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OCH BORTTAPPADE CITAT
NÅGONSTANS I BRUTUS ÖSTLINGS

nya bok om hur man fotograferar
fåglar såg jag det lysande tipset
att inte läsa för många fotoböcker.
Tror jag. Nu när jag försöker hitta
det i efterhand är det som bortblåst. Kanske såg jag det någon
annanstans. Hur som helst sätter
det fingret på något. Tittar man
för mycket på andra är det lätt
hänt att man gör precis likadant
av bara farten. Till viss del är det så
man lär sig, men ser man inte upp
kan det också leda till att man
fastnar i någon annans hjulspår.
Jag har själv kört en del i dessa
hjulspår i min dar, och gör det än.
HJULSPÅREN FINNS FÖRSTÅS inte

bara inom fotografin. Fågelskådningen har sina egna. Man skådar
som alla andra, för det gör ju alla
andra. Man lär sig att man ska till
Kråkudden när det blåser sydväst
och till Brudarebacken när det
blåser sydost. Man står där i vinden och åker hem nöjd (om det
blev som det skulle) eller missnöjd (om det inte blev det).
DET INTRESSANTA ÄR att de

Bild: SARA LYDMARK

gånger man lyckas ta sig ur hjulspåren ger det en känsla som
hjulspåren har svårt att matcha
ens när de ger väntad utdelning.
Oväntade bilder. Nya lokaler. Arter som i hjulspåren upplevs som
triviala (för att de är väntade) blir
något helt annat utanför. Så även
om Stefan Svensson listar de bästa sträcklokalerna på sidan 17,
glöm inte hans tips från sidan 15
– hitta en egen sträcklokal ibland!
Glöm hur
andra gör en
stund. Precis
som Brutus
sa. Om det
nu var han.
REDAKTÖR: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU
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VAD ÄR VÄL GÖTEBORGS ORNITOLOGISKA FÖRENING (GOF) utan

sina medlemmar?
Under flera år har vi haft en stadig ökning av medlemsantalet, med undan
tag för 2012 då det var en liten men dock nedgång. Detta samtidigt som
riksföreningen ökade sitt medlemstal även i Göteborgsregionen. Vad beror
detta på? Gör vi något fel? Eller syns vi inte tillräckligt?

GOF ERBJUDER MEDLEMMARNA ett brett utbud av aktiviteter, såsom exkursio
ner och resor både inom landet och längre utlandsre
sor med duktiga och engagerade ledare, vandringar
för vardagslediga, föredrag både på Naturhistoriska
museet och Ekliden, öppet hus på måndagar och ett
stort antal studiecirklar.
GOF ARBETAR MED FÅGELSKYDD, inventerar fåglar, ger ut
olika skrifter om fåglar och fågelskydd, har byggt
vindskydd ute på Kråkudden, jobbar för att fler torn
ska byggas för fågelskådare och så vidare. För att inte
tala om alla de timmar av ideellt arbete som läggs ner
på administrativt arbete, städning och gräsklippning
på Ekliden. Och vår fina medlemstidning som du får
fyra gånger om året.
GOF DRIVER OCKSÅ FÅGELCENTRALEN på

Hisingen där vi
tar om hand skadade fåglar. Och vi ansvarar för fågel
stationen på Nidingen där vi (och du om du vill) ring
märker, räknar och kontrollerar fåglar.

ALLT DETTA, OCH ANTAGLIGEN MER därtill

”

Alla medlemmar kan vara
delaktiga
– inte minst
genom att vara
just medlemmar. Ju fler
medlemmar vi
är desto mer
kan vi påverka!

som jag för till
fället glömt, utförs av en stor samling på nästan 100
glada fågelintresserade personer som lägger en hel del
av sin tid här. Trots detta skulle vi behöva vara fler som engagerar sig ide
ellt. Och det är där alla medlemmar kan vara delaktiga – inte minst genom
att vara just medlemmar. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka
i samhällsplaneringen till förmån för fågellivet.

KÄNNER DU ATT JUST DU vill

Bild: SJÄLVPORTRÄTT

göra lite extra
kanske du vill bli vår ”medlemsansvarige”
och arbeta lite med att värva och enga
gera andra fågelintresserade personer.
För medlemmarna, vi är viktiga! För det
är ju vi som är GOF!

VÄSTKUSTEN
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Fågelnyheter
från
västkusten
Rosenstare på
hustak på Vrångö
LJUST & FRÄSCHT Den 25 augusti kl 06.50 var Tina Widén
på plats för att sträckskåda,
högst uppe på bergknallen
Goskäl på Vrångö. Det var en
lovande dag – nordostlig
vind och sensommar/höst
brukar betyda bra rovfågeloch tättingsträck. Efter någon timme föll blicken på
ett hustak i nordväst. Där
satt en flock på åtminstone
hundra starar.
– Jag såg direkt att en av
fåglarna i flocken var väldigt
ljus. Den hade dessutom
helt gul näbb, och inte alls
det prickiga bröst som vanliga starar har.
Ung rosenstare, alltså.
Flocken satt snällt kvar i cirka tio minuter innan den
spreds åt olika håll – men
ingen av fåglarna syntes
lämna ön. Några skådare till
eftersökte senare under dagen, men ingen återfann
denna tämligen ovanliga
stare.
Genom åren har arten
ändå setts ett antal gånger
hos oss. Detta var elfte fyndet i Göteborgs rapportområde. För Tina var dock arten
inte ny, ens i skärgården.
– Men det blev ett nytt
Vrångökryss!

# JAN-ÅKE NORESSON

Falsterbo Bird
Show – på Backen
HOBBYREKORD Två veckor
efter Falsterbo Bird Show var
det som om Falsterbo självt
hade flyttat hit för en dag.
Den 11 september sträckte
nämligen inte mindre än nio
lärkfalkar söderut förbi Brudarebacken inom loppet av
några timmar. Ett litet steg
för Falsterbo, men ett stort
steg för Brudarebacken. En
normal toppdag i Göteborg
brukar ligga på max 3 ex.

# PÄR LYDMARK
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Bild: NIKLAS ARONSSON
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En lätt chockad Anders Wirdheim (till höger) tar emot Gustaf Rudebecks
stipendiet under Falsterbo Bird Show den 1 september.

Uppmärksammad för undran,
förundran och vishet
STIPENDIENYTT Författaren och
poeten Niklas Rådström skri
ver i den personliga minnes
boken Stig (2011) att nära
vännen, konstnären och för
fattaren Stig Claessons histo
rier har ”en undran som vetter
mot förundran som vetter mot
vishet”. På just det sättet skulle
man kunna beskriva Anders
Wirdheim som den 1 septem
ber, under Bivråkens dag på
Falsterbo Bird Show, tilldela

des Gustaf Rudebecksstipen
diet 2013.
I motiveringen står bland
annat följande att läsa: ”Årets
mottagare av Gustaf Rudebeckstipendiet har alla de egenskaper
som karakteriserar en värdig
mottagare. Personen i fråga har
under drygt 40 års tid arbetat för
att öka naturintresset hos den
breda allmänheten och lanserat
fågelskådningen som hobby och
rekreation. Han, för det är en

han, är flitigt anlitad som föredragshållare på hemmaplan och
runtom i landet. Med sin djupa
kunskap och omfattande spännvidd har han förmågan att på ett
fängslande sätt sprida kunskap
om allt från småkryp och fåglar
på det lokal planet till globala
miljöproblem som angår oss alla.
Som exkursionsledare både hemma och i utlandet har han visat
sig vara en synnerligen duktig
fältornitolog och organisatör”.
Anders Wirdheim tar alltid
läsaren med på en resa till
hjärtat av naturen, han skriver
kristallklart och med en excep
tionell förståelse och kunskap
om djur och natur oavsett om
det utspelas i hemorten Halm
stad eller i ett fjärran tundra
landskap i Alaska. Följer man
Anders engagerade naturskild
ringar på hans nya naturvårds
blogg (anderswirdheim-natur.
blogspot.se) eller under sektio
nen Korpgluggen hos Halm
stads Ornitologiska Förening
(www.strandskatan-hof.org) är
det uppenbart att valet i år föll
på helt rätt man! Vi på FpVredaktionen vill härmed fram
föra våra varmaste gratulatio
ner!
# CHRISTER FÄLT

Fri, glad och lössläppt på Hisingen
GLADSLÄPP Man åker inte till
Ragnhildsholmen för att tit
ta på elefanter. Är det myll
rande djurparksliv man sö
ker åker man till Borås. Men
nog skall man vara försiktig
vid en gammal borg. Spökar
gör det garanterat. Annars
är det ju inget fornminne
att tala om. En varm höst
vind fläktade i alla fall
tryggt söndagen den 8 sep
tember vid fästningen. Både
amiral och tistelfjäril sol
badade, och instängd i en
gallerförsedd bur färdades
en röd glada mot friheten. I
närheten av Värnamo hade

den blivit jagad och beskju
ten i ena vingen. Nu var
den frisk och kry efter pro
fessionell vård och omsorg
av Fågelcentralen på Hi
singen.
Det är plågsamt
att veta att en gång
i tiden var den röda
gladan på väg att
försvinna som häck
fågel i Sverige. Jakt
och miljögifter var
då orsaken. Numera
finns det några tusen
par, flest i Skåne, men
även i Halland, Småland,
Blekinge och Öland, och

antalet fynd i Göteborg
ökar för varje år. Får vi
snart en häckning också?
# CHRISTER FÄLT

Bild: CHRISTER FÄLT

Sommaren/hösten 2013

Kråkudden den 31 juli
– Vår, höst eller mittemellan?
KLUBBNYTT Plötsligt kom den
där i loj flykt, högt över Mel
lersta Bolleskären – en biffig
typ med besynnerligt lång
stjärt. En labb, ropade Larseric
Rahm. Kustlabb tänkte väl de
flesta av oss, men kan den se
så stöddig och stabil ut? Något
var fel på denna bild ...
– Den har ju klubbor, sa nå
gon annan och polletten tril
lade ner. En bredstjärtad labb,

ljus fas, drog sakta och värdigt
söderut i något slags slow mo
tion, stundtals med korta glid
– på sådär 800 meters obs
avstånd. Labben höll sig hela
tiden på rejäl höjd (se bak
grundsbilden).
Adult fågel kom vi fram till,
och så blev även denna blåsfat
tiga havsfågeldag meningsfull.
Storlabb och kustlabb passe
rade också under förmiddagen,

”

men den fjärde labbarten dök
aldrig upp.
Detta var den första juli
observationen av bredstjärtad
labb i Göteborgs rapportom
råde – någonsin. Från juni
finns fyra tidigare fynd rappor
terade. I andra halvan av au
gusti är den vanligare med
sammanlagt ett tiotal rappor
terade fynd.
# JAN-ÅKE NORESSON

Den har ju klubbor,
sa någon annan och
polletten trillade ner
Bild: MAGNUS RAHM

Dammsnäppa efter olycklig parkering i Öxnäs
PARKERINGSBOT Den 24 augusti
inledde jag min skådarrunda
vid Öxnäs. Jag parkerade bilen
där jag bedömde att den var
minst i vägen, då platsen jag
tidigare nyttjat förpassats till
dike, men min bedömning vi
sade sig vara mycket bristfäl
lig. När markägaren, som drog
omkring i området, till sist hit
tade mig strosande vid sista
gården före stranden klargjor
de han med stor irritation att
min handling var ett klart in
trång på privata ägor samt att
”detta borde jag förstått”. Bi
len fick dock stå kvar för den
na gång, så jag fortsatte ner till
stranden med växande obehag.
Nere vid Öxnäs strand upp
täckte jag en slank vadare un
gefär i storlek med grönbena
mitt på vadarstranden. Jag re
flekterade först över att indivi
den gav ett gråaktigt intryck,
men kunde inte säkerställa det
i motljuset. Några dagar tidi
gare hade jag haft en väldigt

ljus grönbena på vadarstran
den och tänkte lite lätt, att här
är en till! Individen sträckte på
sig och visade en lång och
mycket tunn näbb. Den tog sig
upp från en liten vattensam
ling på låånga spinkiga ben.
Karaktärer som direkt gick att
spika var alltså: väldigt tunn
lång näbb, långa spinkiga ben,
grå rygg med liten mörk fläck
ning, nästan helt vita sidor och
buk samt väldigt få fläckar på
bröst (troligen adult mot vin
terdräkt). Vid detta laget slet
jag i kameran för att digiscopa
och tog några bilder. Individen
lyfte av störningarna från en
förbipasserande båt och drog
uppför älven till vallen vid
Holmbäckens utlopp vid Kvil
lehed. Då den lyfte kunde en
vit ryggkil tydligt ses och flykt
lätet var ett omisskännligt ljust
”pjeu”. Allt hände på cirka två
minuter och fågeln var kvar på
lokalen. Jag tänkte direkt
skicka ett GBG300-sms, men

tvekade vid tanken på att jag
skulle locka minst 20–30 bilar
till platsen. Jag såg fågeln vän
da tillbaka till vadarstranden,
men den skrämdes nästan di
rekt iväg mot Kvillehed igen.
Vid kontroll av bilderna i ka
meran syntes endast ett flim
mer av framförvarande sva
jande vass.
Med blandade känslor åkte
jag hem, glad för dammsnäp
pan men bekymrad över larm
ning och rapportering och dess
följder för öxnäsbor och skå
dare. Kontaktade Björn Dell
ming sent på kvällen för råd
om jag skulle rapportera och
sms:a ut obsen dagen efter, vil
ket jag sedermera gjorde.
Detta var det tredje fyndet
av dammsnäppa i Göteborgs
rapportområde enligt Svalan.
De tidigare fynden är från
Skarvik den 11 maj 1965 och
Torslandaviken den 11–17 maj
2002.
# MAGNUS PERSSON

Rödstrupiga piplärkor överallt
PSSIIH! Hur kan en förhållandevis sällsynt fågelart plötsligt upplevas som vanlig?
Frågeställningen har sannerligen varit aktuell när det
gäller den rödstrupiga piplärkan denna höst. Den 25
augusti sparkade det igång
när höstens första fågel upptäcktes på Galterö, och dagen därpå sågs ytterligare
en individ vid Torslanda
viken. Därefter och fram till
skrivande stund, den 16 september, förverkligades definitivt ordet ”vanligt” förekommande inom Göteborgs
rapportområde. Enbart
inom nämnda landsdel har
det bokförts åtminstone 50
rödstrupiga piplärkor, varav
allra flest under Kvadratjakten den 6 september (se bild
i separat artikel på sidan 9).
Blickar vi som jämförelse
tillbaka tio år i tiden upptäcker vi årliga fyndbilder
som varierar från några få
individer till som mest ett
25-tal under höstmånaderna. Ökningen av antalet
fynd i höst har varit densamma över hela södra och mellersta Sverige. Vad beror det
på? Hur kan en fågelart som
har sitt ursprung i kalfjällens
gränslösa vidder plötsligt
uppträda så överraskande
allmänt? God häckningsframgång? Uppenbarligen.
Det blir spännande att se
hur vårsträcket 2014 ter sig!

# CHRISTER FÄLT

Dags att duka upp
TÄTTINGTAPAS Den 24 september meddelade Bengt
Karlsson via GBG 300 på Facebook att matningen vid
Hönö kyrkogård är igång för
säsongen. Glöm inte att
duka upp du också! Det
finns ingen anledning att
vänta till december ...

# PÄR LYDMARK
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Fågelnyheter från västkusten

Bedrövande
sparvstatistik
STEKFLOTT I Aftonbladet fredagen den 9 augusti skriver
Karin Ahlborg att François
Mitterrands sista måltid i
livet var stekta ortolansparvar. Kanske är händelsen en
skröna, men att äta ortolansparv är i alla fall en gammal
tradition i Frankrike och
hanteringen är motbjudande. De arma sparvarna hålls
fångna några veckor i ljustäta lådor samtidigt som de
proppas fulla med mat tills
de blir tjocka och feta. Efter
den grymma behandlingen
dränks de levande i armagnac och därefter avlägsnas
klor och fjädrar. Den lilla fågeln steks sedan på hög värme för att slutligen serveras
glödhet insvept i stora vita
tygservetter. Enligt somliga,
skriver Ahlborg, utspelar sig
sedan ett förfärligt grisande
med hela sparven instoppad
i munnen.
När man läser detta och
samtidigt försöker överblicka hur många ortolansparvar som tillfälligt besökt
Västkusten under sin höstflytt till Afrika i år så blir man
både upprörd och nedstämd. Inom Göteborgs
området och i Bohuslän sågs
endast två ortolansparvar
under augusti och september månad. Under samma
tid noterades det endast
åtta individer i Halland.
Ortolansparvens levnadshistoria i Sverige och Europa är
utan tvivel en mörk och sorgesam berättelse.

# CHRISTER FÄLT

Bild: BJÖRN DELLMING
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Rödstrupig sångare vid Nötholmen, Hönö den 15 maj. Fågeln hittades av
Magnus Unger vid ett kort stopp på väg mot Hyppelnfärjan.

Svartpannad
törnskata
– igen!
NY SKÄRGÅRDSART Den 10 augusti
var första och sista gången
som jag begav mig till affären
utan att ta med kikaren. Jag
plus familj hade hyrt en stuga
på södra Rörö och på Rörö gäl
ler det ju att skåda så fort till
fälle ges. 20 meter ifrån stu
gan, på väg till mataffären,
flaxade något udda förbi och
satte sig högt upp i en lyktstol
pe. Nedrans! Typiskt! Ingen
kikare när man som bäst behö
ver en! Jag såg i alla fall att det
var en varfågel eller törnskata.
Bara att vända på klacken
och hämta kikaren. Raska steg
tillbaka, man vill ju inte missa
ett gott Rörökryss. Snabb koll i
kikaren; men det ser ju ut som
blandning mellan varfågel och
törnskata!? Och fågelboken
ligger förstås kvar i stugan. At
tans. Sonen som var med fick
en snabb instruktion: stanna
här och släpp inte den fågeln
med blicken! Själv fick jag
igen rusa minst 20 meter till

p

Bild: STEFAN SVANBERG

Tredje fyndet av svartpannad
baka till stugan och 20 till för
törnskata i Göteborgsområdet på
att komma tillbaks.
Rörö dem 10–13 augusti. Andra
Snabb titt i boken och i ki
fyndet gjordes så sent som den
karen. Eftersom varfågel och
11 maj i år (se FpV nr 2/2013)!
svartpannad törnskata var på
samma sida i fågelboken tog
mycket samarbetsvillig och
det inte så lång tid förrän pul
ganska oskygg. Det vällde för
sen hade ökat rejält. Det gick
stås in fler skådare denna min
ju faktiskt inte att ta miste på
nesvärda dag och så även de
vilken fågel det
nästkommande (få
rörde sig om!
geln var kvar i fyra
För säkerhets
dagar).
skull ringde jag
En tant i ett av
ändå Magnus
grannhusen kom ut
Unger för en ex
och kunde berätta
tra kontroll.
att ”den där fågeln
Sonen som
Jodå, visst måste
har minsann varit
var med fick här hela somma
det vara svart
pannad
ren”. I alla fall se
en snabb
säger han efter
dan början av au
instruktion: gusti ändrades det
min beskrivning
och några kon
till vid närmare ut
stanna här
trollfrågor.
frågning. Med tanke
Jag blev om
på att fyndplatsen,
och släpp
bedd att snarast
sydöstra Rörö, säl
inte den
larma ut den på
lan besöks av skå
sms-gruppen
dare så är det ju
fågeln med
GBG 300 och så
inte helt otroligt.
blicken!
blev det. Redan
Otroligt kul var det
på första möjliga
i alla fall att det
färja från Hälsö kom det tre
kom så många skådare, och att
förväntansfulla herrar. Jag var
upptäcka en ny art för Öckerö
såklart på plats och kunde stolt kommun.
visa upp törnskatan som var
# KRISTIAN THISTED

”
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BOKRECENSION

FÅGLAR I SVENSK
FOLKLIG TRADITION
Ingvar Svanberg
176 sidor, ca 280 kr

Likaväl som fåglar idag fascinerar
oss människor, så gjorde de även
det i äldre tider. Då var ofta den
folkliga fågelkunskapen förknippad med förutsägelser om vädret, när man skulle så eller skörda.
Dessutom skattades fågelbon på
ägg och vilda fåglar kunde också
fångas och gödas upp innan
slakt. Ett visst mått av fågelkunskap var nödvändig för tillvaron

förr. Om allt detta och mycket
mer kan man läsa i Ingvar Svanbergs bok. Från 1700-talet och
framåt finns källmaterial, men namn på
fåglar och deras inverkan på människorna skilde sig givetvis mellan olika
landsändar. Gråsparven som var en
allmän och gårdsnära fågel hade
många namn: gråfink, gråspink, grå
fågel, grånäbb, gråpink, gråknott,
gråtalle, gråbuse, gråluns, grå-

buk, gråmas, gråtätting, gråtjuv.
Förutom att namngivningen anspelat på dess grå hjässa och
buk, så har den också
kallats takbuk, sketolt
och tjocknäbb.
Fler smakprov ur
boken: Härfågeln, som
var häckfågel i södra
och mellersta Sverige
fram till 1800-talet, ansågs förebåda krig, farsoter och nödår och
kallades för ofridsfågeln. Hördes dess läte
opp-opp-opp-ut-ut-ut, skulle man
gå man ur huse. En del fåglar in-

fångades med limspö och såldes
på marknader som burfåglar.
Detta öde kunde drabba grönsiskor, steglitsor och hämplingar
och även domherrar och bofinkar. Grönsiskan var populär som
burfågel eftersom den snabbt
blev tam och sjöng så fint. Ända
in på 1960-talet kunde man hitta
grönsiskor i bur.
Det finns mycket intressant
information att hämta ur boken.
Efter en kortare inledning om
den folkliga ornitologin finns arter alltifrån alfågel till vipa beskrivna i bokstavsordning.

# KERSTIN HIRMAS

UPPROP

FÄRGMÄRKTA STOR- OCH TOPPSKARVAR
Ringmärkning av storskarv och toppskarv med metallring
har skett sedan flera år tillbaka på Västkusten. I år har vi ock
så börjat färgmärka skarvar. På grund av att färgringarna
först inte hittade fram till rätt adress, hann vi emellertid bara
märka 50 storskarvar (alla pulli) och 27 toppskarvar (2 adul
ta, 25 pulli).
TOPPSKARVARNAS RINGAR

Toppskarvarnas färgringar är orange med svart text och består
av en bokstav följt av en siffra (se bild). Den orange färgen kan
kanske upplevas som röd i vissa ljus.
STORSKARVARNAS RINGAR

Storskarvarnas färgringar är tvåfärgade, vita och blå, och har två
bokstäver i motsatt färg (se bild). Ibland sitter det blåa överst och
ibland det vita, beroende på i vilken koloni de är märkta. Vid avläsning av bokstäverna på en ring läses alltid den blå ringdelen
med vit text först, oavsett om den sitter överst eller underst. Ringarna är alltså präglade så att bokstäverna kommer i rätt ordningsföljd om den blå ringdelen alltid läses först.

TOPPSKARV

ALLA RAPPORTER ÄR VÄRDEFULLA

Även om det inte går att läsa av bokstäverna, så är rapporter om
toppskarvar med orange ring och storskarvar med blåvit ring
värdefulla. Notera om färgringen sitter på höger eller vänster ben
och, för storskarv, om blått eller vitt är överst.
RAPPORTER KAN SKICKAS TILL:

Tommy Järås, Tullare Hög 50, 442 90 Kungälv
birdcenter@swipnet.se

STORSKARV

Matti Åhlund, Hemmetvägen 24, 452 96 Strömstad
matti.ahlund@telia.com
Bilder: MATTI ÅHLUND
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Karin Magnander, Evamaria Ferm och Markus
Lagerqvist i lag ”Vem är kungen i ljungen” på
Rörö, samt två av Rörös godbitar från dagen:
rödstrupig piplärka och lärkfalk!

Bilder: BJÖRN DELLMING

Öfrossa
i kvadraten
Lördagen den 7 september avgjordes höstens upplaga av
Kvadratjakten i gassande solsken och ostlig snålblåst. Vi bad en
av årets debutanter, Karin Magnander, att sammanfatta tävlingen.
PUNKTMARKERAT ”Du vet. Jag ... jag kan ju
Det såg verkligen ut att bli en riktig skär
inget. Jag kommer bara förstöra.” Det där
gårdsdrabbning. Åtta lag på olika öar från
med kvadratjakt lockade mig redan i våras Vrångö i söder till Rörö i norr. Åtta lag
och nu var det alltså dags igen. Jag bör
med på många sätt liknande förutsättnin
jade åter igen grubbla över om jag skulle
gar. Snacket gick nog så under veckan,
våga fråga men hela konceptet kändes
misstänker jag, och intensifierades säkert
svårt och skrämmande. Vem skulle rim
under fredagen. Strategierna var utarbe
ligtvis vilja ha med mig i sitt lag? En
tade. Månknutar, currylinjer och solvin
dar, allt hade tagits med i beräkningarna.
nybörjare utan tub som visserligen har
Inget kunde lämnas åt slum
hyfsad koll på sina falkar
pen. Då, med bara några tim
men är helt nollställd när
det kommer till sträckande
mar kvar till matchstart plin
tättingars lockläten. Rörögade det till i ett tjugotal
laget ’Vem är kungen i ljungmobiler runt om i Göteborg:
en’ bestående av Björn Dell
”Niklas Aronsson och Hans
ming, Markus Lagerqvist
Börjesson
lag ’I en anMånknutar, nan del av anmäler
och Evamaria Ferm ville
Gbg’. Vi ska stå i
currylinjer
faktiskt det, så klockan
Välen.”
04.40 på lördagsmorgonen
Välen? Välen är ingen ö! Vil
och solsatt jag med mina lagkamra
ka tror de att de är?
ter på den förbeställda fär
Mörkret la sig över Göteborg
vindar, allt
jan. Förväntansfull och trots
och ute i skärgården ökade öst
hade tagits
allt lite nervös.
anvinden i styrka.

”

FÖRSNACKET

med i beräkningarna

I kvadratjaktstrådarna på
Facebook och på Kustobsars
forum hade det ena laget efter det andra
anmält på vilken av öarna i Göteborgs
skärgård de tänkte placera sin kvadrat.
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VÄGEN DIT

Väl framme vid den nordligaste
av Öckerö-öarna gick vi i gås
marsch mot den sydvästliga delen av Rörö
och den höjd som ger en bra överblick
över Lilla och Stora Ers vatten, Ers vik och

av buskmarkerna däremel
lan; Ers kulle. De där bus
kagen, de kan hålla både
höksångare och blåhakar så
här års, hade Björn lite hög
tidligt meddelat sina lagkam
rater. Härligt! Markus saknade
höksångare på sin Göteborgslista
och själv hade jag aldrig sett någon
tidigare över huvudtaget. Det kändes
som en målart. När vi kom fram till Ers
vik och kunde blicka upp mot kullen som
skulle bli vår knöl för dagen tvärstannade
Björn. Visst var det mörkt men det var
ingen tvekan. Man hade skövlat precis
rubbet av vår höksångarbuskmark. Tre
rönnar och två stora rishögar hade man
lämnat. Inte en kvist mer. Evamaria ryckte
till och utbrast: ”Jag tyckte just jag hörde
Hans Börjessons skratt!” Märkligt … Vi
bet ihop och stretade vidare i den till
tagande vinden.
NU KÖR VI

Kvadratjakt är en fantastisk tävlingsform.
Eller ett fantastiskt sätt att mer eller min
dre koncentrerat verkligen skåda tillsam
mans med andra under en förmiddag. För
mig som nybörjare var det dessutom oer
hört lärorikt. Årets höstkvadrat kommer
dock inte att bli ihågkommen för någon
anmärkningsvärd artrikedom men kanske
för det trevliga sträcket av rödstrupiga
piplärkor. Vi på Rörö hade inte mindre än
fyra individer, kanske till och med fem,
och rapporter från samtliga lag med un
dantag för Hönölaget i Ersdalen vittnade
om att arten verkar ha haft ett bra år i
norr.
Vid åttatiden hojtade Björn till om en
skulkig rödstjärt i en rönn och han fick

Sommaren/hösten 2013

Lag ”4 ex åt ost” på Björkö startade tidigast av alla. Här ses lagmedlemmarna
Mikael Molin, Johan Svedholm, Christer Fält och Pär Lydmark avteckna sig
mot himlen strax före soluppgången. Artlistan låg fortfarande på noll arter.

Bild: PÄR LYDMARK

både Evamaria och Markus att börja efter
söka. Sådär kan vi inte ha det tänkte jag
och vände mig om. Direkt fick jag syn på
två vadare som var på väg rakt emot oss.
Min ringa kunskap och blygsamma erfa
renhet till trots kategoriserade jag dem i
tysthet instinktivt som beckasiner. Jag ro
pade till de övriga att här kommer två va
dare varpå Björn utbrast: Brushane! Nej!
Undslapp det mig, innan jag hann bita mig
i tungan, det är ju beckasiner! Björn insåg
vad som lurat honom och jag fick omedel
bart medhåll varpå ett något kaotiskt
pladder utbröt. När jag tittade på beckasi
nerna som nu var precis ovanför oss såg
jag också att de skiljde sig tydligt åt. Den
ena hade inte alls den vita buk som man
väntar sig av en enkelbeckasin. Jag hade
just gett lag Rörö en sträckande dubbel
beckasin och av reaktionerna att döma var
det tydligen ganska bra gjort. Markus
skickade ut dubbeln på sms-larmet där det
tidigare hade levererats rödstrupiga pip
lärkor på löpande band från oss själva,
Hyppeln, Björkö och Nötholmen på Hönö.
Från Välen var det tyst.

ARTGENOMGÅNGEN

Samordnare Ola Bäckman hade instruerat
om samling vid modellflygplatsen vid
Torsviken så vi lämnade Rörö när mid
dagssolen värmde på som mest. Som sista
skärgårdslag gled Björkölaget ’4 ex åt ost’
in på parkeringen, efter att först ha missat
sin färja och sedan snudd på krockat med
densamma till följd av en förbisedd hand
broms. Nåväl. Det började bli dags att bör
ja genomgången. Men Välen då? De hade
varit tvungna att avsluta tävlandet redan
klockan 11 så visst borde den icke dubbel
bokade lagmedlemmen kunna vara på
plats. Jodå, i sann och ungdomlig raggar
anda sladdade Aronsson på två skrikande
hjul in på parkeringen, nitade och steg ur
med ett självsäkert flin.
Det visade sig ganska snabbt under ge
nomgången att de som valt kvadrater med
lite lummigare omgivningar tog täten.
Klockan åtta hade samtliga skärgårdslag
observerat färre än 40 arter med undantag
av Björkö och Ersdalen som noterat 50
respektive 52. Välen hade 59. Aronsson
stod och hängde lite slött på sin V70 och

såg lugn ut men när han skulle presentera
sitt 11-resultat, tillika slutresultat, 71 ar
ter, hade både Björkö och Ersdalen kom
mit upp i 68 arter. Representanten från
fastlandslaget flackade med blicken och
började skrapa lite oroligt med foten i gru
set. Spänningen var förstås olidlig och
som slutresultat levererade Björkö under
tystnad och genom en leende Pär Lydmark
siffran 72 och det kändes som en vinst för
hela skärgården.
# KARIN MAGNANDER

En osedvanligt ljus blå kärrhökshona
orsakade viss uppståndelse efter art
genomgången vid Torslandaviken.

Bild: PÄR LYDMARK
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Den hängiga stormfågeln
reagerade knappt. Inte ens
när Birger Kaiser stod allde
les intill.

Oskyldigt drabbad av våra sopor
Ett larm på GBG 300 den 11 augusti fick
många att undra: ”Stormfågel vid vadar
stranden, Torslandaviken”. Ett egendomligt
ställe för denna utpräglat pelagiska art.
MAGSTARKT Efter någon timme hade en
klunga skådare samlats och kollade in den
udda gästen. Den såg verkligen hängig ut,
låg helt stilla med huvudet nedstoppat i
vingen, rörde inte en fjäder.
Till slut offrade sig Birger Kaiser och
stegade ut mot vattnet. När han var två
meter ifrån lyfte den på huvudet, men
gjorde ingen ansats att flyga. Fågeln var
lätt att fånga och lyfta upp, men lyckades
ge Birger ett rejält nyp med näbben. Så
någon överlevnadsinstinkt fanns kvar.

BIRGER BRUKAR STÄLLA UPP när någon medtagen fågel behöver transport till Fågel
centralen.
– Kan man åka så gör man det. Men det
blir inte så värst ofta, kanske nån gång om
året.

10
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Denna gång tog Karin Magnander och
fanns i alla fall en del plastfragment. Mju
Tina Widén över, lyfte ner stormfågeln i
ka och hårda bitar samt några runda, väl
en pappkasse och körde direkt till Rödbo.
slipade. Det är ett känt problem på Nord
Hur gick det sen?
sjön – många havsfåglar har plast och an
– Den dog, säger Tommy Järås på Få
nat skräp i magen. Jag vet inte om de blir
gelcentralen. Stormfåglar är lite besvär
förgiftade av plasten.
liga att rädda. Just den här fågeln fick i sig
LÄGET VAR ILLA REDAN för tio år sedan. Då
lite mat, men den åt dåligt.
hittade den holländske marin
Man kunde se en grönaktig
biologen Jan van Franeker
missfärgning i avföringen ...
skrämmande mängder
– Ja, de utsöndrar galla
plast i maginnehållet hos
när de är dåliga i magen
598 undersökta storm
eller inte har ätit på
fåglar. Fåglarna förväx
länge.
lar nämligen skräpet
Obduktionen visade
på ett skrämmande
med mat. Vissa föder
till och med upp ung
tecken i tiden.
– Den här stormarna på denna eländiga
kost. Efterhand fylls ma
fågeln, en 2K hona,
hade 10–15 små plastgarna med skräp. Vissa
Ur
dör
snabbt, andra svälter
bitar i magsäcken, berättar
N
E
ma
L
g in
RA
Tommy Järås.
långsamt ihjäl. Franekers un
NT
ne h
å l l e t – B il d : FÅ G E L C E
dersökning visade att 95 procent
– Jag kan inte bedöma om det
av de undersökta stormfåglarna från
ta är orsaken till att den var dålig men där
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Nordsjöområdet hade plast i magsäcken
– i snitt 40 plastbitar i varje fågel.
UPPSKATTNINGSVIS SLÄNGS MINST 20 000 ton
skräp bara i Nordsjön – varje år. Cirka
90 procent av plasten är från konsument
ledet. Dessutom finns det ett tydligt sam
band mellan fartygsrutter och de områden
där nedskräpningen är som värst. Så vi lär
hitta fler medtagna eller döende stormfåg
lar vid kusten framöver.
Alla räddningsinsatser är dock inte för
gäves.
– Nej då! Ibland går det bra. Jag fick till
och med ett återfynd en gång, en tillfrisk
nad stormfågel hittad i Syddanmark, säger
Tommy Järås.
# JAN-ÅKE NORESSON

Källor:
OSPAR-kommissionen, Wageningen
IMARES, Nederländerna
Läs mer:
www.hsr.se/kustraddardagarna/fakta-om-marint-skrap
www.svd.se/nyheter/inrikes/plastsopor-i-havet-dodarfaglarna_873109.svd

Lite livskraft hade dock
stormfågeln; Birger fick ett
rejält nyp i tumvecket .
Bilder: JAN-ÅKE NORESSON
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Fåglarna, fågelskyddet
och skogs(miss)bruket
VILSE I SKOGEN? En skog är ett större trädbe
marken är inte mycket mer än skogsåkrar,
vuxet område. Till skogen räknas såväl
det vill säga en likåldrig monokultur be
träden och undervegetationen som alla
stående av i princip endast ett trädslag. I
andra organismer som har anknytning till
sådana ”skogar” återfinns ingen eller
träden och marken. Grovt kan man dela in
mycket liten biologisk mångfald. Men
skogar i lövskogar och barrskogar där gra
fortfarande idag finns det skogar eller åt
nen är det dominerande trädslaget i Sve
minstone små arealer i skogarna inom
rige. Siffror från Skogsstatistisk årsbok vi
GOF:s verksamhetsområde som har en
sar att Sveriges totala landareal är 40,8
ganska betydande biologisk mångfald.
miljoner hektar. Av detta är 22,5 miljoner
Skogar som växte upp innan de stora skör
hektar produktiv skogsmark – att jämföras
darna rumsterade i skogen. Skogsområden
med 3,4 miljoner hektar åker och betes
som idag börjar få en aktningsvärd ålder.
mark. Enligt samma källa finns det 4,2
Skogar som idag är ”mogna”. Skogar som
miljoner hektar skyddad areal inom natio
står på tur för att avverkas.
nalparker, naturreservat och naturvårds
Från och med våren 2013 har Fågel
områden. Skyddat från mycket, men inte
skyddskommittén begärt att få in de av
från skogsbruket. Mindre än
verkningsanmälningar som
4 % av den produktiva skogs
kommer Skogsstyrelsen tillhan
marken är idag skyddad i
da för att åtminstone försöka tit
Sverige. Det mesta av dessa
ta på dessa och eventuellt kom
4 % utgörs av fjällnära sko
mentera dem. Tanken var att vi
gar. I vår del av landet är
skulle lägga ut dem på vår hem
I vår del av sida så att de som hade någon
bara 2,5 % av skogsmarken
skyddad även från skogsbruk.
kunskap om området kunde
landet är
Skogsägare är skyldiga att
komma in med synpunkter till
bara 2,5 % oss. Men detta stötte på patrull.
till Skogsstyrelsen anmäla
föryngringsavverkning och
Problem med att få anmälning
av skogsavverkning för annat ända
arna från delar av vårt verksam
mål än virkesproduktion som
hetsområde, problem med att
marken
omfattar en yta på minst 0,5
lägga ut informationen på hem
skyddad
hektar. Anmälan ska ha in
sidan då den innehåller person
kommit senast sex veckor
uppgifter. Men det allra största
innan avverkningen påbörjas. Statistiken
problemet har nog varit att från de kom
ska följa utvecklingen i dessa anmälningar
muner vi fått in avverkningsanmälningar
och ansökningar. Man hade önskat att
har dessa varit oväntat många med väldigt
Skogsstyrelsens personal hade resurser till
kort tid för att yttra sig. Handläggnings
att i fält kunna titta på området innan det
tiden hos Skogsstyrelsen har gjort att vi
avverkades för att om möjligt undanta
inte ens har sex veckor på oss efter att vi
värdefulla områden. Men det verkar det
fått avverkningsanmälningarna.
inte finnas resurser till.
Men – vi kommer inte att ge upp! Arbe
Stora delar av den produktiva skogs
tet kommer fortsätta på något sätt. Inte

”

Nyfiken på
ringmärkning?
EN FÅGEL I HANDEN! Hur gör man
när man ringmärker, och varför?
Är det farligt för fåglarna? Kom
till oss på Göteborgs närmaste
fågelstation Röda grind, öster
om Kungälv, så får du svaren.
Vid bra väder ringmärker vi på
Bild: STIG FREDRIKSSON
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Bild: BJÖRN DELLMING

minst arbetet med att försöka identifiera
värdefulla naturmiljöer i skogen. GOF har
inventerat tjäderspelplatser under de se
naste åren men det finns med stor sanno
likhet mycket mer att upptäcka i skogarna
runt om i våra kommuner. Och här kan du
som medlem redan nu hjälpa till. Genom
att rapportera på Svalan alla de fåglar som
är knutna till barrskogen får vi mer kun
skap om skogens fåglar. Och varför inte
vara med vid kommande inventeringar?
Vi har också planer på att starta en få
gelskyddscirkel under hösten/vintern där
vi tänker ta upp allt från fågelmatning och
holkar till inventeringar och naturvärdes
bedömning. Tanken är att också titta på
någon avverkningsanmälan eller något
planärende och jobba med detta. Mer in
formation kommer på hemsidan, så titta
in på www.gof.nu och kom med du också.
# MORGAN JOHANSSON

helgerna och tar gärna emot
besök. Vill du lära dig märka och
vara med? Kan du redan? Bra, vi
behöver alltid vara fler. Kanske
en familjeutflykt? Barnen brukar
tycka om att klappa små fåglar.
Verksamheten håller på fram till
vintern och flyttar sedan till
Slottsskogen och Rya skog. OBS!
Vi ringmärker inte riktigt alla hel-

ger. Maila oss och meddela att du
vill komma på besök, så hör vi av
oss när det är dags nästa gång
(besked kan komma med kort
varsel). Skicka intresseanmälan
till stig.fredriksson@gof.nu, så tar
vi hand om dig på bästa sätt!
Besöket är naturligtvis kostnadsfritt för GOF-medlemmar.

# FÅGELSTATIONEN RÖDA GRIND

Betraktat

SANDBERGS SIDA
HÖSTHAIKU
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PER.SANDBERG@VARBERG.SE

fallfrukt på gräset
gåsflockar söderut snart
har trädet värpt klart

oktoberhimlen
svartprickig nebulosa
kajflocken ovan

magnetsinnet i
svalans hjärna styr fågeln
med kurs Kapstaden

örnen på himlen
naglar ner stativen och
oss i jordskorpan
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SKÅDARPORTRÄTT
SKÅDARPORTRÄTT

STRÄCKSKÅDAREN
SOM ALDRIG MISSAR DEN STORA FLYTTEN

En tidig morgon vid Håll
sundsudde kan vara blå
sig, kall, trist och .... helt
enkelt underbar.
Bild: KERSTIN HIRMAS

Bild: STEFAN SVENSSON

– Det är så vackert med fågelsträck! Tänk dig en flock på tusen
strandskator. Det blänker till i svart och vitt och sedan lyser deras
röda näbbar. Eller när stora flockar av prutgäss drar förbi och man
kan höra hur de pratar med varandra. Det är otroliga upplevelser!

U

TEXT: KERSTIN HIRMAS
KERSTIN.HIRMAS@GOF.NU

nder större delen av sitt liv har Stefan
Svensson skådat fågel. Han är en av
Sveriges mest hängivna sträckräknare.
– Att räkna fåglar är det roligaste jag vet. Man
vet aldrig vad som händer. Vissa år kommer invasionsarter som bändelkorsnäbb eller nötkråkor.
Rätt som det är kan man få se en vittrut, större pip
lärka eller en härfågel. Det är alltid spännande att
ge sig ut i naturen. Man träffar många människor
och ju fler man är som räknar, desto bättre. Då kan
man nå säkrare resultat.

DETTA MED NOGGRANNHET är

viktigt för Stefan. Han
vill kunna rapportera in exakt antal fåglar och en
dast i undantagsfall, vid väldigt stora flockar, upp
skattar han antalet.
Själva räkningen går till så att för mindre flockar
räknas fåglarna en och en. Vid flockar upp till
hundra fåglar räknar han i tiotal och när det kom
mer jättestora flockar, räknar han i femtiotal eller
uppåt. Ibland fotograferar han också flockarna så
att han senare kan kontrollräkna. Det blir mycket
efterarbete som sträckräknare. Allt rapporteras gi
vetvis in på Svalan.

PÅ MORGONEN ÄR det oftast tättingar som kommer
flygande. Duvor och trastar kan sträcka från tidig
morgon till långt fram på dagen och flockarna blir
ofta större och större ju längre dagen lider. Vid
middagstid brukar rovfåglarna dyka upp.
En riktigt bra sträckdag brukar föregås av ett vä
deromslag. Då brukar det komma mycket fågel. På
västkusten är det bäst vid ostliga vindar, då fåglar
na pressas hitåt. Vid sydostliga vindar flyger fåg
larna på lägre höjd och är lättare att se.
Rovfåglar och större fåglar ses oftast bäst vid
nordostlig vind, för då får de medvind. Rovfåglar
na vill helst ha vackert väder och svaga vindar. Vid
mulet väder går fåglarna lägre och vid klart väder
går de ibland så högt att de är svåra att se.
– Vid vindstilla hörs läten bra. Ett bra tips till
blivande sträckräknare är att plugga sträckläten
och lyssna på skivor. Man kan sträckskåda var som
helst. Hitta en egen sträcklokal. Håll ögon och
öron öppna. Välj gärna ut högsta punkten i land
skapet eftersom fåglarna dras dit.
– En fin höstdag sträcker det fåglar överallt.
Men trots de bästa förutsättningar: bra plats, per
fekt väder och vind, så kanske det inte blir något.
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SKÅDARPORTRÄTT

”

Hitta en
egen sträcklokal. Håll
ögon och
öron öppna.
Välj gärna
ut högsta
punkten i
landskapet
eftersom
fåglarna
dras dit.

Stefan har blivit besviken många gånger. Då gäl
ler det att ha några av hans främsta egenskaper: att
vara uthållig och envis.
Stefan Svenssons tidigaste minne av fåglar är
från tre-fyraårsåldern när hans mamma tog med
honom i barnvagn till Faluån för att mata änder.
Där fick han syn på en strömstare som stod och bu
gade i vattnet. Alltsedan dess har han alltid tittat
på fåglar. I åttaårsåldern gick han med i en fågel
cirkel genom Studiefrämjandet. Där fortsatte han
med i flera år. Han var den enda ungdomen till en
början.
I tioårsåldern fick han en kompis som också
var intresserad av fåglar och de cyklade ut till när
belägna sjöar och skogar. När Stefan var elva år
reste han för första gången till Öland – sedan dess
har han fortsatt att besöka Öland varje år. I gymna
siet fick han guida biologiklasserna ute i skogarna,
då läraren hade upptäckt hur mycket Stefan kunde
om fåglar.
STEFAN ÄR UPPVUXEN i

Dalarna men i tonåren flytta
de familjen till Småland och kom att bo nära Land
sjöns fågelstation. Där både ringmärktes och räk
nades sträckande fågel. Man räknade sträck från
Vistakulle, nordost om Husqvarna – enligt Stefan
en av de bästa sträcklokalerna i Sverige. Berget
mäter 152 meter över Vätterns yta och eftersom

samma dag. En morgon räknades 102 000 ringduvor. En annan dag kunde 1 000 svartmesar kom
ma flygande i flockar om upp till 130 mesar.
– Det är sådant man aldrig glömmer, säger Ste
fan.
Stefan skådade alla helger från augusti till no
vember. Hösten 1993, då han gått ut gymnasiet,
stod han på Vistakulle och räknade fåglar varje dag
– från början av september till slutet av november.
Han har varit ringmärkarassistent i Falsterbo och
under fem års tid arbetade han på Visingborgs
Örtagård på Visingsö, från april till oktober.
– Då blev det blommor på mornarna och skåd
ning på kvällarna. Där var det mycket fågel. På
hösten är den södra udden bäst, om våren ger nor
ra udden mest fågel.
2001 FLYTTADE STEFAN till

Göteborg. Hans favoritstäl
le här är Hållsunds udde, öster om Mönster på On
salahalvön. Udden är långsmal med en tydlig spets,
vilket lockar många fåglar att sträcka ut därifrån.
En höstdag räknade han in 40 000 ringduvor där.
Hans favoritställe på våren är Ölands norra
udde. Alltsedan 1995 har han sträckräknat därifrån. Han förlägger huvuddelen av sin semester
till våren och sedan 2007 har han stått där varje
dag mellan 25 april och 1 juni – från gryning fram
till eftermiddag. Ölands norra udde är extra givan
de just på våren; dit dras sjöfågel, småfåglar, rov
fåglar och vadare.
Under hösten skådar han varje helg och tar dess
utom semester tio dagar i månadsskiftet septem
ber/oktober för att skåda på Hållsunds udde eller
Vistakulle. Eller också väljer han en kulle i Öster
götland, som han själv har hittat, en plats där
sträcket ofta är intensivt.

1 SEPTEMBER 2013, HÅLLSUNDS UDDE. Det

Bild: STEFAN SVENSSON
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Flockar av brushanar tillhör sträck
skådningens höjd
punkter.

16

fåglarna flyger på ganska låg höjd över vatten och
Vättern är en smal sjö, så kan man se fåglarna både
från sidan och ovanifrån. Dessutom flyger de gan
ska nära själva berget, vilket gör det lättare att art
bestämma dem. Till och med rovfåglar kan ses
ovanifrån.
Från 70-talet och framåt har Rosenlunds Fågel
klubb (numera Jönköpings Fågelklubb) sträckräk
nat från Vistakulle. Stefan berättar att det kunde
komma 50 000 bo-/bergfink sträckande på en och
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blåser nord
västlig vind och vindstyrkan är 11–18 m/s när vi
kommer till ljungheden på Hållsunds udde. Det är
lite väl tidigt på flyttsäsongen. Förutsättningarna
för sträckskådning är inte goda. Under en bra dag
kan Stefan se stora flockar med tättingar, trastar,
duvor och rovfåglar. På hösten brukar pilgrimsfal
kar hålla till här. De lägger sig på hög höjd och gör
störtdykningar ner i duvflockarna som också dyker
i sina försök att komma undan. Bästa tiden är okto
ber månad.
Idag blåser det för mycket och från ”fel” håll.
Några gulärlor drar förbi. Likaså en flock med
grönsiskor och vi hör några mindre korsnäbbar.
Ingen bändelkorsnäbb idag. Två sträck med kana
dagås är allt vi kan räkna in i sträckväg. En sten
knäck flyger förbi. En lärkfalk vinklar sig över våra
huvuden i den hårda vinden. Vi har precis hunnit
fika när en rejäl regnskur får oss att söka skydd i
bilen efter två timmar. Så kan det också vara att
skåda och räkna fåglar. #

Stefan Svensson – envis och uthållig

Bild: STEFAN SVENSSON
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FAKTA

STEFANS BÄSTA

TIPS TILL DIG SOM VILL

STEFAN SVENSSON

STRÄCKLOKALER

BÖRJA STRÄCKRÄKNA

Ålder: 39 år
Bor: Göteborg
Familj: Singel, mor och 6 syskon
Gör: Miljövärd (ansvarig för utemiljön i ett av Göteborgs bostadsområden)
Det visste du inte: Har sett fler
arter på Ölands norra udde än
på södra
Önskedröm: Att bevaka en och
samma lokal varje dag en hel
höst – ”det får väl bli när jag är
pensionär”

Göteborgstrakten
Brudarebacken
Smithska udden
Krossholmen, Torslandaviken

Lär dig läten

Övriga Sverige
Falsterbo
Ölands Södra och Norra udde
Grötvik, Halland
Hållsunds udde, Halland
Vistakulle, Småland
Järnäs udde, Ångermanland
Hammarö, Värmland
Torhamns udde, Blekinge
Vänersborgsviken

Ha en bra utrustning:
kikare, tubkikare och sittryggsäck

En krydda vid sträck
skådningen är det
oväntade. Som när en
stäpphök plötsligt
drar förbi.

Följ med en erfaren sträck
räknare
Välj en bra utsiktspunkt

Ha tålamod

En annan bonus är
rastande små juveler,
som denna blåhake
på norra Öland.
q

FLER BILDER AV STEFAN SVENSSON HITTAR DU PÅ
WWW.FLICKR/COM/PHOTOS/STEFAN_SVENSSON
Bild: STEFAN SVENSSON
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KARIN KÅSERAR

Magnifierat
Magnifierat

Karin kåserar

G ENO M DA MME T
PÅ RAV LU N DA
TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER
KARIN@MAGNANDER.SE

HAR NI VARIT på Ravlunda skjutfält? Har ni stått där, kisande genom
det torra dammet, blickat ut över Östersjön och hört korna råma
någonstans långt bortifrån? Eller kanske helt nära? Jag tycker att
kor är lite läskiga; så i mitt fall brukar det vara råmande från be
tryggande avstånd, åtminstone på ett ställe som Ravlunda där man
ofta befinner sig på fel sida stängslet. Har ni kanske, precis som
jag, gått i den gassande skånska julisolen upp vid Knäbäcksdösen
och förstummats av de mängder törnskator som håller till där?
PÅ MORGONEN INNAN vi

begav oss till Ravlunda skjutfält stannade vi
bland fruktträden i Kivik och jag fullkomligt knockades av gul
hämplingarnas elektriska sång. Jag hade ju lyssnat på inspelade lä
ten innan men det här var verkligen något helt annat. Trots att det
finns så mycket nytt jag ännu inte fått uppleva så är det vissa arter
jag sett som jag längtar tillbaks till och vill ha mer av. Så snart som
möjligt. Gulhämpling är en sådan. Jag hann inte bli ens nästan
mätt på de där vansinnigt snygga och kaxiga små gula finkarna.
Jag har inte hunnit bli mätt på törnskator heller, vare sig innan
eller efter Ravlunda.

I DEN DÄR TORRA SLÄNTEN med

förrädiska björnbärssnår stod jag
bland födosökande törnskator en stekhet juliförmiddag när jag
plötsligt helt oförberedd fick ett telefonsamtal som skakade om
mig och drev fram tårar jag inte kunde värja mig emot. När jag av
slutat samtalet och såg mig omkring förväntade jag mig nog att allt
skulle se annorlunda ut men inget mer än känslan i mitt bröst hade
förändrats. Min vän la en arm runt mina axlar och så hörde vi den.
Sommargyllingen. Det måste vara ett av de märkligaste och mest
fängslande läten vi har lyckan att kunna höra här. Om och om igen
sjöng den sin korta, osannolikt vackra lilla strof. Min vän bad mig
titta i tuben och till ljudet av sommargyllingen såg jag då min för
sta fältpiplärka. Livet kändes enklare att hantera igen och tänk vad
konstigt ändå att jag, rovfågel-Karin, skulle fascineras av en liten
piplärka. Fascineras och stärkas.

HUR VAR DET NU, hade ni varit på Ravlunda skjutfält? Jag har aldrig
tidigare sett så många törnskator på en och samma plats som jag
såg där. Jag har nog inte ens sammanlagt sett så många tidigare
men jag undrar om det skulle ha gjort upplevelsen annorlunda.
Mindre fascinerande och minnesvärd. Jag tror inte det. #

PERNILLA 3/2013
EDLUND
Fåglar påBild:
Västkusten
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fågellokaler
fågellokaler

UPPTÄCK
HÄRRYDAS LEENDE ÄNGAR

Bild: ELON WISMÉN

p

Härryda – de där ödsliga skogstrakterna åt
Boråshållet till. Stora klarvattensjöar med ropande
storlommar och i bästa fall en och annan uggla?
Nä, här finns helt andra fågelmarker att utforska.

Smedstorps ängar,
med sina frodiga be
tade ängsmarker, är
värd en utflykt. Hit
hittar bland annat
tofsvipa, enkelbecka
sin och enstaka kärr
sångare.

TEXT : ELON WISMÉN
ELON.WISMEN@GOF.NU

D

ET ÄR STORSKOGARNA man

mest förknippar
Härryda kommun med. För oss fågelskådare
är nog Klippans naturreservat den mest kän
da och välbesökta lokalen i kommunen, med den
tretåiga hackspetten som något av en maskot där
den gåtfullt dyker upp bland de gamla granarna
under vinterhalvåret, år efter år, för att varje vår
försvinna lika gåtfullt. Men lite söderut från Klip
pan, neråt Rävlanda, öppnar sig landskapet och vi
möts av en för dessa trakter ovanlig naturtyp.
HÄR RINNER STORÅN I en

bördig, leende dalgång,
Härryda kommuns enda större sammanhängande
jordbruksområde. Ån kommer från trakterna norr
om Bollebygd, gör en krök i Rävlanda, rinner söde
rut ner mot Marks kommun och mynnar ut i Lyg
nern vid Sätila. Ett sådant område drar förstås till
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sig fåglar, även om det inte handlar om några ex
trema koncentrationer. En fullt duglig inlandslokal
är det likafullt. Den del av dalgången som drar till
sig det absolut största intresset hos fåglarna är
markerna som tillhör Smedstorps gård, bara en
dryg kilometer söder om Björketorps kyrka i Räv
landa. Lokalen kallas Smedstorps ängar och består
av låglänta ängsmarker som betas av korna från
gården. Det intressanta området är på västra sidan
om Storån, längs grusvägen som är skyltad Backa.
Mitt ute på ängarna finns parkeringsmöjligheter
intill en liten bro över en bäck. När vattennivåerna
stiger och ängarna översvämmas kan det bli ett
riktigt litet eldorado här, vår som höst.
Våren är en härlig tid med start från mitten av
mars när tofsvipa, enkelbeckasin, sånglärka, ängs
piplärka, hämpling och sävsparv kommer och sät

fågellokaler

BIld: BJÖRN DELLMING

ter sin prägel på området. Flera av dessa har här
sina enda kända häckplatser i Härryda kommun!
Ett par tranor brukar spankulera omkring på äng
arna, antagligen häckar de på någon mosse i skogs
trakterna runt omkring. Flera lokala ormvråkspar
brukar vara uppe och spelflyga över nejden. Någon
varfågel brukar stanna till under vårflyttningen
och visa upp sig ett tag – den har finfina utsikts
poster i form av glesa trädridåer och spridda bus
kage ute på ängarna. Från skogarna och bergen
omkring hörs ofta gröngöling, spillkråka och
ibland även mindre hackspett.
MARS BRUKAR OCKSÅ KUNNA bjuda

på sträck
ande svanar och gäss, framför allt
sångsvan, grå- och kanadagås men
även sädgäss ses regelbundet. En
märklig specialitet är den säd
gås som har hållit till i dal
gången i par med en kanada
gås de senaste fyra vårarna.
Gör man ett besök vid Smeds
torps ängar under perioden
mitten av mars till början av
maj är det inte alls omöjligt att
man får se det såta paret gå och
beta på någon av ängarna neråt
ån.
O rm

vråk –

Från mars/april och framåt kan man även ha tu
ren att få se förbiflygande lommar, både små- och
storlom, på väg till sina häckningsområden eller
sjöar att födosöka i.
Kattugglan är vanlig i de små lövskogsdungarna
längs Storån. Vid ugglelyssning i mars-april har
upp till fyra stycken hörts hoa samtidigt. Berguv
har häckat i dalgången tidigare och det är inte
omöjligt att den finns kvar någonstans i närheten,
men man får nog ha en god portion tur för att lyck
as hitta den.
I SLUTET AV APRIL och

B il d : B J Ö R N D E L

LM I

NG

under maj dyker andra ka
raktärsarter upp – som buskskvätta och
törnsångare. Ännu lite senare, när
nattlyssningssäsongen sätter fart,
brukar man kunna avnjuta nå
gon kärrsångares mästerliga
härmningar. En juninatt
2010 hördes kärrsångaren
tillsammans med en vaktel
och en avlägsen nattskärra
– en härlig och lite exklusiv
trio! På sommaren kan det
annars vara lite stiltje på lo
kalen. Någon rastlokal för va
dare är det inte såvida inte som
maren blir regnig och ängarna

p

En ensam sädgås
brukar dyka upp på
Smedstorps ängar i
mitten av mars – ihop
med en kanadagås.

”

En juninatt
hördes kärrsångaren
tillsammans
med en
vaktel och
en avlägsen
nattskärra

Fåglar på Västkusten 3/2013

21

fågellokaler

”

Vem vet vad
som väntar i
denna leende dalgång?
I juni 2011
rastade en
vit stork här
– i två dagar.

översvämmas. Då kan grönbenor och någon glutt
snäppa lockas ner till pölarna. Om översvämning
arna inträffar senare, framåt hösten, kan flockar av
bläsand och kricka rasta.
Annars är det ofta höststräcket som ger mest vid
Smedstorp. Dalgången tycks fungera som ledlinje
för en del arter och eftersom det finns flera platser
med fri sikt åt alla vädersträck finns det goda möj
ligheter att följa sträcket av tättingar, rovfåglar,
svanar, gäss med mera. Dessutom lockar ängarna
till sig många rastande ärlor, piplärkor, fältsparvar
och trastar under höstsäsongen.
”GÖTEBORGSOMRÅDETS FYLEDAL” HAR OMRÅDET kallats

av någon verklig optimist. Detta syftar på dalgång
ens attraktionskraft på rovfåglar – och visst har de
flesta rovfågelarter som är någorlunda vanliga i

våra trakter siktats här. I september är det inte
ovanligt att man får se både brun och blå kärrhök,
stenfalk, lärkfalk och fiskgjuse dra förbi på sin väg
söderut. Dock är antalen långt blygsammare än det
formliga myller som man kan uppleva i den skån
ska Fyledalen.
VINTERN BRUKAR VARA GANSKA artfattig vid Smeds
torp. Så länge dalgången är inbäddad i snö och is
lockar den bara någon enstaka orm- eller fjällvråk,
någon gång även varfågel. Då kan det istället vara
idé att fortsätta lite längre söderut, förbi Smeds
torps gård en halv kilometer och till vänster på
nästa grusväg ner till Storån. Här är det lite fall
höjd och forsar vilket förstås har utnyttjats, så här
ligger Apelnäs kraftverk. Observera att det inte är
lämpligt att köra ända fram på den här vägen, utan
bilen bör ställas undan alldeles i början av vägen,
vid kanten av ett gammalt grustag. Sedan är det
bara ett par hundra meter att gå ner till kraftver
ket. Här har man chans att få se strömstare under
vinterhalvåret och forsärla under sommarhalvåret.
Någon gång har även kungsfiskare setts längs
åsträckan härifrån och nedströms mot Sätila.
Från kraftverket kan man gå en liten stig längs
ån söderut ett stycke förbi ett övergivet hus. Där
ansluter en gammal markväg som leder tillbaka till
grusvägen ungefär vid det gamla grustaget. Detta
är en fin slinga som leder genom lövskog och hag
marker, lämplig att gå på våren när fågelsången är
som intensivast. Göktyta har hörts ”tyta” här i när
heten.
DENNA DEL AV GÖTEBORGSOMRÅDET är

inte särskilt väl
besökt av fågelskådare vilket är synd. Tar du dig
dit så får du stifta bekantskap med en naturskön
och fågelrik dalgång, och vem vet vad du har
chans att överraskas av? En vit stork höll till på ett
fält nära Smedstorp i två dagar i juni 2011, och
området har definitivt potential att locka till sig
fler storkar eller andra sällsyntheter. Kanske en
rödhuvad törnskata eller varför inte Göteborgsom
rådets första kohäger? Drömma får man!
Nåja, exempel på arter som ännu inte har note
rats i området (och inte ens i kommunen), men
som känns troliga här är brun glada, fjällpipare
och svarthakad buskskvätta. Gör ett besök vid
Smedstorps ängar nästa gång du är i Klippans na
turreservat och se vad du kan hitta. Kanske möter
dalgången dig med ett leende? #
t

Bild: BJÖRN DELLMING
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Enkelbeckasin brukar
häcka på ängarna.
Och under höstflytten
drar lärkfalk, stenfalk
och kärrhökar genom
dalgången.

Återblick
Återblick

EN 50-ÅRING
SOM HAR VUXIT TILL SIG
Idag är det självklart att en så livskraftig och aktiv förening
som GOF ska ha en medlemstidning värd namnet. Ändå
dröjde det mer än ett decennium efter föreningens start
innan det blev någon tidning.

N

U FÖR TIDEN landar vårt fullmatade
medlemsblad i brevlådan en gång
i kvartalet. Vi tar detta för givet
och funderar kanske inte så mycket på
hur det har kommit till. Möjligen skän
ker vi en tanke åt de strävsamma perso
ner som planerar, skriver, fotograferar,
korrekturläser, redigerar och distribu
erar tidningen. Flera än du tror är in
blandade i den snygga produktion som
du just nu läser.
Det finns gott om fågeltidningar i
Sverige. GOF byter tidningar med 35
andra föreningar, det säger något om
mångfalden. I vårt gula hus vid Ekliden
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går det bra att bläddra i alla dessa och
dessutom i tio danska, finska och norska
fågeltidningar. Alla medlemmar är väl
komna att utnyttja denna rikedom, det
är bara att komma till Ekliden på öppet
hus, måndag kväll i stort sett året runt.
BEHOV AV MEDLEMSBLAD

När föreningen växte och fick fler med
lemmar behövdes snart en tidning. De
första ansatserna till medlemsblad var
två luntor i A4-format med uppsatser
om havsfåglar, fågelsträck, korpar och
vinterörnar: Fåglar på Västkusten 1963–
64 och 1965–66. Det fortsatte med ett

TEXT: STIG FREDRIKSSON
WWW.NATURSTIG.SE

enkelt stencilerat medlemsblad i A5storlek två gånger om året. Den som
länge hade ansvaret för denna tidning
var enmansredaktionen Uno Unger.
I första numret fanns föreningens
stadgar. Innehållet kom sedan att präg
las av rapporter från olika inventering
ar. Vinterrovfåglar (1971) och Vinterva
dare (1973), Övervintrande strömstarar
(1974), Häckning av smådopping
(1976), Förekomst av sommargylling
(1976), Invasion av större korsnäbb
(1977) och Nattfågel på Hisingen
(1978). Sträcket vid Tjurholmen (1968–
69), Knölsvanens ruggningsplatser
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(1972), Om Torslandavikens demole
ring (1975), Getteröns häckfåglar
(1975), Malöns häckfåglar (1977) och
Gråsiskan, ny häckfågel på Västkusten
(1978). I varje nummer fanns också för
eningens program med, från och med
1967 minns vi därför vad vi gjorde,
medan tiden dessförinnan är höljd i
dunkel.
HANDSKRIVNA ADRESSER

Distributionen skedde med posten, i ku
vert där adressen skrevs för hand. Detta
senare faktum gladde min mor som ald
rig hade fått skriva tillräckligt under sitt
långa arbetsliv; som pensionär roade
hon sig med att skriva adresser på alla
500 kuvert några år på 1970-talet. Hon
hade vackrare handstil än sin son. När
sedan adressregistret kom på dator
skrevs etiketter ut, då behövdes en
grupp som klistrade på dessa och sorte
rade tidningarna i postnummerordning.
Också här har en grupp troget arbetat i
det tysta i många år. Vi är en förening
av aktivister, ingen här nämnd men hel
ler ingen glömd.
Den som ser dagens FpV inser bilder
nas betydelse och där är skillnaden mot
forna dagar än mer himmelsvid. Svart
vita bilder fanns i arkiv på redaktionen,
de scannades in efterhand som de be
hövdes. Fotografer fanns också då, men
några drog stora lass och bidrog med
många bilder. Nu är det enklare – ”alla”
har minst en kamera som är digital och
bilder kan skickas med e-post. Omslaget
fick färg redan 1991. Då trycktes alla
årets omslag på en gång. Sedan dröjde
det till 2005 innan också insidan begå
vades med färgbilder. Numera är FpV
en gedigen bildtidning med en hel del
artiklar om fåglar.

inte alltid så lätt att komma sig för, där
låg en del av redaktionens arbete. Sam
mantaget är förstås ändå det samlade
materialet en guldgruva för den som vill
veta mer.
FRÅN STORMSVALA TILL STADSVASSAR

Mängden av minnesvärda artiklar ge
nom åren är imponerande. Ytterligare
ett subjektivt axplock artiklar på senare
år: Häckar stormsvalan i Bohuslän?
(1988), Tre vårar på Stora Amundön
(1992), Sparvhökshäckningar på Hi
singen (1995), Turkduvan i Göteborg
(1995), Grönsångarens ortstrohet
(1996), Labben på Västkusten (1996),
Morups tånge då och nu (2001), De för
svunna stadsvassarnas fåglar (1983),
Fiskgjusen i Bohuslän (2008).
Själv har jag haft förmånen att få
skriva om Slottsskogen ett antal gånger
– vad hade jag gjort om inte FpV fun
nits, jag bara frågar. Listan skulle kunna
fylla sidor, det finns gott om bra artiklar
och sammanställningar som nu samlar
damm på Eklidens vind. De borde inte
glömmas bort utan lyftas fram i ljuset.
Det finns goda skäl att lägga ut en del
av artiklarna i ett digitalt arkiv på inter
net.
TEKNISK REVOLUTION

Under sin halvsekellånga existens har
FpV upplevt en enastående omvälvande
teknisk omvandling. Från början skrev
redaktionen ut handskrivna manus på
stencil med skrivmaskin, den som skrev
fel fick måla över med Tippex vita färg.
Det är lite oklart när dator började an
vändas, men vi som var med minns med
välbehag att dataskrivmaskin inhyrdes
en period och Tippex kunde ställas på

GULDGRUVA ATT FYNDA I

När man bläddrar igenom gamla år
gångar av FpV är det ofrånkomligt att
tänka tanken: om inte denna tidning
funnits, vad hade vi då känt till om få
gelfaunan i våra trakter? Den som hade
något att berätta om traktens fåglar
gjorde detta, ibland efter viss övertal
ning från redaktionen. Redan vid plane
ringen av undersökningen tänkte man
sig en rapport i FpV.
Då som nu var fältarbetet intressant
och roligt, när det sedan kommer till
skrivandet blir det lite svårare. Det är
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hyllan. Fågelrapporter bakades in i tid
ningen till och med 1975, därefter kom
separata rapporter. Från och med 1979
blev det fyra nummer om året. Det var
sedan en fin upplevelse att bläddra i det
nya formatet. Så har det alltid varit vid
tekniksprång.
Nu kommer utskrivna manus per epost till redaktionen, de språkgranskas
för att undvika stavfel och andra lapsusar samt förses med enhetligt format.
Manus returneras till författaren för
godkännande och skickas därefter till
layoutare för redigering i persondator
till lämpligt utseende – en mycket viktig
process, det inser lätt den som jämför
fågeltidningar på Ekliden. Det färdiga
numret sänds slutligen till tryckeriet i
form av ett dokument som används di
rekt till tryckning. Ibland sker detta lite
sent vilket vi i redaktionen ofta hävdar
inte är vårt fel …
PÅ VÄG MOT DIGITAL TIDNING?

Alla tidningar funderar nu på hur man
ska förhålla sig till den nya digitala tek
niken. Kanske kunde vi gå förbi tryck
eriet och skicka ut en digital tidning till
alla medlemmar? Det skulle väsentligt
minska en av föreningens största utgif
ter. Surfplattor börjar nu bli vanliga och
miljöargumentet är tungt. Det är också
en ekonomisk fråga; av medlemsavgif
ten 2011 gick 55 % till tidningen, tryck
ning och distribution kostar. En nätba
serad tidning kanske kan ge lägre
medlemsavgifter?
Men, säger någon, alla har ju inte da
torer? Så var det förr, men inte nu läng
re. Datorer blir allt vanligare, Statistiska
centralbyrån SCB har undersökt frågan.
I Sverige hade 94 procent av befolk
ningen 16–74 år tillgång till Internet i
hemmet våren 2012. Skillnaden mellan
könen är mycket liten (Statistiska cen
tralbyrån 2013).
MINA EGNA FUNDERINGAR

Det ovan sagda om distribution av FpV
är min egen uppfattning, baserad på ut
vecklingens obönhörlighet och alls inte
diskuterad av styrelsen, är väl bäst att
säga. Idag vill många ha sin papperstid
ning, den kommer säkert att finnas kvar
länge. Men nästa gång vi firar halvsekel
har situationen troligen förändrats, kan
ske redan om tio år, vem vet? Den som
lever får se. #
Fåglar på Västkusten 3/2013
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NÅGOT OM VINPROVANDETS OCH
FÅGELSKÅDANDETS
GEMENSAMMA
ANATOMI

p

Lika som bär? Eller
druvor? Fågelskåd
ning och vinprov
ning har mer ge
mensamt än örnen
på den här flaskan
(som för övrigt inte
kan rekommende
ras, men det var
ont om fågelviner
vid inköpstillfället
för detta stilleben).
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Plötsligt händer det. Fågelskådning och vinprovning visar
sig vara två sidor av samma mynt. Och två sidor i FpV.

M

TEXT OCH BILD: ERIK WALLENTIN
ERIKWALLENTIN@GMAIL.COM

inns du tjugo frågor? Spelet vars
poäng var att, med ett antal väl valda
frågor, lista ut vem ens motspelare
tänkte på. Så här i apparnas tidevarv kan man för
stås spela mot en virtuell motståndare, med den
lilla skillnaden att motståndaren nu tycks oändligt
skicklig och inneha en nästan magisk förmåga till
slutledning. Hur är det möjligt att han visste att det
var Leif ”Loket” Olsson jag tänkte på, frågar man
sig. Naturligtvis är det bara en fråga om sanno
likhetsberäkningar och att lära sig av det man ti
digare upplevt. Men samma magi kan uppstå då
man för första gången ser någon bestämma en ho
risontsträckande havsfågel eller på pricken spika
odlingsläget på en Moselriesling.

Fåglar på Västkusten 3/2013

När jag skriver detta har jag skådat fåglar i drygt
sju månader och har kanske tagit av stödhjulen,
men ramlar ofta ohjälpligt rakt ned i den hårda as
falten. Provat vin har jag gjort i drygt fem år men
känner mig likväl som en nybörjare. Kanske är det
här likheterna börjar? Känslan av att aldrig vara
fullärd, en känsla som väcker hunger snarare än
saknad. Gåvan att få grotta ner sig i detaljer, och
sakta se mönster träda fram. Låt oss bli konkreta.
DEN ENGELSKE FÖRFATTAREN och

fågelskådaren Marc
Cocker talar om ”Robin-huggers”, det vill säga röd
hakekramare, efter engelsmännens kärleksrelation
till nationalpippin. För att förenkla så är detta en
grupp fågelskådare som är mer intresserade av att

Vinprovning och fågelskådning
det sitter en flock stjärtmesar på trädgårdens fågel
bord än att det sitter en sammetshätta och gömmer
sig i en fläderbuske på Öland. Fåglarna, och deras
dagliga bestyr, ger glädje i vardagen. Men de är
inte vardagen. Kanske står det en kikare i fönstret
och bredvid ligger möjligen en fågelbok för att
identifiera de ovanligare gästerna. Och kanske är
det i denna grupp man finner den mest oförställda
glädjen bland fågelskådare? Utan en tomtlista att
oroa sig för, drag att åka på och dyra kikare att in
vestera i, återstår troligen bara glädje över att få
stillsamt betrakta dessa fantastiska varelser.
VEM ÄR DÅ VINVÄRLDENS rödhakekramare?

Vår gode
vän BiB-drickaren naturligtvis. Bag-in-Boxen ger
möjlighet att dricka ett enstaka glas vin, utan hel
flaskans tyngande konsekvenser. Den är praktisk,
ekonomisk och tack vare ett rigoröst inköpssystem
är kvalitén sällan så hårresande dålig som kartong
viner på den europeiska kontinenten.
Precis som för rödhakekramarna är vinet mer av
ett trevligt inslag i vardagen än ett fullfjädrat in
tresse. Kanske läser man någon gång en vinrecen
sion, och för all del, nog smakade Amaronevinet
man fick i 60-årspresent väldigt mycket, men på
det hela taget är man nöjd med vad lådornas värld
erbjuder.
SÅ IBLAND TÄNDS EN GNISTA. En dvärgsparv besöker en
fågelmatning, en fiskgjuse jagar över en sommar
varm badsjö, på ett kalas öppnar någon en flaska
Henriot 1996 och en annan gång kör man fel i Tos
cana och får prova Brunello direkt från 1 200 liters
botti. Man tar ett steg uppåt, framåt och ytterst säl
lan kan man överblicka konsekvenserna. Låt oss
först slå fast att det finns många som kan göra sa
ker med måttfullhet. Den där fiskgjusen kanske
blev en bättre kikare, en ny fågelbok och några tu
rer om året till en fågellokal i närheten. Någon går
med i en förening och träffar likasinnade utan att
för den sakens skull ligga vaken och fundera på
trutarnas juvenila dräkter eller drömmer mar
drömmar om att behöva välja mellan att dra på en
glasögonejder eller en lammgam. BiB-drickaren
börjar köpa en flaska Chablis till fredagsräkorna
och reagerar så smått på syltigheten i de sydafri
kanska lådvinerna. När bilsemestern ändå går till
Provence passar man på att besöka ett par vingår
dar, återigen utan att förbanna sakernas tillstånd
för att du försover dig och hamnar sist i kön på
Selossesläppet på Systembolaget eller gissar Les
Clos 2004 när det borde ha varit Monte Tonneré
2006 på vinklubbens Chablisprovning.
ANDRA LEVER SOM BEKANT efter

devisen ”Vem f*n är
måtta och varför måste jag göra allt med henne?”.
Har man väl börjat fundera på handpenneprojek
tioner, tertialspetsar och postjuvenila ruggningar

är det som engelsmännen säger, en halkig backe.
Lika illa är det om musiken i dina hörlurar bytts ut
mot vass-, flod-, träsk- och gräshoppsångare för att
vara säker på att inte tveka på skiljelinjerna i fält.
Vindrickaren har nu börjat tvinga sin partner att
gå ner i, den vid det här laget ganska omfångsrika,
vinkällaren och sedan servera vinet i en folieklädd
flaska för att kunna blindprova det. Vid parmidda
garna tråkar hen ut gästerna med timslånga mono
loger om subtila jordartsskillnader i Grand Crulägen i Rheingau. I den mån det finns en resebud
get kvar när vininköpen är klara går resorna ute
slutande till vinområden där det närmaste man
kommer havet är en glimt inifrån den hyrda skåp
bilen som till brädden fyllts med vinlådor.
FÅGELSKÅDAREN SLÄPPER ALLT för att åka på drag, vin
drickaren för att stå i kö utanför Systemet när ny
heter släpps. Du kanske invänder att vindrickarens
mål enkelt kan uppnås om man bara är beredd att
betala tillräckligt för en butelj? Nog är det så, men
detsamma kan sägas om fågelskådaren som åker
till Extremadura för att hänga in stortrapp, snarare
än att stå och vänta på den vid Nabben.
LÅT OSS ÅTERVÄNDA till

berättelsens början, till ma
gin. Fältbestämning av fåglar och blindprovning av
viner delar sin grundläggande anatomi. Vi bygger
en grund, tittar på talgoxar och blåmesar, dricker
Periquita och La Gunilla. Vi lär oss sakta vad som
utmärker en art, ett område, en druva.
Den läraktiga bygger sakta men säkert en data
bas av intryck och upplevelser som ligger till grund
för de trolleritrick vi senare lär oss att utföra. Det
är ur den databasen vi ett efter ett plockar bort an
dra möjliga alternativ när vi ser en smäcker, lång
bent och spetsnäbbad vadare i en tringaflock och
till sist landar i dammsnäppa. När den maskulina
profilen ihop med komplexiteten och mognaden
gjort alla andra alternativ än 1997 Barolo från Ser
ralunga otänkbara då ett vin blindprovas. Återi
gen, inget mer än en sannolikhetsanalys baserad
på ett mycket stort antal observationer.
Du invänder att vinprovarna har det väl förspänt
som bara river av folien och får facit? Med dagens
digitalkamerateknik och sociala nätverk vill jag
hävda att facit finns inom räckhåll även för skåda
ren.

ÄN ÄR VI LYCKLIGTVIS INTE APPAR eller magiker. Vi gis
sar fel. Vi stringar en trädgren till en gåsgam. Vi
tror att Cordonieu är Pol Roger och vi reser oss och
går vidare. Men våga byta ut lådvinet mot en flas
ka som kostar lika mycket, res till Piemonte, åk på
ett drag, ringmärk en vecka, börja kryssa! Är du en
sådan som kan göra saker med måtta gratulerar jag
dig, om inte ses vi utanför Systembolaget eller på
en vinterkall leråker i Skåne. #

”

Detsamma
kan sägas
om fågelskådaren
som åker
till Extremadura för
att hänga in
stortrapp,
snarare
än att stå
och vänta
på den vid
Nabben

Blev du sugen på ett
fågelvin, men inte så
lockad att testa Eaglehawk efter att ha läst
bildtexten på motstående sida? Lugn, det
finns mer om man
letar. En sökning på
Systemets hemsida ger
bland annat: Aussie
Flamingo Blush, Swan
Bay, Duck Pond, Running Duck, Finca Valpiedra, The Owl Post,
Heron’s Nest, Smoking
Loon, Ostrich Landing,
The Laughing Magpie,
Pheasant’s Tears och Il
Falcone. För att inte
tala om X Winerys Red
X och White X, och
Fifty Shades of Grey
(Twitchy Palms Shiraz). Allt beror på hur
långsökt man vill vara.
Underlag för en ny
krysslista kanske?

PERNILLA 3/2013
EDLUND
Fåglar påBild:
Västkusten
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VRÅKSTRECK
– BLANDAT, BANDAT, VITT OCH BRETT –

p

De flesta som har skådat några år har inga större bekymmer med att
skilja våra vråkar åt. Men om kön och ålder ska bestämmas brukar det
behövas mer påläsning. För att råda bot på det kommer här en guide
med enkla, snabba karaktärer som även nybörjaren klarar av i fält!

Ormvråk? Ja, absolut
– men vilken ålder?
Vet du inte svaret är
det här definitivt en
artikel för dig. Rätt
svar finns längst ner
på sidan 32.

TEXT: BJÖRN DELLMING
BJORN.DELLMING@GOF.NU

D

häckar i Sverige föl
jer i mångt och mycket samma utveckling av
ålderskaraktärer som gäller för hela familjen
vråkar. En flygande vråk uppvisar till exempel fem
korta, men relativt tydliga fingrar på varje hand
(förutom tofsbivråk som har sex tydliga fingrar i
sin breda hand). Jämför gärna med Aquila-örnar
som uppvisar sex–sju tydliga, långa fingrar i varje
hand, eller brunglada som har sex tydliga fingrar.
Vid könsbestämning är i allmänhet honan större
än hanen, vilket kanske egentligen bara är relevant
när man betraktar ormvråk, då både fjällvråk och
bivråk går lättare att könsbestämma på skillnader i
dräkten.
Vråkarna brukar delas in i två huvudsakliga ål
dersklasser (gammal och ung) och man skiljer
snabbt på dessa genom att gamla fåglar har breda,
mörka bakkanter på vingar och stjärt, medan ung
fåglar har diffusa sådana. Vid goda observationsbe
tingelser brukar man också kunna urskilja ”första
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E TRE ARTER VRÅKAR som

adulter” (subadulta). De åldrar som beskrivs i den
na artikel är därför:
Juvenil (1K höst/2K vår): Första dräkten som
anläggs efter dunungestadiet.
Första adult (2K höst/3K vår): Andra dräkten
som anläggs efter den första ruggningen (som sker
under sommaren).
Adult (3K höst och äldre): Tredje dräkten.
Fullt utfärgad fågel.
Denna lilla guide beskriver främst flygande vrå
kar, då det oftast är så man ser dem. Varje arts sär
skiljande karaktärer behandlas med avseende på
art, kön och ålder.

ORMVRÅK
Ormvråk är utan konkurrens vår vanligaste vråk
och sannolikt en av de första rovfåglar man över
huvudtaget ser i Sverige, oavsett om man är fågel
skådare eller ej. De sitter ofta på stolpar utmed vä

vråkstreck – blandat, bandat, vitt och brett

Bilder: RONNY MALM

p

JUVENIL (1K HÖST/2K VÅR)

Som juvenil har ormvråk en homogen
dräkt med jämnt slitage/fräschör över
hela dräkten (alla fjädrar av samma ge
neration). Buken är längsstreckad och
ögats iris är ljus. Hos en flygande juve
nil ormvråk ser man att armpennorna
är ganska fint bandade och har en grå
skuggning längst ut, vilket skapar en
diffus, mörk bård utmed vingbakkan
Bild: HANS FALKLIND
ten. Än tydligare är att stjärten saknar
gar och spanar efter sorkar i dikena eller skruvar i
distinkt ändband. Stjärtpennorna är snarare fint
termiken över något skogsbryn. Ibland kan man
bandade redan från fjädertoppen med avtagande
också höra deras jamande kontaktläte. Den är en
styrka längre in mot stjärtroten. Ovansidan av
medelstor rovfågel som ofta flyger med ganska ste
armpennorna hos juvenil ormvråk är i regel mör
la och grunda vingslag vid aktiv flykt. Vid krets
kare än övriga vingen, vilket ofta syns väl även hos
flykt seglar den på lite lätt V-ställda vingar. En fly
sittande fågel.
gande ormvråk karaktäriseras ofta av att den är
FÖRSTA ADULT (2K HÖST/3K VÅR)
tydligt ”bullig”, beroende på relativt korta fingrar
Efter första ruggningen (april/maj till september)
på handen, breda vingar och den bland vråkarna
proportionellt sett kortaste stjärten. Ormvråken fö har ormvråken bytt en hel del pennor i inre han
den, men de två–tre yttersta handpennorna lämnas
rekommer i ljus och mörk morf.
ofta oruggade. Det händer också att några enstaka
Könsbestämning av ormvråk är oftast väldigt
armpennor lämnas oruggade. Dessa avslöjar sig ge
svårt om man inte ser hane och hona tillsammans.
Hanen är något mindre och har proportionellt stör nom att vara kortare än de nya och mer brunslitna.
Kroppen uppvisar ofta ett intermediärt utseende
re huvud och något smalare vingar. I dräkten är
med en blandning av längsfläckning och adultlik
könen annars lika. Åldern på en ormvråk är desto
tvärbandning. Ögats iris är brungrå. Stjärten är
lättare att bestämma. Det första man skall kolla på
ofta komplett ruggad och har ett utseende mellan
en flygande vråk är som sagt vingarnas och stjär
juvenil och adult. Ibland lämnas det yttersta stjärt
tens bakkant. På sittande fågel bör man fokusera
penneparet oruggat vilket syns väl vid utbredd
på bukens teckning och ögats irisfärg.

Ormvråk, adult:
notera tvärbandad
kropp, mörkt öga och
svarta bakkanter på
vingar och stjärt.
t

Ormvråk, juvenil:
notera den fläckiga
kroppen, avsaknaden
av mörkt stjärtband
och diffus vingbak
kant.

Fåglar på Västkusten 3/2013
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Bild: LARS LUNDMARK
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Bivråk, juvenil
(jagad av kråkor):
notera avsaknaden
av mörkt ändband
på stjärten samt den
grådaskiga grund
tonen på alla vingoch stjärtpennor.

stjärt hos kretsflygande fågel. Denna dräkt kräver
ofta ganska bra obervationsomständigheter för att
kunna säkerställas. Som alltid när det gäller ålders
bestämning av rovfåglar bör man vara ödmjuk in
för individers variation i utfärgning och ruggnings
status.
ADULT (3K HÖST OCH ÄLDRE)



Bivråk, adult hane:
gult öga, mörka bak
kanter på vitaktiga
pennor (vingar och
stjärt), choklad
doppade fingrar!
u

Bivråk adult hona:
gult öga, mörka bak
kanter på gråaktiga
pennor (vingar och
stjärt), solkiga fing
rar!

30

I regel skall nu första vågens handpenneruggning
vara klar, men ibland kan den yttersta handpennan
lämnas kvar oruggad vid 3K-ruggningen. Då visar
handen tydligt tre generationers pennor där den
yttersta pennan är extremt sliten och blekt. Arm
pennorna är även de i regel färdigruggade och
vingundersidan uppvisar nu en distinkt mörk bak
kant utmed hela vingen, liksom utmed stjärtens
bakkant. Kroppen hos den adulta ormvråken är
tvärbandad och ögats iris är mörk.

BIVRÅK
Bivråk är en vråk som man mycket sällan ser sit
tande, till skillnad från ormvråken. Den ryttlar hel
ler aldrig då dess föda och födosök inte kräver den
typen av flygkonster. I storlek är den ungefär som
ormvråk, men silhuett och proportioner skiljer sig.
En kretsflygande bivråk avslöjar sig ofta redan på
lite håll genom att segla på rakt hållna vingar, till
skillnad från ormvråkens lätt V-ställda. I glidflykt
hålls alltså vingarna ganska plant eller svagt nedåt
hängande. Bivråken är också påtagligt mer lång
stjärtad och har ett iögonfallande litet och smalt
huvud och därtill en proportionellt längre hals än
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Bild: BJÖRN DELLMING

Bild: BENGT HALLBERG

ormvråken. Detta sammantaget gör att bivråken
har en betydligt slankare framtoning än ormvrå
ken, och det är också något av det första man note
rar när man väl får syn på en bivråk. Liksom orm
vråken förekommer bivråken i olika färgmorfer,
och framförallt i juvenil dräkt är variationen stor. I
alla kända dräkter har bivråken alltid en smal, oval
knogfläck (till skillnad mot Buteo-vråkarna som
har en mer kvadratisk).
Som 2K-fågel stannar bivråken i Afrika och väl
digt lite är därför känt om hur denna dräkt ser ut.
Därför kommer vi här bara att beskriva juvenil
samt adult dräkt. Könsbestämning är bara möjlig
hos adulta individer.
JUVENIL (1K HÖST)

Den juvenila dräkten är fräsch och homogen med
alla fjädrar av samma generation. Vingpennor
(framförallt armpennor) är ofta gråskuggade
(egentligen svagt och mycket fint bandade) med
tre–fyra relativt väl urskiljbara mörka band utmed
hela vingen. Stjärten går i samma tema med tre
tydliga, jämntjocka mörkare band. Centralt över
vingen löper det också ofta ett ljusare täckarband,
vilket kan vara synligt även på ganska stort av
stånd (det syns bäst hos mörkare individer). Unga
bivråkar uppvisar också ofta en mörk banditmask
över ögat. Till skillnad från ormvråk har en juvenil
bivråk mörk iris.
ADULT HANE (3K HÖST OCH ÄLDRE)

Hos adulta bivråkshanar går huvudet inklusive
kinderna i grått. Stjärten och vingarna har ljusnat

vråkstreck – blandat, bandat, vitt och brett

Bild: TOMMY HOLMGREN

Bild: MIKAEL NORD

mot vitt i sin grundton och de mörka banden som
löper över vingar och stjärt har blivit mer distinkt
svarta. De tre banden över stjärten som återfanns i
den juvenila dräkten har nu omfördelat sig till ett
tjockt, svart ändband och två smalare mörka band
närmast stjärtroten. Viktigt att notera är att han
dens ”fingrar” har tydligt avgränsade svarta top
par, vilket är en bra särskiljande karaktär mot ho
nan. Kroppen är ofta glest vattrad med kraftiga
teckningar.
ADULT HONA (3K HÖST OCH ÄLDRE)

Honan är generellt mer bruntonad och spräckligt
tecknad än hanen. Huvudet kan vara gråaktigt och
likt hanens men det gråa går inte ner över kinder
na. Grundfärgen på vingpennor och stjärtpennor är
aldrig så rent vitaktig som hos hanen, utan brukar
innehålla viss gråaktig småspräcklighet. Handens
mörka fingertoppar är mer utsmetat tecknade och
är inte lika distinkt avgränsade in mot handen, till
skillnad mot hanen där varje finger är precis som
”chokladdoppat” och inte utsmetat.
Kroppen är ofta mer murrigt tecknad än hos ha
nen. Vissa mörka morfer av honor kan i viss mån
närma sig mörka morfer av hanar men det yttre
ändbandet på stjärten är smalare hos honor.

FJÄLLVRÅK
Fjällvråken är till beteendet mest lik ormvråken,
med vilken den ibland kan förväxlas, men fjällvrå
ken ses oftare ryttla i sin jakt på smågnagare eller
sittande på stolpar eller träd i anslutning till stora

Bild: PETER HVASS

öppna områden som strandängar, myrar eller nå
got gnagarrikt fält under årets kallare månader.
Den är en medelstor rovfågel med proportionellt
längre vingar än ormvråken och flykten är följakt
ligen lugnare och mer följsam med djupare ving
slag. Vid kretsflykt seglar den med dubbelvinklade
vingar, ungefär som ett mycket grunt ”M”. I alla
dräkter skiljer den sig från ormvråk bland annat på
stjärtens teckning.
Könsbestämning låter sig göras på äldre fåglar,
där dräktdetaljer är avgörande.
Ålder bestämmer man på ungefär samma sätt
som hos ormvråk men fjällvråk är faktiskt snäppet
lättare att åldersbestämma.
JUVENIL (1K HÖST/2K VÅR)

Precis som hos de två andra arterna är den juvenila
dräkten homogen och fräsch (alla fjädrar av sam
ma generation). Buken uppfattas ofta som en enda
stor, mörkbrun fyrkant och ögats iris är ljus (precis
som hos ormvråk). Vingundersidorna är ljusa med
svarta fingerspetsar och en diffus, grå bård utmed
vingbakkant och stjärt. Ovansidan av armpennor
na är i regel mörkare än handpennorna, vilket
oftare syns hos sittande fågel. Stjärten skiljer sig
i alla dräkter från ormvråk – den är vitare och
inte alls så tätt bandad, utan har snarare en enda
mörk bård (grå underifrån, mörkare på ovan
sidan).

t

Fjällvråk, juvenil:
diffusa bakkanter på
vingar och stjärt,
finmönstrade undre
vingtäckare och ljust
öga (i bakgrunden:
adult ormvråk).
z

Fjällvråk, adult hona:
svarta bakkanter på
vingar och stjärt,
mörkt öga och fin
mönstrade undre
vingtäckare.
p

Fjällvråk, adult hane:
mörk strupe, grov
mönstrade undre
vingtäckare och flan
ker, flerbandad stjärt.

FÖRSTA ADULT (2K HÖST/3K VÅR)

Efter första ruggningen (april/maj till september)
har fjällvråken oftast kvar den yttre hälften av han
Fåglar på Västkusten 3/2013
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Fältbestämning
Vi slutar som vi
började – med en
fråga: art och ålder
på vråken till höger?
Svaret finns längst
ner på sidan!
u

den oruggad liksom några enstaka armpennor. De
kvarsittande juvenila pennorna är kortare
och tydligt brunare och saknar dess
utom den distinkta svarta spetsen
som de nya, fräscha pennorna
har. För könsbestämning i
denna dräkt är knogfläck
och undre vingtäckare
bra att kolla. Honor har
vältecknade undre ving
täckare och solid svart
knogfläck. Hanar har
grovtecknade undre
vingtäckare och knog
fläcken uppbruten med
vitt. Buk och halsteck
ning är fortfarande täm
ligen lika den hos juvenil.

hanen har dessutom ytterligare två till fyra smala
band innanför det yttersta svarta bandet på
stjärten, men underifrån syns ofta bara
ett eller två av dessa. Ögats iris är
mörk hos gammal fågel.
Honor har fortfarande
mörk buk, vältecknade
undre vingtäckare och
strupe likt juveniler,
men skiljer sig på tydlig
svart bakkant på vingar
och stjärt. Gamla hanar
har ofta omvänt teck
nad kropp, med mörk
strupe och ljusare buk
med kraftigt tecknade
flanker och byxor. De
undre vingtäckarna är
också kraftigt tecknade och
ADULT (3K HÖST OCH ÄLDRE)
den gamla hanen upplevs be
Nu är i regel första vågens rugg
tydligt mörkare överlag jämfört
ning av handpennorna klar och
med honan. Största förväxlingsris
B il d : M I K AE L N O R D
samtliga armpennor är av adult typ. De
ken med ormvråk är just gamla fjäll
bildar en regelbunden snygg svart bakkant på
vråkshanar, men återigen – glöm inte att kolla
vingen. Även stjärten har fått en svart bakkant och
stjärtens bandning! #

liten kikare
stora upptäckter

www.naturbokhandeln.se
info@naturbokhandeln.se
tel. 0485 - 444 40
För flera märken besök webbutiken
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Natur

BOKHANDELn
Dina köp bidrar till fågelskyddet!

Svar till bildfrågorna! Sidan 28: Ormvråk, första adult. Sidan 32: Fjällvråk, juvenil.

SWAROVSKI CL 8/10x25 Pocket B SAND

PROGRAM



BILDGÅTAN
Dags att lura på bilder igen!
Bild 1 är som vanligt lite lättare, och alltid en regelbundet
förekommande art i Sverige.
Bild 2 är en lite större utmaning, och är inte nödvändigtvis anträffad i Sverige (men
väl i Europa). Svar och förklaring finns på insidan bakpärmen. Lycka till!

BILD 1 – REGELBUNDEN I SVERIGE

BILD 2 – ANTRÄFFAD I EUROPA

ART OCH ÅLDER?

ART OCH KÖN?

TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN

EXKURSIONER OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trev
liga 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 program
met har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken VARDAGSAKTIVITETER)
och speciella exkursioner för för
eningens kvinnor (se rubriken
LADYBIRDS).

Exkursionsinfo
SENA ÄNDRINGAR Se www.gof.nu för

SAMLING Om inget annat anges

eventuella sena ändringar.

samlas vi vid Shell-macken på Kruthusgatan, bakom bussterminalen
på Nils Ericsonsplatsen.

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.
Anmäl dig helst via e-post till resor@
gof.nu, alternativt via brev (till GOF,
Box 166, 421 22 Västra Frölunda)
eller på 031-49 22 15 (avlyssnas enbart på 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).

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.

HÅLLÖ/RAMSVIKSLANDET
LÖRDAG–SÖNDAG 26–27 OKTOBER

I höst längtar vi till Bohuslän igen!
Liksom tidigare år är det Peter
Backman, som leder oss bland klippor och strandängar på Hållö och
Ramsvikslandet. Vi får säkert möjlighet att studera toppskarvarnas
dykteknik, och om vi har tur kanske
det dyker upp en ringtrast, lappsparv eller någon ovanlig piplärka.
Vid tjänlig väderlek kan det hända
att Peter sätter upp nät för ringmärkning. Så här sent på året kan
det också dyka upp en eller annan
rar alka, som alkekung eller lunnefågel. Vi bor på det pittoreska
vandrarhemmet Ramsviks Övergård, där vi disponerar en samlingslokal. Tidigare år har vi ibland
lagat middag tillsammans där.
Kanske gör vi så även i år. Avresa
lördag morgon kl 06.00 med hemkomst senast kl 18.00 på söndag.
Transport sker med egna bilar, så
ange om du kan ställa upp med bil.
LEDARE: Peter Backman. PRIS: 600–700 kr.
ANMÄLAN: Senast 15/10 med 200 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (070-608 10 09).

ÅTERBUD lämnas till kontaktperso-

nen eller GOFs telefonsvarare (03149 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.

HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 30 NOVEMBER

Halland brukar så här års kunna
bjuda på trevliga övervintrare som
snösparv, berglärka, vinterhämpling och vissa år snösiska. Vi stannar på ett antal kustlokaler och gör
kanske, beroende på tid och fågeltillgång, även en avstickare inåt
landet. Vid Lis mosse brukar ju alltid finnas övervintrande rovfåglar.
Vid tillräckligt många anmälningar

åker vi gemensam buss. Avresa kl
06.30, hemkomst sen eftermiddag.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:
Senast 1/11. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria
Eriksson (070-539 59 10).

TJÖRN
LÖRDAG 7 DECEMBER

Beroende på väder, isläge och fågeltillgång, väljer vi de bästa lokalerna för dagen. Kanske börjar vi på
Klädesholmen, där vi kan få se flera
av ytterskärgårdens arter som alfågel, lommar, toppskarv, skärsnäppa, tretåig mås, alkor och skärpiplärka. Havsörn och pilgrimsfalk ses
ofta sitta på omgivande skär. I
hamnarna spanar vi måsfågel och
hoppas på någon ljus trut, liksom i
fiskhamnarna i Rönnäng/Bleket.
Därefter åker vi till någon plats
med utsikt över Stigfjorden, Bohusläns kanske bästa vinterlokal
för havsörn. Lommar och doppingar ses regelbundet och knipflockarna kan vara imponerande. Vi avslutar troligen vid fjordarna runt
Mjörn där upp till 100 salskrakar
kan ses. När det börjar skymma är
vi tillbaka där vi började (Myggenäs korsväg) och har därmed åkt
”Tjörn runt”. Avresa från Göteborg
kl 08.00, hemkomst sen eftermiddag. Resan sker med privata bilar.
LEDARE: Per Undeland. PRIS: Ca 200 kr. ANMÄLAN:
Senast 23/11. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt
Lindberg (073-603 81 00).

GÖTEBORG RUNT
MÅNDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN)

Traditionsenligt ”gör” vi Göteborgstrakten i slutet av julhelgen
Fåglar på Västkusten 3/2013
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PROGRAM
FpV
FÖRENINGSINFORMATION

med chans att få in en del nya årskryss. Vart vi åker beror på väderoch vad som setts; hamnen, Torslandaviken, Säveåns mynning
m.m. Avresa kl 08.30, hemkomst
senast vid 16-tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 70 kr. ANMÄLAN:
Senast 21/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Eva Åkesson
(070-812 02 85).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
ingen avgift, mycket fågel, en
del bekanta, fikapaus på vacker
plats. Ofta samåkning från sam
lingsplats, vi delar på bilkostna
den 20,00 kr/mil och bil. Kontrol
lera alltid på www.gof.nu om
programmet har ändrats. Där
finns också rapporter från en del
tidigare vandringar, liksom hos
www.naturstig.se. Kontakt: Stig
Fredriksson, 0703-30 28 16.
ÖVERÅSPARKEN
TORSDAG 10 OKTOBER, KL 10-12

Mitt i stan finns en liten park med
bokskogar, en liten damm och
trappor upp på Höga berget. Idag
ser vi om det är något sträck över
Göteborgs innerstad och får en
promenad i en ny park. Samling kl
10.00 vid hpl Herrgårdsgatan.
LOKALGUIDE: Åsa Sedström.

RÖRÖ
TORSDAG 17 OKTOBER, KL 09-15

Idag gör vi en resa långt ut till yttersta havsbandet, där fåglar
ibland ses som inte ses längre inåt
land. Vi träffas på parkeringen vid
Burö färjeläge kl 09.00 för att ta färjan till Rörö kl 09.15. Bussåkare tar
buss 290 kl 08.03 från Nils Ericson
terminalen och anländer till Burö
09.10. Beräknad återresa 12.45, ankomst Nordstan 14.48.
LOKALGUIDE: Peter Keil.

HYPPELN
TORSDAG 24 OKTOBER, KL 10-13

Vi går ett varv runt denna lilla ö i
det yttre havsbandet, i senhösten
då havet ibland kan bjuda på överraskningar i fågelväg. Buss 290 avgår kl 08.52 från Nils Ericson terminalen med ankomst till Buröfärjan
kl 10.10. Bilister kör Öckeröleden,

34

Fåglar på Västkusten 3/2013

tar vägverkets färja till Hönö Pinan
och fortsätter till Burö färjeläge,
färjan avgår kl 10.15. Färjan går tillbaka från Hyppeln kl 12.55.
LOKALGUIDE: Bo Brinkhoff.

HÖKÄLLA

LADYBIRDS
Tänk på att alltid ringa och med
dela deltagande till resesamord
naren. På så sätt kan vi använda
så få bilar som möjligt och se till
att alla har någon att åka med.

TORSDAG 31 OKTOBER, KL 10-13

Traditionellt utflyktsmål med flockar av dvärgbeckasiner som främsta
lockbete, men säkert också ett och
annat som du inte väntar dig.
Hökälla är alltid Hökälla. Buss 52
och 53, hållplats Lillhagsparken
södra. Samling vid Lillhagsparken
19. Hållplatsen och stor parkering
ligger nära samlingsplatsen.

TJOLÖHOLM
SÖNDAG 20 OKTOBER
RESESAMORDNARE: Margareta Kron

(031-82 60 54).

TORSDAG 7 NOVEMBER, KL 10-12

Denna höst har Välen blivit en
ännu mer besökt plats genom att
Stallberget börjat användas för
flyttfågelstudier. Här har i höst passerat allehanda flyttfåglar och gör
kanske så också idag. Samling för
samåkning vid Mio för gemensam
avfärd kl 10.00. De som kommer
med kollektivtrafik till Frölunda
torg går bron över Västerleden och
tar sedan till vänster.
LOKALGUIDE: Uno Unger.

SÖNDAG 3 NOVEMBER

SÖNDAG 24 NOVEMBER
RESESAMORDNARE: Elisabeth Nordén
(031-47 65 41 eller 072-500 63 08).

Vill du vara med på
LadyBirds mejllista?
KONTAKTA
ladybirds@gof.nu

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa
Ekliden på Södra Dragspelsga
tan 32 i Västra Frölunda. Välkom
men in på en kopp kaffe och
trevligt fågelprat med andra i
föreningen! Följande måndagar
är det bildvisning kl 19.00.

KROSSHOLMEN
TORSDAG 28 NOVEMBER KL 10-13

Mot senhösten kan vattnen i Rivö
fjord vara fågelrika, beroende på
hur långt hösten gått. Annars är
Torslandaviken i närheten. Buss 24
från Nils Ericson terminalen kl
09.23, anländer Amhult kl 09.55.
Samling på parkeringen vid ICA
Maxi Amhult kl 10.00.
LOKALGUIDE: Magnus Persson.

TORSDAG 5 DECEMBER KL 10-13

Så länge Fågelcentralen behövs
och Tommy vill visa oss vad som
finns här så fortsätter vi med besöken. Alla har inte varit här än och
det går också att återvända för att
se på räddade fåglar på nära håll.
Gemensam färd från Stigs center kl
09.30 eller buss 37 till Ragnhildsholmens hpl 10.03 från Eriksdal.
Samling vid parkeringen vid Ragnhildsholmen för gemensam vandring på en kilometer.
LOKALGUIDE: Tommy Järås.

Fåglar är något särskilt, det är vi
alla överens om. Har man en gång
fastnat i fågelfällan sitter man där,
det kan inte hjälpas. En och annan
kan inte låta bli att berätta för oss
andra hur fantastiska fåglar är, och
få gör det på samma oefterhärmliga sätt som kvällens krönikör
Janne Stenberg.
FÅGLARS SLÄKTSKAP
SÖNDAG 1 DECEMBER

Vi vanliga skådare tänker inte så
mycket på fåglars släktskap – det
står ju i Fågelguiden. Lars Larsson
går ett stycke längre och funderar
mycket på hur fåglarnas släktträd
hänger ihop – om det nu ens är något träd? Efter hans redogörelse
ser vi garanterat fåglar på ett nytt
sätt.

HAPARANDA SANDSKÄR
MÅNDAG 21 OKTOBER

Sveriges nordligaste fågelstation
är Haparanda Sandskär längst in i
Bottenviken. Peter Keil besökte ön
för första gången 2006 och återvänder sedan varje år. Ikväll förklarar han varför.

STUDIE
VERKSAMHETEN
Anmäl dig till någon av våra
studiecirklar och lär dig mer om
fåglar tillsammans med andra
likasinnade!

SKÅNSKA FÅGLAR
MÅNDAG 18 NOVEMBER

FÅGELCENTRALEN HÖG

GOFs föredragskvällar på Natur
historiska museet vid Linnéplat
sen 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!
FANTASTISKA FÅGLAR

SKÄNDLA BY

LOKALGUIDE: John Thulin.

VÄLEN

FÖREDRAG
PÅ MUSEET

Göran Birgersson har tidigare
glatt oss med skogsfåglar från
Ödenäs skogar och örnar från
norska kusten. Nu blir det fåglar
från gömslen i Skåne samt tips om
hur han bygger sina gömslen och
får ihop kött till åtlarna.

LÄSECIRKEL
START I NOVEMBER

Om intresse finns planerar vi även i
höst en läsecirkel med böcker av
typen ”Skönlitterära fågelböcker”.
Anmäl intresse till gof@gof.nu. Hör
gärna av dig med förslag på bok
för höstens cirkel.

ARKTIS OCH ANTARKTIS
MÅNDAG 9 DECEMBER

Storslagna landskap med egenartade djurliv. Ikväll berättar Erik Ed
vardsson om möten med isbjörnar, pingviner, albatrosser och
valar i norr såväl som i söder.

GOFS KURSER GENOMFÖRS I SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET GBG
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

Är du intresserad av fler naturrelaterade händelser i Västsverige? Stig Fredriksson sammanställer löpande program från mer än 30 föreningar i Naturkalendern på www.naturstig.se!
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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
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GUNILLA JARFELT
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NIDINGENS FÅGELSTATION

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
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RRK HALLAND

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

STUDIEVERKSAMHET

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

BRITTA SVENSSON
britta.svensson@gof.nu (0730-43 45 48)
TORSLANDAVIKEN

KÅRE STRÖM
kare.strom@gof.nu (0303-24 95 95)

Kontakta Fågelcentralen om du behöver hjälp med att
ta om hand en skadad fågel. Mer information finns på
www.fagelcentralen.se.
KONTAKTPERSON
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MALIN KARLSSON
malin.karlsson@gof.nu (0723-20 20 40)

FÅGELCENTRALEN

DANIEL GUSTAFSSON
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GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA
LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN PÅ SIDAN 33

Bild 1: En stor och kraftig vadare
kommer flygande. En relativt
lång och kraftigt nedåtböjd
näbb visar direkt att vi har att
göra med små- eller storspov
men vilken av dem är det? Vid
första anblicken kan näbbens
längd föra tankarna till småspov
men det stämmer inte riktigt.
Formen passar trots allt bättre

på en storspov. Dessutom hade
en småspov bland annat uppvisat en mycket mer distinkt huvudteckning. Just den korta
näbben samt den relativt finstreckade kroppsteckningen
visar att det är en fågel i juvenil
dräkt.
Bild 2: Fågelns huvud och
hals befinner sig i fotoögon-

blicket under vatten varför vi
endast har kroppens form och
teckning att utgå ifrån. Troligen
kommer man ganska snabbt
fram till att det rör sig om en
andfågel. Väl där passar den
flammiga teckningen på kroppen tillsammans med skulderfjädrarnas teckning endast in på
en art. En hona stjärtand.

FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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