Exkursioner
och resor

Brudarebacken
Lördag 8 september

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).

En av Göteborgsområdets hetaste
punkter för sträckfågelskådning
ska äntligen få besök av en GOFexkursion. Det var många år sedan
senast, även om det är många
medlemmar som har denna kulle
som sin hetaste hotspot och har
skådat här mycket på egen hand.
Vi samlas på parkeringsplatsen söder om Brudarebacken kl 07.00.
Exkursionen är öppen även för icke
medlemmar.
Ledare: Hampus Lybeck. Pris: Endast ”naturskatt” 20 kr. Anmälan: Ingen. Kontaktperson:
Hampus Lybeck (070-250 17 82).

Galterö
Lördag 15 september

Skåne/Falsterbo
Fredag–söndag 24–26 augusti

Traditionsenlig höstexkursion med
inriktning på rovfåglar och stor
chans till en och annan sällsynthet.
Även sydsträcket av tättingar och
vadare är intensivt denna tid. Vi
åker i två VW-bussar och bor i
4-bäddsstugor i Fotevikens stugby.
Avresa 17.00 på fredag med hemkomst söndag kväll ca 19.00.
Ledare: Troligen Leif Jonasson. Pris: Ca 1 300 kr.
Anmälan: Senast 23 juli med 500 kr. Kontakt
person: Berndt Lindberg (073-693 81 00).

En numera traditionsenlig exkursion till Galterö med kanske Göteborgsområdets bästa marker för
rastande vadare. Ett dussintal arter
brukar kunna räknas in. Även lite
mera ovanliga sydsträckande tät
tingar såsom lappsparv och röd
strupig piplärka har dykt upp. Totalt blir det en vandring på nästan
9 km. Båt från Saltholmen till Brännö Rödsten avgår kl 06.30. Eventuellt kan tidtabelländring ske. Passande spårvagnar är 9 och 11.

Samling vid färjan tio minuter in
nan avgång. Exkursionen är öppen
även för icke medlemmar.
Ledare: Roger Eskilsson. Pris: Endast ”naturskatt” 20 kr. Anmälan: Ingen. Kontaktperson:
Per Björkman (073-563 00 66).

Onsalahalvön
Lördag 29 september

Följ med till klassiska sträck- och
flyttfågellokaler såsom Mönster
och Bassås. Vid gynnsamma väderförhållanden kan, liksom förra året,
Onsalahalvön bjuda på en stor
mängd sträckande och rastande
fåglar. De individrikaste arterna
denna tid är bo-/bergfink, ring-/
skogsduva, ängspiplärka och grönsiska. Även lite ovanligare arter
som lappsparv och rödstrupig piplärka dyker upp. Med lite tur kan
artlistan bli lång. Vi samåker i personbilar med avresa kl 06.00. Hemkomst senast kl 17.00.
Ledare: John Thulin. Pris: Ca 100 kr. Anmälan:
Senast 19 september. Kontaktperson: Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

Öland
Torsdag–söndag 4–7 oktober

I år lägger vi höstresan till Öland en
vecka tidigare, dvs vecka 40 istället
för 41. Vi har sett genom åren att

JULI–AUGUSTI: VADAREXKURSIONER

Precis som tidigare år kör vi tre
exkursioner längs Hallandskusten för att följa de sydflyttande vadarna. Dessutom kan vi
för första gången erbjuda tre
vadarexkursioner i Bohuslän i
samarrangemang med Tjörns
Naturskyddsförening. Dessa går
till Breviks kile, Hallandsexkursionerna varierar vi efter aktuellt
utbud. Såväl artsammansättning
som åldersfördelning varierar
under sommarens gång. Under

första hälften av juli kommer de
adulta fåglarna av våra skandinaviska arter och under senare delen av juli och början av augusti
kommer de arktiska vadarna. Då
börjar också ungfåglar att dyka
upp vilka oftast skiljer sig mycket
utseendemässigt från sina föräldrar. Vi försöker lära oss dessa
skillnader och även en del om
vadarnas ruggningsmönster. Vi
åker i egna bilar. Pris ca 200 kr.

bohuslän
torsDAG 19 JULI
torsdag 26 juli
torsdag 2 augusti
Anmälan: Ingen anmälan
samling: Radona (Getinge), Skärhamn
tid: kl 18.00
Ledare: Per Undeland
KONTAKTPERSON: Per Undeland

(0734-19 84 50)

halland
sönDAG 8 JULI
Avresa: kl 06.30
Anmälan: Senast 25/6
Ledare: Reino Andersson
KONTAKTPERSON: Gunilla Jarfelt

(073-367 75 72)

lörDAG 4 AUGUSTI
Avresa: kl 11.00
Anmälan: Senast 23/7
ledare: Uno Unger
Kontaktperson: Hampus Lybeck

(070-250 17 82)

sönDAG 19 AUGUSTI
Avresa: kl 06.30
Anmälan: Senast 6/8
ledare: Per/Barbro Björkman
Kontaktperson: Per Björkman

(073-563 00 66)

Bild: pär lydmark

Exkursionsinfo


många av de östliga rara sångarna
redan passerat när vi kommit till ön
i slutet av vecka 41. Vi gör därför
detta försök i år. Som vanligt denna
tid är luften fylld av sydflyttande
fåglar med dominans av de vitkindade gässen. Vi åker gemensam
buss och bor tre nätter på Ottenby
vandrarhem. Vi har bokat skolhuset på gården samt ytterligare några rum. Avresa torsdag kl 17.00
med hemkomst söndag em/kväll.
Ledare: Lars Larsson. Pris: Ca 1 700 kr. Anmälan:
Senast 30 augusti med 500 kr. Kontaktperson:

Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

Vardagsaktiviteter
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
ingen avgift, mycket fågel, en
del bekanta, fikapaus på vanligen vacker plats. Ofta samåkning från samlingsplats, vi delar
på kostnad 18,50 kr/mil och bil.
Frågor kan ställas till kontaktpersonen. Kontrollera alltid på
www.gof.nu om programmet
ändrats, vilket i så fall annonseras senast onsdagen före vandringen. Där finns också rapporter från vandringarna, liksom
hos www.naturstig.se.

755 går från Sahlgrenska till ändhållplats Soltorpsgatan. Gå sedan
Alfhöjdsgatan-Bergsstigen till
idrottsplatsen där vi samlas kl
10.00.
Kontakt: Kerstin Thelin (0704-32 10 40).
Guide: Olof Armini (0707-34 26 72).

Halland
Torsdag 30 augusti, kl 08-15

För tredje gången med Vardags
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, kl 08.00 för
samåkning i egna bilar, ta med bil
om du kan. Bussåkare tar buss 92 kl
07.45 från Frölunda torg till första
hållplats Toftaåsgatan kl 07.48.
Guide/Kontakt: Jan Krantz (0760-16 27 72).

Torsdag 27 september, kl 10-13

Guide/Kontakt: Jan Hellström (076-800 30 23).

Torsdag 23 augusti, kl 10-12

På kanten av Toltorpsdalen ligger
ett naturområde som är väl värt att
besöka. Bilist kör Gibraltargatan,
fortsätter Fridkullagatan 600 m
och svänger höger in på Grågåsgatan. Tag höger 400 m in på Dalgångsgatan, sväng vänster efter
200 m in på Svealiden, efter 400 m
tag höger in på Krokslätts Storgata.
Parkera vid idrottsplatsen. Buss

Guide/Kontakt: Christer Cederfalk (0739-92 49

54).

Brudarebacken

Kontakt: Stig Fredriksson (0703-30 28 16).

Safjället

Vi besöker naturreservatet Näsbokrok på Ölmanäshalvöns sydvästra
spets strax norr om Åsa. Området
består av ljunghedar, hällmark och
klapperstensfält och har en imponerande utblick över havet. Från
parkeringen följer vi den 1,5 km
långa stigen runt reservatet och
hoppas naturligtvis få se många av
de 210 fågelarter som rapporterats
härifrån. Tag gärna med tubkikare
om du har, annars får du säkert titta i någon annan deltagares tub. Vi
träffas kl 09.00 vid möbelhuset
Mios parkering för samåkning. Till
Mio tar du dig lätt med buss eller
en kortare promenad över gångbron från Frölunda Torg. Återkomst
till Göteborg tidig eftermiddag.

Torsdag 6 september, kl 10-12

Vi provar hur det är att följa en lokal vid flera tillfällen; Amundön, en
av våra närmaste och mest omväxlande fågellokaler. Augusti kan
vara vadartid, unga gökar passerar,
med rätt väder är bivråk, lärkfalk
och fiskgjuse på väg söderut. Buss
med linje 58 till ändhållplats Brottkärr, eller samåkning från Mios möbelhus där vi samlas kl 10.00.

Torsdag 16 augusti, kl 10-13

Torsdag 20 september, kl 09-14

Fridhems gammelskog

Hackspettar, rovfågel, svartmes,
tofsmes, stenknäck och däggdjur
kan vi kanske stöta på under denna promenad på stigar och spångar. På ett ställe går stigen brant
uppåt. Stövlar rekommenderas eftersom vi passerar blöta partier.
Stombuss 18 kl 09.32 från Brunnsparken till hållplats Fridhems Kyrkogård.Bilister kör E6 mot norr och
svänger av vid Bäckebolsmotet till
Bäckebol köpcentrum p-fält Gul 5
för samåkning därifrån kl 09.45.
Kör då tillbaka till Bäckebolsmotet
och rakt över motorvägen och sedan till höger i en av rondellerna
upp mot Fridhems Kyrkogård.
Begränsat antal p-platser strax
utanför huvudinfarten till kyrkogården. Samling kl 10.00 vid
huvudinfarten.

Stora Amundö I

Näsbokrok

Sträckräkning från den välbevakade kullen i kanten av Delsjön,
där det med rätt väder kan bli enastående upplevelser. År 2011 fanns
vid denna tid lärkfalkar och ringtrast och ett myller av järnsparv
och piplärkor, finkar och trastar.
Samåkning från Mios möbelhus
där vi samlas kl 10.00.

Hökälla
Torsdag 18 oktober, kl 10-12

Bilist kör Lillhagsvägen, tar av vid
infart till Lillhagsparken, parkerar
på stora parkeringen på vänster
sida. Buss 52 och 53, hållplats Lillhagsparken södra. Samling vid Lillhagsparken 19. Hållplatsen ligger
nära samlingsplatsen så tag tillfället i akt och tänk på miljön, åk kollektivt alla som kan.
Kontakt: Marianne Sävborg (0708-21 13 28).
Guide: John Thulin.

Vättlefjäll
Torsdag 25 oktober, kl 10-13

Vi besöker utkanten av Vättlefjäll,
det stora skogsområdet i nordost
för en vandring runt Surtesjön. Du
bjuds på barrskogsmesar och bekantskap med ett ganska dåligt
besökt område. Samling kl 10.00
vid Angereds centrum, hållplats för
spårvagn 9, för slutlig bussresa.
Kontakt: Stig Fredriksson (0703-30 28 16).
Guide: Ingrid Hammarström.

Torslandaviken
Torsdag 1 november, kl 10-12

Vi återvänder för att se vad som
hänt sedan sist. Förra året sågs
dvärgbeckasin och gråhakedopping vid denna tid, men ingen vet
vad denna dag ger. Buss med linje
58 till ändhållplats Brottkärr, eller
samåkning från Mios möbelhus
där vi samlas kl 10.00.

Höstskådning med hopp om sångsvanar, bläsänder, salskrakar,
brunänder och kanske en och annan rovfågel. Det kan man få uppleva vid besök kring Torsviken, som
är om inte den bästa så en av de
bästa fågellokalerna i Göteborgsområdet. Omgivningarna är inte
bland de vackraste i Göteborg men
runt viken finns ett flertal fina skådarplatser och det är ju fåglar som
vi tänker betrakta. Buss 24 från Nils
Ericsons Terminalen kl 09.23, Amhult 09.55. Samling på parkeringen
vid ICA Maxi Amhult kl 10.00. Vid
Torsviken är det tubläge, ganska
korta promenader och torrt i markerna bortsett från vad eventuell
nederbörd åstadkommit.

Kontakt: Stig Fredriksson (0703-30 28 16).

Kontakt: Åke Rosén. Guide: Rune Blomgren.

Kontakt: Stig Fredriksson (0703-30 28 16).
Guide: Leif Andersson.

Stora Amundö II
Torsdag 4 oktober, kl 10-13

Huvden
Torsdag 13 september, kl 09-14

Välen

Heldagsutflykt till Mjörns vackra
stränder söder om Sjövik. Här finns
vassvikar, åkrar med småfågel och
gammal ekhage samt fikaplats
med oöverträffat vacker utsikt.
Lockfåglar kan vara stjärtmes,
skogsduva och lärkfalk. Buss 520
avgår från Nils Ericssonsplatsen kl
09.13, åter Göteborg 13.35.

Vi besöker en av våra närmaste och
mest lättillgängliga fågellokaler
och ser vad denna lokal kan ge oss
för arter vid den här tiden på året.
Samling vid Mios möbelhus kl
10.00 för vidare transport med
bilar. Vi delar upp oss i bilarna så
att alla får följa med.

Guide/Kontakt: Stig Fredriksson (0703-30 28 16).

Guide/Kontakt: Jan Krantz (0760-16 27 72).

Torsdag 11 oktober, kl 10-12

Hyppeln
Torsdag 8 november, kl 08-15

Vi besöker yttre havsbandet, naturen på ön är mäktig. Det finns gott
om ”valtrande” stenar i den randmorän som istiden lämnade efter
sig. Vi räknar med att gå upp på ön
till en punkt där vi spanar. Sedan
går vi runt på ön på en tillgänglighetsanpassad promenadslinga. Vid
besöket här förra året i november
Fåglar på Västkusten 2/2012
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FpV
föreningsinformation

sågs bl.a. snösparv, vinterhämpling, blå kärrhök, fjällvråk, alkekung, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla, smålom, storlom och
toppskarv. Buss 290 08.03 från Nils
Ericsonsterminalen med ankomst
09.10. Bilister kör Öckeröleden till
Lilla Varholmen och tar vägverkets
färja till Hönö Pinan. Bilister samlas
08.30 på pendelparkeringen vid
Hönö Pinan för samåkning till Burö
Färjeläge för samling där 09.00.
Färjan avgår 09.15. Färjan går tillbaka från Hyppeln 14.25.
Kontakt: Jan Hellström (076-800 30 23).
Guide: Roger Eskilsson.

bokat åtta sängplatser i tvåbäddsrum på vandrarhemmet Södra bruket. Vi fick tre nätter för samma pris
som två, så om vi vill kan vi stanna
till måndag. Beroende på hur vi
kan fylla rum och bilar kommer
kostnaden för resa och boende att
landa på cirka 1 500 kr. Anmäl deltagande till resesamordnaren senast 12 augusti. För mer information om Ölands skördefest, se
www.skordefest.nu.
samordnare: Gunilla Jarfelt (0733-67 75 72).

Torslandaviken
Lördag 20 oktober
samordnare: Ann-Britt Lundström (031- 56 14

Stora Amundö III

70).

Torsdag 15 november, kl 10-12

Hösten börjar bli sen, varfågel har
anlänt, lommar och alkor ligger
utanför Havshuvudet och duvhöken jagar sena tofsvipor. Vi ser efter
vad som har hänt sedan sist. Buss
med linje 58 till ändhållplats Brottkärr, eller samåkning från Mios möbelhus där vi samlas kl 10.00.
Kontakt: Stig Fredriksson (0703-30 28 16).

ladybirds
I stället för att långt i förväg bestämma vart vi ska åka, bestämmer resesamordnaren detta
strax innan exkursionsdatumet
på de flesta av våra exkursioner.
Information om resmål, samlingsplats och samlingstid kommer ut på mejllistan (se separat
informationsruta) cirka två dagar innan. Har du förslag till resmål något datum – hör av dig till
resesamordnaren!
Exkursion
Söndag 22 april
Samordnare: Stina Thelander (031-795 43 50).

fågelarter som har sin nordliga utbredning upp till just de sydligaste
delarna av Texas. Välkommen och
dela många härliga natur- och fågelupplevelser med oss.
Fåglar och djur i Brasilien
Måndag 15 oktober

I oktober 2011 besökte Hans och
Karin Emilsson två spännande
områden i Brasilien, nämligen
Pantanal (Mato Grosso) och Mamirauareservatet (Amazonas). Båda
områdena präglas av säsongsbundna översvämningar, vilka ger
förutsättningar för ett rikt och intressant djur- och fågelliv. Kom och
hör deras erfarenheter från resan
och se bilderna som Hans tog.

exkursion
Söndag 18 november
samordnare: Evamaria Ferm (0707-80 10 10).

exkursion
Söndag 20 januari
samordnare: Anna-Lena Ringarp (0708-27 93

76).

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.
Fågelskådning i södra Texas
Måndag 17 september

Rudi Jelinek m.fl. berättar om
GOFs resa till södra Texas i april
2012. Under resan besöktes Houstonområdet och Rio Grande Valley.
Detta område hyser ett stort antal

Föredrag
på musEEt
GOFs föredragskvällar på Naturhistoriska museet vid Linnéplatsen hålls oftast första söndagen i
varje månad, men kontrollera
alltid i programmet. Kaffe med
tilltugg finns i pausen till facilt
pris och trevligt fågelsnack.
Välkommen, alltid kl 18.30!
indien
Söndag 7 oktober

I februari 2012 genomförde GOF
ytterligare en Indienresa med lite
annorlunda upplägg än den som
skedde 2010. Bl.a. besöktes det s.k.
Eagle-Nest på nästan 2 000 meters
höjd med sina speciella arter. Även
tigerreservatet Bandhavgarh National Park var ett resmål där alla
resenärerna så småningom fick se
tiger. Kom och njut av Rudi Jelineks vackra bilder.

Exkursion
Lördag 18 augusti
samordnare: Berit Thalenius (031-795 11 87).

Planeringsmöte
Tisdag 4 september

Vi träffas kl 18.30 på Ekliden.
öland

Vill du vara med
på LadyBirds
mejllista?

Gofs kurser genomförs
i samarbete med studiefrämjandet i göteborg

Fredag–söndag 28–30 september
(alt. t.o.m. måndag 1 oktober)

Vi åker till Öland – för både fågelskådning och skördefest. Vi har

34 Fåglar på Västkusten 2/2012

Kontakta
ladybirds@gof.nu

www.studieframjandet.se

p

Bild: rudi jelinek

Ett smakprov av vad Texasresan i
april 2012 hade att erbjuda –
storkarten Jabiru. Fler bilder visas
den 17 september på Ekliden.

studie
verksamheten
Anmäl dig till någon av våra
studiecirklar och lär dig mer om
fåglar tillsammans med andra
likasinnade! Studiecirklarna
anordnas i samarbete med
Studiefrämjandet.
Tättingars höstlockläten
start i augusti/september-skiftet

Cirkeln kommer innehålla fem
exkursioner och några träffar
inomhus.
Ledare: Lars Hellman. Kostnad: 400 kr. Anmälan:
Senast 13 augusti på gof@gof.nu/031-49 22 15.

Rovfåglars ekologi
start i början av september

Cirkeln kommer innehålla både
studier inomhus och exkursioner.
Ledare: Mikael Hake. Kostnad: 400 kr. Anmälan:
Senast 13 augusti på gof@gof.nu/031-49 22 15.

Läsecirkel
start när intresse finns

Precis som förra hösten planerar vi
en läsecirkel med böcker av typen
”skönlitterära fågelböcker”. Hör
gärna av er till gof@gof.nu med
förslag på lämpliga böcker. Förra
hösten hade vi Lars Sunds bok ”En
morgontrött fågelskådares bekännelser” och ”Kingbird Highway” av
Ken Kaufman. Några cirkeldeltagare gjorde i vår en resa ”i Lars
Sunds fotspår” och besökte fågellokaler i Uppland. Kanske finns det
tips på bok som man kan läsa och
diskutera i höst och som inspirerar
till en exkursion till våren?

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 (073-267 01 94)
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
rrk@hallof.se (Ulf Löfås, Nässelvägen 2, 311 96 Heberg)

Studieverksamhet

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

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

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

Fågelcentralen

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

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

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