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DET FINA MED ATT SKÅDA

Sidensvans på Karl-Olof Johanssons
magnifika fågelmatning vid Smithska udden
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FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
NÄR DETTA SKRIVS ÄR vi halvvägs
in i första egentliga upplagan av
Skådarhjälpen. Det är början av
december och Sveriges Radios
genomtrevliga huminatära satsning Musikhjälpen har pågått i
två dygn. Det är något speciellt
med Musikhjälpen, detta radioprogram som går ut på att samla
in pengar till ett aktuellt humanitärt område. Jag vet inte vad som
gör det, men något skiljer sig från
andra galor. Kanske är det folks
engagemang. Överallt, över hela
landet, startar folk egna insamlingar. Hela tiden. Folk peppar
varandra och pengarna trillar in.
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DET VAR DÄRFÖR JAG drog igång

Skådarhjälpen. För att få vara en
del i det där maskineriet, och också vara med och smitta av mig på
andra. Men det var också för att
det vore kul med en landsomfattande tävling i fågelskådning. De
tävlingar som finns är ju alltid på
lokal basis. Och nu är vi här, halvvägs in i tävlingen och 100 skådare över hela landet har anslutit.
Det skådas, räknas och summeras.
Det taggas och doneras. Och
tusenlapparna börjar ticka in.
HUR DET SLUTAR VET jag inte nu,

Bild: SARA LYDMARK

för det är fyra dagar kvar. Men bra
blir det! Vi får summera i nästa
nummer. Och sedan är det dags
att börja ladda för etapp två av
Skådarhjälpen – ett nationellt
cykelartrally på nationaldagen.
För att dra in pengar till fågelskydd och för att sätta fokus på
ekoskådning. Fast det börjar vi
med redan
nu, på sidan
12, så att ni
kan ge rätt
typ av löfte
på nyår i år ...
REDAKTÖR: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU
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YTTERLIGARE ETT ÅR läggs snart till handlingarna. Än så länge har inte vintern
kommit till våra trakter. Hösten har bjudit på omväxlande väder med både
sol och en storm som faktiskt blev till orkan, i alla fall på Onsalasidan och
Nidingen. Blåsten har ju också gjort att en hel del fåglar tvingats att stanna
upp på sin flytt söderut och även om jag kanske inte fått in några riktigt
spännande kryss så har upplevelserna inte saknats.
ATT HA MÖJLIGHET att

ta en promenad i hemmamarkerna dessa dagar är
skönt. Den kanske inte ger några större upplevelser men visst finns det
mycket att njuta av ändå. Mestågen drar förbi med energiska fåglar som
plockar insekter i varje gren. Ovanligt mycket svartmesar har jag haft turen att stöta på och flera stycken
har även ockuperat fröautomaten utanför fönstret.
Några talltitor har jag däremot inte lyckats se under
hela hösten. Det verkar som om de fortsätter att minska längs med västkusten.

”

Vi kunde kanske sköta ett
antal allmänna
fågelmatningar
i våra kommuner.

JAG ANTAR ATT DE som

kan mata fåglarna också gör det.
Det är ju ett enkelt och bra sätt att få uppleva fåglarna
på nära håll. Detta är också något som vi i GOF funderar på om vi kan göra i en lite större skala. Vi kunde
kanske sköta ett antal allmänna fågelmatningar i våra
kommuner. I Göteborg matar redan våra medlemmar
vid Smithska udden, Kvibergs kyrkogård, Brudarebacken och Slottsskogen med flera platser (se artikeln
på sidan 16). Detta går att bygga ut, sponsorer krävs
liksom ansvariga fågelbordsskötare. För närvarande är det Göteborgs djurskyddsförening som skänker fröer till en stor del av matningarna. Dessa är
ju mycket välbesökta av både fåglar och fågelskådare.

KÄNNER DU FÖR att hjälpa till med dessa planer kan du kontakta Stig
Fredriksson på stig.fredriksson@gof.nu och prata med honom. Det är
därifrån initiativet har kommit. Och visst är det en bra idé? För det är
ju detta vi ska jobba med i föreningen, fågelskydd i bred bemärkelse.
TILL SIST VILL JAG önska

Bild: SJÄLVPORTRÄTT

alla en god jul och
ett gott nytt år. Och har du problem med
att finna en julklapp till någon av dina
vänner, ge bort ett medlemskap i GOF.

VÄSTKUSTEN

ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU

BILDREDAKTÖR

BJÖRN DELLMING (WWW.PBASE.COM/DELLMING)
bjorn.dellming@gof.nu
NYHETSREDAKTÖR

CHRISTER FÄLT (WWW.CHRISTERFALT.COM)
christer.falt@gof.nu
SPRÅKGRANSKNING

ROLF SKOOG
rolf.skoog@gof.nu
ÖVRIG REDAKTION

OLA BÄCKMAN
STIG FREDRIKSSON (WWW.NATURSTIG.SE)
KERSTIN HIRMAS
JAN-ÅKE NORESSON
fornamn.efternamn@gof.nu
PRODUKTION & LAYOUT

PÄR LYDMARK
JAN-ÅKE NORESSON
fornamn.efternamn@gof.nu
ANSVARIG UTGIVARE

GÖRAN JANSSON
goran.jansson@gof.nu
KONTAKT

E-POST / HEMSIDA
fpv@gof.nu / www.gof.nu

ANNONSER

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

FpV utkommer med 4 nr/år till medlemmar i Göteborgs Ornitologiska
Förening. Sätt in 200 kr (vuxen), 70 kr
(<26 år) eller 270 kr (familj) på GOFs
plusgiro 89 01 68-8. Glöm inte att
uppge namn och adress. Vid familjemedlemskap ingår årsskriften Fåglar i
Göteborgstrakten utan extra kostnad
(värde 70 kr).
Prenumeration på FpV för icke fysisk person
(bibliotek, företag m.m.) kostar också 200 kr/år.
Betala enligt ovan och uppge leveransadress.
Tryck: Ale Tryckteam AB, www.tryckteam.se
Tryckdatum: 11 december
Upplaga: 1560 ex
ISSN: 0348-1510

FÅGELNYHETER
FRÅN
VÄSTKUSTEN
FpV
FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN
Fågelnyheter
från
västkusten

hösten/vintern 2013

Vindskyddet
på Hönö tätt igen
TURE TÄTNING Vindskydden
på Kråkudden uppfördes
1993 och 2007. Under hösten upptäcktes att det läckte
från taket i det senast byggda vindskyddet. Hönöbon
Hans Zachrisson kånkade ut
tjärpapprullar från Ersdalens
parkering till Kråkudden och
därefter jobbade de fem
GOF:arna Tina Widén, Birger
Kaiser, Per-Arne Lindgren,
Rolf Skoog och Nisse Abrahamsson under en hel dag
med att klistra på pappen på
taket. Stort tack till alla inblandade. Utan de frivilliga
insatser som görs av väldigt
många i föreningen, så skulle inte GOF vara den livaktiga förening den är idag!

# KERSTIN HIRMAS

Vinner talgoxen
i år igen?
Sista helgen i
januari går Vinterfåglar inpå
knuten av stapeln igen. Vi
matar fåglar på vintern och
SOF vill att vi denna helg
räknar fåglar vid våra fågelbord och rapporterar resultatet. Närmare miljonen fåglar räknades 2013; talgoxe,
pilfink och blåmes toppade
listan. Läs mer på SOF:s
hemsida, www.sofnet.org.
KNUTKRYSS

(Repr)ismås i Halland!
EN VIT JUL? När Per Magnus
Ehde från Halmstad besökte
Laxvik i södra Halland den
första december så trodde han
för ett ögonblick att han drömde. Anledningen var att på
stranden stod en livs levande
ismås. Detta var blott andra
fyndet för Halland. Senast det
begav sig i det aktuella landskapet var i början av december 2004 (faktiskt den 1 december även då) och den
individen, som också var en

Sveriges fåglar
DVD-TIPS Lasse Larsson, denne energiske kompilator av
fågelkunskap, har gjort det
igen. Nu föreligger en dvd
med mängder av bilder,
ljudinspelningar och mycket
fakta om samtliga i Sverige
påträffade fågelarter (539).
Dessutom finns bilder på en
del kommande tänkbara
besökare. Upplysningar, priser och smakprov finns på
www.birdsoftheworld.org.

# STIG FREDRIKSSON
Bild: SOFIE JONASSON
Fåglar på Västkusten 4/2013

Bilder: TOMMY HOLMGREN
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Efter en kort sejour utmed Hallands
södra kust stationenerade sig vinterns stora raritetsmagnet, en ung
ismås, i Båstad. Hur länge fågeln blir
kvar där återstår att se, men den har
som synes på den undre bilden ingen brist på mat. Eller är det en underläpp som har växt ut?

80 nya glasoffer vid E20

# STIG FREDRIKSSON
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1K-fågel, stannade kvar ända
fram till den 5 januari 2005
vid Lerkils hamn i Kungsbacka
kommun. Årets fågel däremot
sågs försvinna söderut strax
efter lunch vid Skummeslövsstrand. Kort därefter dök den
dock upp vid Båstads hamn
och är alltjämt kvar på den
platsen i skrivande stund. Därmed kunde även Skåne bokföra sitt andra fynd genom tiderna av den vackra måsen.
# CHRISTER FÄLT

DÖDSFÄLLOR Den 18 november
rapporterade flera göteborgstidningar om händelsen då
nära åttio sidensvansar flög in
i ett bullerplank av glas utmed
E20 i Partille. Sjuttiotvå av
dessa fåglar var döda medan
sju av dem levde men var skadade. De sju sidensvansarna
togs om hand av Fågelcentralen och av dessa kunde tre
släppas så småningom. Fåglarna hade kalasat på rönnbär
bakom bullerskyddet och flugit rakt in i detta, när de skulle
flyga därifrån. Att rönnbärsträd är placerade nära bullerplank av glas innebär en stor

fara för just sidensvansar, som
vintertid drar söderöver för att
söka föda. I år är det dessutom
väldigt gott om rönnbär.
Tommy Järås på Fågelcentralen berättar att det är ett
stort med problem med hus
fasader och bullerplank som
byggs i glas. Glasplank och
husfasader bör förses med ett
nätverk så att det blir rutor
utanpå glaset så att fåglarna
kan uppfatta att där finns ett
hinder. Enligt Tommy dör miljontals fåglar varje år när de
flyger in i glasrutor, husfasader och bullerplank av glas.
# KERSTIN HIRMAS
Fåglar på Västkusten 4/2013
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Härfågel lockade hundratals
besökare till hästgård i Kungälv
KAPTEN PADDOCK När Henrik
Högberg kom hem till sin gård
vid Norrmannebo i Kungälv på
förmiddagen den 12 november
fick han se en härfågel stå på
gårdsplanen. Han är själv inte
fågelskådare men visste ändå
vad det var han såg och att den
är ovanlig. Henrik ringde till
Tommy Järås på Fågelcentralen som rapporterade den och
snart var flera på plats för att
få se den karismatiska fågeln.
Härfågeln höll sig först snällt
kring huset men blev senare på
dagen extremt svårflörtad. Fågeln stannade dock kvar i sex

dagar och var precis som på
upptäcktsdagen lätt att få se på
förmiddagarna kring huset eller hästgården och dess hagar
intill, men ofta svår under eftermiddagarna. Hundratals
skådare besökte gården under
den knappa veckan, men efter
fyratiden på eftermiddagen
den 17 november sågs den inte
mer.
# OLA BÄCKMAN
u

Härfågeln vid Norrmannebo visade
stundtals upp sig på riktigt nära
håll under den knappa vecka den
var på plats.

Bild: UNO UNGER
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Olivfärgat förstafynd för Halland! Den här sibiriska piplärkan höll under
flera dagar i september till på Nidingen. Och ibland i näten.

A
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från att bli riktigt sjösjuka när
vi efter en dryg timma lägger
till på västsidan av Nidingen.
På vägen ut har Lasse hojtat
något om en sibirisk piplärka
på ön som väntar på oss, men
om någon av oss fick ökad puls
vid detta besked så vore det
Uno Unger. Vi andra är bara
glada över att ha fast mark un-

: LE

PIPNYTT På väg ut till Nidingen
lördagen den 21 september
blåser det 9–11 meter per sekund. Stuff rullar ganska bra i
den vinden. Det känns som att
kapten Lasse Hellberg drar på
för fullt oavsett vindstyrkan.
Vi icke så sjövana personer
ombord blir blekare och blekare och har precis klarat oss

der fötterna igen.
Den sibiriska piplärkan
fångades onsdagen den 18 september. Troligen siktades den
först av Mikael Hake och Johan Frölinghaus då de stötte
upp en skulkande piplärka vid
kruthuset. En trädpiplärka
med ovanligt långa vingar
fångades strax efteråt i nätraden nedanför trädgårdsfållan
och den tilldrog sig ett visst
intresse i ringmärkarlabbet,
när Göran Andersson kom in
med ytterligare en piplärka
som fastnat i ett av näten
vid strandoxeln. Denna
fågel visade sig vara en
sibirisk piplärka, ny
art för Nidingen och
Halland. En megararitet som Uno uttryckte det senare.
Omtumlade efter
överfarten får vi nyanlända beskåda den
RT
sibiriska piplärkan. Den H A N S S
ON
hade på lördagsmorgonen
återigen fastnat i ett av näten
på Nidingen och tagits in för
kontroll. På engelska heter den
”olive-backed pipit” och den
är verkligen olivfärgad med en
dragning åt gult. Det vita
ögonbrynsstrecket syns tydligt.
Det var en sällsynt bra start på
vår Nidingenvecka.
# KERSTIN HIRMAS
Bil d

Ny art för Halland –
sibirisk piplärka på Nidingen

Bild: PATRIK JONASSON

Kors i näbbet!
X På senare år har höstarna
bjudit generöst på de charmiga, trumpetande korsnäbbarna från öst. Bändelkorsnäbbar har nu för tredje
året i rad uppträtt mer eller
mindre invasionsartat och
flera fina flockar med oblyga
fåglar har kunnat studeras
på bara några meters avstånd i bland annat Mölndal,
Majorna och på Hisingen.
I vanliga fall brukar
man hitta bändlarna bland
lärkträdens kottar, men
då frösättningen
verkar
vara dålig
i år är det
framför allt
rönnbär och olika
sorters vildäpplen som stått
överst på menyn. Rönnbären börjar i skrivande stund
tryta då konkurrensen mellan trastar, sidensvansar och
bändelkorsnäbbar är hård.
Hur länge vi får njuta av dem
i vinter återstår att se.

# BJÖRN DELLMING
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Fågelnyheter från västkusten

Inventerings
kommittén söker
nya medarbetare
PLATSANNONS Inventeringskommittén driver och samordnar inventeringsarbetet
för att samla mer kunskap
kring fågelfaunan i Göteborgsregionen. Vi är nu i behov att rekrytera ett par nya
medlemmar till kommittén
för att kunna utföra ett
effektivt arbete. Känner du
att inventeringsarbete låter
spännande och intressant
och att du skulle vilja bidra
är du varmt välkommen att
höra av dig till oss (mia.wallin@gof.nu eller ola.backman@gof.nu).

Brunsångaren vid
Smedsgård var en
av höstens absolut
sällsyntaste gäster
på Västkusten.

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

# INVENTERINGSKOMMITTÉN

Fågelcentralens
kalender 2014
JULKLAPPSTIPS Under december går det att köpa Fågelcentralens kalender 2014
på nio Hemköpsbutiker i
Göteborg. Butikerna är
Hemköp Annedal, Bifrost,
Hagen, Linnegatan, Majorna, Nordensköldsgatan,
Masthugget, Påvelund och
Vasagatan. Dessutom finns
den till försäljning på Plikta
Parklek. Butikerna bjuder på
denna möjlighet, vilket vi
tackar för. Vi hoppas detta
underlättar för dig som köper julklappar i sista minuten. Du kan förstås fort
farande beställa kalendern
på Fågelcentralens hemsida
www.fagelcentralen.se. Slår
försöket väl ut kommer vi att
fortsätta med detta.

# STIG FREDRIKSSON
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Bild: STEFAN JOHANSSON

Brunt och bandat i buskarna under hösten
SÅNGARSUMMERING Under hösten
gjordes fyra upptäckter av taigasångare inom Göteborgs
rapportområde. Den första
upptäcktes redan den 9 september i Lundby av Magnus
Lundström men försvann tyvärr ganska kort därefter och
hann bara ses av en person till.
Den andra taigasångaren
hittades den 6 oktober vid
mudderdammen i Torslanda
viken av Karin Magnander.
Den satt och lockade inne i ett
buskage och sågs även korta
stunder då den bytte buske.

Den fågeln hann ses av fler under dagen även om den senare
mestadels var tyst och väldigt
svårsedd. Morgonen efter hittade Jon Håkansson en taigasångare på Arödsberget vilken
både hördes och sågs bra av
flera observatörer under resten
av dagen. Den sista taigan hördes och sågs kort i Krokslätt av
David och Olof Armini på eftermiddagen den 12 oktober.
En kungsfågelsångare upptäcktes också i Göteborg under
hösten. Fågeln hittades på den
25 oktober på Vrångö av Lars

Erik Norbäck. Även Tina Widén och Magnus Rahm som redan befann sig på ön lyckades
senare få en glimt av denna
östliga juvel.
Sist men inte minst hittade
Sture Hermansson en brunsångare vid Smedsgård i Halland sent på eftermiddagen
den 1 november. Fågeln, som
är en extremt ovanlig gäst på
Västkusten, återfanns dagen
efter och kunde ses och höras
fint av flera observatörer under förmiddagen.
# OLA BÄCKMAN

Nya naturvårdsplaner i Mölndal och Partille
FÅGELSKYDDSNYTT Både Mölndals
kommun och Partille kommun
gör om sina naturvårdsplaner.
Fågelskyddskommittén har yttrat sig om Mölndals naturvårdsplan som varit ute på remiss under senhösten. Vårt yttrande
handlar främst om att det är viktigt att naturvårdsplanens olika
objekt och mål får en tyngd i
den kommunala planeringen, till
exempel genom olika hänsynsnivåer i planeringen som vi föreslår. Vidare föreslår vi att de mål

för naturvården som ges arbetas
in bland de kommunala miljömål som kommunen har. Vi har
också föreslagit några ytterligare
områden till naturvårdsplanen.
Bland annat GOF:s skrift ”Värdefulla häckfågelområden i Mölndal” har legat till grund för de
utpekade naturobjekten vilket
är positivt. Hela yttrandet finns
på hemsidan under fågelskydd.
Även Partille reviderar sin naturvårdsplan. Här har vi varit på
informationsmöte och lämnat

synpunkter. Är det så att du har
värdefulla uppgifter om fågelfaunan eller om andra artgrupper eller intressanta områden så
kontakta oss i fågelskyddskommittén eller Lotta Andersson på
Partille kommun, så kan detta
komma med i naturvårdsplanen.
Det är ännu osäkert hur naturvårdsplanen kommer att se ut,
men det är positivt att den görs i
samband med att en ny översiktsplan tas fram.

# CHRISTER JOHANSSON
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VÄLEN – Bilder: BERTIL LYDMARK

Både bra och dåliga saker
som tornar upp sig
TORN OCH TINNAR Under hösten
har det blivit både bättre och
sämre med tillgängligheten till
några av Göteborgstraktens
fågelmarker. Om vi börjar med
det som blivit bättre kan vi
konstatera att Välen återigen
är skådbart från ett fågeltorn.
Efter vårens brand i området
har ett nytt torn i samma modell sakta vuxit fram ur askan
under hösten, och vid den här
tidningens pressläggning var
det nya tornet så gott som helt
klart. Vi håller förstås tummarna för att det får stå kvar och
inte går samma öde till mötes
som sin föregångare!
Tyvärr har hösten inte varit
lika munter vid Hårssjöns fågeltorn. Förutom att obsboken
som tidigare fanns i tornet nu
är saboterad har Lars-Olof
Sandberg, som ofta skådar i
området, underrättat oss om
att det under slutet av september blev betydligt svårare att
ta sig fram till tornet. Markägaren monterade då nämligen

ner elstängslet vid betesmarkerna norr om fågeltornet och
lät sin Highland Cattle-boskap
gå fritt i vassen runt tornet och
på stränderna längs vägen.
Samtidigt sattes ett elstängsel
upp på sjösidan vägen och mot
ingången till tornet med en
”Varning för tjuren - tillträde
på egen risk”-skylt. Med tanke
på tjurens respektingivande
storlek var det nog få som vågade utmana det ödet under
hösten. Möjligen har dock en
förändring skett de senaste
veckorna, för när Lars-Olof
återigen besökte området den
18 november var plötsligt hela
det nya långa staketet på sjösidan om vägen fram till tornet
nedmonterat igen. Varför vet
vi dock inte, och inte heller
hur planerna ser ut framöver.
Kontakta oss gärna om ni ser
några nya förändringar eller
om ni hör något om framtidsplanerna i området.
Stora frågetecken kring vad
som är på gång vid Utbyfältet

råder också sedan Per Gustavsson den 11 november postade
en bild över området till GBG
300-gruppen på Facebook. På
bilden syns tydligt att Utbyfältet har blivit avstyckat med ett
rejält stängsel, och att det på
ena sidan detta pågår någon
form av fyllnings- och dräneringsarbete, så framtiden för
denna trevliga nattsångarlokal
ser högst oklar ut. Om någon
vet vad som är på gång får ni
gärna kontakta oss om detta
också, så kanske vi kan återkomma med en klarare bild i
nästa nummer.
För att avsluta lite positivt
kan vi dock glädja oss åt att GP
under november uppmärksammade arbetet med det blivande
Vadehavet i Torslandaviken
(som vi skrivit om tidigare under året i FpV), och att det faktiskt verkar som att samtliga
inblandade parter är så gott
som överens. Vi hoppas allt
går i lås och att området som
växer fram över den gamla
mudderdammen inom några år
blir riktigt läckert!
# PÄR LYDMARK

4

Fåglar på Västkusten 4/2013

GOF:s målsättning är att dessa
studier skall kunna ligga till
grund för beslut som fattas av
föreningen i naturvårds- och fågelskyddsärenden. Bidraget är i
första hand riktat till amatörornitologer, men kan även sökas av
studenter vid universitet. Har du

LARM Fler och fler larmsystem för förmedling av lokala
fågelobservationer dyker
upp. De flesta använder
sms-system, andra använder
sms-liknande appar. Vill du
gå med i något? Anmäl intresse via mejl/sms till kontaktpersonen nedan. Efter
anslutning kan man skicka
sms till hela gruppen för
kostnaden av ett sms (eller
helt gratis i övriga system).

Fåglar i Alingsås (FIA)
Medlemskap i Alingsås ornitologiska sällskap krävs. Info
på www.aos.nu/smsrapport
Fåglar i Lerum (FIL)
Jon Håkansson: 0737-25 98 58
jon.hakansson@bredband.net
Fåglar i Välen (FIV)
Uno Unger: 0704-821211
uno.unger@kustobsar.se
Gbg:s rapp.omr. (GBG 300)
Nils Abrahamsson: 0708-194477
nils.abrahamsson@gof.nu
Göteborgs skärgård (ÖMS)
Bengt Karlsson: 0705-254871
bengt@ockero.nu
Bohuslän (Bohusskådare)
Tommy Ek: 070-438 53 08
Via appen WhatsApp
Varberg (VAX)
Via appen LineBand
Mikael Nord: mikael@praktejder.se
Kanske finns det ännu fler?
Hör av dig om du vet någon
mer så kompletterar vi!

# STIG FREDRIKSSON

Kallelse till
årsmöte 6 april
HÅRSSJÖN – Bild: LARS-OLOF SANDBERG

Bidrag för ornitologiska studier eller naturvårdsverksamhet 2014
GOF avsätter årligen medel för
att finansiera ornitologiska studier. Från och med 2014 finns
även möjlighet att ansöka om
bidrag för mer naturvårdsinriktad verksamhet som syftar till att
främja fågellivet och ornitologin
inom vårt verksamhetsområde.

Lokala fågellarm i
västra Sverige

funderat på att genomföra något projekt som du inte har ekonomisk täckning för? Skicka in
en ansökan med projektbeskrivning och ekonomisk kalkyl till:
Göteborgs Ornitologiska Förening, Box 166, 421 22 Västra Frölunda senast 31 januari 2014.

ÅRSMÖTE Dags att pricka in
några viktiga datum i almanackan. Vårt årsmöte blir
söndagen den 6 april 2014
och som vanligt äger det
rum på Naturhistoriska museet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den
31 januari. Mer information
om programmet kommer i
nästa nummer av FpV.

# STYRELSEN
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Nyhetsspecial
FpV
FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN
Nyhetsspecial

Rekordsen koltrastunge
på väg att hoppa ur boet
den 10 september! Boet
låg i oxeln nedan.

Rekordsen eller rekordtidig
gräsandskull? Välj själv. Honan
började ruva på nyårsdagen ...

Sena häckningar
Alla fåglar nöjer sig inte med att häcka under våren. Varje år är det några exemplar av
olika arter som hamnar lite efter i planeringen, eller så är de bara ovanligt optimistiska.
Här följer en liten sammanställning av några av årets late bloomers.
I SISTA MINUTEN Med tanke på den varma
sensommaren kunde man kanske förvänta
sig en och annan sen häckning av diverse
arter. Ringduvor har vi lärt oss att de kan
häcka långt fram på hösten och det är inget ovanligt att ringduveungar kommer in
till Fågelcentralen ända in i oktober. Väl
att begrunda att den allmänna jakten på
ringduva börjar redan den 16 augusti. Det
sägs att jakt på häckande fåglar inte får
ske men detta gäller uppenbart inte ringduvor.

har hört talas om. Om det varit fyra ägg
från början så har det här paret startat
äggläggningen den 12 augusti. Ett ägg
läggs per dag, ruvtiden är cirka 14 dagar
och tiden för ungarna i boet är cirka 13
dagar, vilket blir precis en månad. När väl
ungarna är uthoppade så är de beroende
av föräldrarna i ytterligare 20 dagar. Det
innebär att de här koltrastungarna troligen var beroende av sina föräldrar fram
till sista september. Snacka om sen häckning!

ETT KOLTRASTREKORD

SENA OCH PAKETERADE UGGLOR

Den 7 september kom ett samtal till Fågelcentralen om en sen häckning av ”stare” i
Tynnered. Efter lite diskuterande fram och
åter blev vi överens med uppringaren om
att det nog rörde sig om en sen häckning
av koltrast eller möjligen björktrast. Undertecknad åkte till platsen den 10 september för att säkerställa vad det rörde sig
om för art. I en klippt oxel låg ett trastbo
med fyra koltrastungar stående på bokanten. De var så nära att hoppa ut, att det
sannolikt inträffade senare samma dag.
Detta var den senaste koltrasthäckning jag
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En art som haft det besvärligt med sina
häckningar denna säsong är kattugglorna.
Det väldigt torra och kalla vädret i mars/
april gjorde troligen att möss och sorkar
var svårfångade eller helt enkelt mycket
fåtaliga. Den djupa tjälen och avsaknaden
av snötäcke gjorde nog att gnagarna också
hade det besvärligt. Mycket få häckningar
är rapporterade i rapportområdet och hit
till Fågelcentralen har det endast inkommit två kattuggleungar, vilket är ovanligt
lite, och dessutom kom båda vid udda tider. Den 1 september fick vi in en nyss

flygg kattuggleunge som krockat med bil i
Vänersborg. Ugglan hade fortfarande rejäl
dunkrans runt huvudet och hade sannolikt
inte varit flygg i mer är någon eller möjligtvis några veckor. Kattugglorna behöver drygt två månader från första ägg tills
att ungarna hoppar ut, vilket innebär att
föräldrarna till den här ungen startade
häckningen ungefär i slutet av maj, om
den varit flygg i två veckor.
Den tidigare ungen som inkommit till
Fågelcentralen i år hittades redan 10
mars. Den hittades då i en påse lämnad på
en busshållplats i Borås!!! Med beräknad
ålder hos ungen på cirka 15 dagar, hade
kattuggleparet startat sin häckning redan
kring mitten av januari!
EN NYÅRSVÄRPANDE GRÄSAND

Den 13 februari 2012 kom ett samtal till
Fågelcentralen om en kull med gräsänder
som promenerade på vallgravsisen vid
Trädgårdsföreningen inne i Göteborg. Det
var grådisigt och kallt ute och någon föda
för små nykläckta andungar var nog inte
så stor chans att hitta. Vi åkte ner från Fågelcentralen för att kontrollera om det

hösten/vintern 2013

Bilder: TOMMY JÄRÅS

verkligen kunde röra sig om nykläckta
ar fick avlivas senare på grund av att deras
gräsandsungar i mitten av februari. Jodå,
vingar blev snedvridna. Ett inte helt ovandär på isen gick en hona med tio ungar i
ligt problem hos änder, gäss och svanar
släptåg. Att gå ut på isen och försöka ta
om de får för proteinrik föda. De övriga
dem var inte aktuellt då isen
sju individerna växte till sig
såg mörk och lömsk ut. Efter
bra och släpptes ihop med hoen halvtimmas väntan benan i en damm vid Fågelcenstämde sig gräsandhonan för
tralen den 27 april. Två var
att gå upp från isen och in i
hanar, fyra honor och den
Trädgårdsföreningen och
sjunde sannolikt också en
För att
lägga sig i kanten av en bushona. De hade då nästan utke. Efter en kringgående röväxta vingar och kunde flyga.
kläcka 13
relse och smygande utmed
Honan lämnade ungarna rätt
februari så
en husvägg och till slut en
snabbt och flög därifrån. Ungtjurrusning så lyckades unarna kom ibland på kvällarna
bör hon ha
dertecknad få honan och alla
nerflygande till gårdsplan på
ungarna i håven på en gång!
startat ägg- Fågelcentralen för att äta lite
Det visade sig att honan hade
extra. Redan då var ungarna
läggningen
en gammal skada på näbben.
rätt skygga och man kom inte
Den var spräckt rakt framiprecis efter helt nära dem.
från och ena halvan av näbnyårsafton
NYÅRSKULLENS UPPFÖLJNING
ben hade växt i en halv spiral
Den 30 januari gjorde underåt sidan. Hon måste ha haft
svårt att äta med den näbben, men kläckt
tecknad ett besök vid Surte fågeldammar
för att se om det fanns några ringmärkta
fram tio ungar hade hon lyckats med. För
att kläcka 13 februari så bör hon ha startat änder som stod på iskanten och det gjorde
det. Tre änder gick att läsa av och två av
äggläggningen precis efter nyårsafton.
Gräsänder värper ett ägg per dygn och rudessa var från den aktuella kullen, båda
var sedan mellan tre och fyra veckor.
honor. Den tredje var också en från FågelHonan och ungarna togs till Fågelcencentralen men hade släppts i september
2011.
tralen eftersom vi bedömde det som uteslutet att de skulle klara sig mer än något
Den 20 februari gjordes ett nytt besök
vid Surte fågeldammar och även denna
dygn. En unge som var svag dog redan efter mindre än ett dygn och två andra unggång gick det att avläsa tre individer. En

”

var samma individ som förra tillfället och
från den aktuella kullen. De två andra var
också gamla konvalescenter från Fågelcentralen men hade ingen koppling till
den omskrivna kullen. Direkt därefter
gjordes ett besök på fästningsholmen i
Kungälv för kontroll av gräsänderna där. I den flocken
hittades honan till den omtalade kullen. Hon stod där
i strandkanten med sin
märkliga näbb och var lätt
att känna igen. Även hennes ring lästes av.
Några fler försök till avläsningar gjordes inte under vintern men när det äntligen började
våras in i april, så stod plötsligt en kväll
en ringmärkt gräsandhona med en omärkt
partner i trädgården till Fågelcentralen.
Paret återkom regelbundet och en dag så
avlästes honans ring och då visade det sig
att hon var en av ungarna från kullen i
Trädgårdsföreningen och samma som en
av de ungar som sågs i Surte fågeldammar
under vintern. I mitten av maj upptäcktes
att hon hade värpt sin kull två decimeter
från husväggen till ”Skadehuset” på Fågelcentralen. Samma hus som hon själv var
uppfödd i. Den 1 juni hade hon kläckt alla
sina tio ägg och vandrat iväg till samma
damm ifrån vilken hon själv hade gjort
sina första flygningar.
# TOMMY JÄRÅS
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HAMN- OCH SJÖFÅGELINVENTERINGEN 2013
För andra vintern i rad genomfördes Göteborgs hamn- och sjöfågel
inventering i februari, och snart är det dags att genomföra nästa.
Så här blev resultatet 2013.
TEXT: MARTIN OOMEN
INVENTERINGSKOMMITTÉN

I

FEBRUARI 2012 GENOMFÖRDES den första
heltäckande inventeringen av Göteborgs hamnar och kuster. Det blev ett
lyckat arrangemang som lockade ut en
hel del folk till att inventera i en tid på
året då många annars helst håller sig
inne i värmen. Helt enligt planerna gjordes samma räkning på nytt i februari
2013.
Huvudsyftet med den här inventeringen är att kartlägga samtliga övervintrande arter under minst tre års tid,

En handfull av de arter som påträffats
under hamn- och sjöfågelinventeringen:
sångsvan, knölsvan, bläsand, kanadagås och (på nästa sida) storskrake.
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med fokus främst på sjöfåglar.
Inventeringen 2013 lockade till sig
ett femtontal skådare som gemensamt
kunde täcka av hela Göteborgs kustlinje
samt hamnar och större vattendrag.
VÄDER

Vädret är kanske den viktigaste faktorn
när man har en sjöfågelräkning, under
2012 års räkning så visade det sig att vi
valt en av årets kallaste dagar med ned
till 12–15 minusgrader med stor utbred-

ning av is och kölddaller i luften som
följd. Årets väder liknade fjolåret, med
undantaget att det endast var någon enstaka minusgrad och likt ifjol nästintill
vindstilla, vilket gjorde väderförutsättningarna nästintill perfekta.
RESULTAT

Det kyliga vädret som dominerade veckorna före räkningen gjorde att många
stilla rinnande vatten och mindre havsvikar frös till is. Detta är något som tro-

hamn- och sjöfågel 2013
ligen missgynnade en del arter medan
andra arter koncentrerades och kunde
räknas in i större antal än vanligt. Som
framgår av tabellen så dominerade änderna stort. Framförallt ejdern utmärkte
sig och kunde räknas in i goda antal i
norra skärgården. Totalsumman slutade
på 7 900 exemplar vilket kan jämföras
med fjolårets siffra på 1 925 exemplar.
Övriga arter som kunde räknas i betydligt högre antal jämfört med fjolåret var
bland andra gräsand (3 020 ex) och knipa (3 850 ex). Av de arter som utmärkte
sig negativt, det vill säga i lägre antal än
fjolåret var bland annat storskrake (250
ex) och sothöna (7 ex). #
Tack till alla inventerare 2013: Johan Ennerfelt, Robert Ennerfelt, Karl-Olof Johansson,
Eva Åkesson, Eva-Maria Ferm, Stina Thelander, Magnus Persson, Peter Strandvik, Peter
Keil, Ola Bäckman, Mia Wallin, Uno Unger,
Magnus Unger, Johan Svedholm, Stefan
Svanberg, Tommy Järås, Dan Lundberg och
Lars-Erik Norbäck samt undertecknad.

RESULTAT FRÅN HAMN- OCH SJÖFÅGELINVENTERINGEN 2013
Antal

Antal
2012

Maxantal

Maxlokal

Kommentar

Knölsvan

463

290

94

Brännö

Flest i södra skärgården

Sångsvan

55

145

13

Donsö

Art

Grågås

8

65

45

110

2

3

3 020

2 600

Stjärtand

0

5

Brunand

6

3

5

680

520

500

2

1

7 900

1 925

3 300

Alfågel

2

1

2

Sjöorre

65

53

55

Svärta

18

0

Knipa

3 850

2 025

Kanadagås
Kricka
Gräsand

Vigg
Bergand
Ejder

Salskrake

De flesta i N skärgården
22

De flesta i Nordre älv
Fiskebäck samt Rörö

1 120

Slottsskogen
Säveåns mynning
Hakefjorden
Norra skärgården
Rörö

De flesta i norra skärgården

Rivöfjorden
Norra skärgården
Norra skärgården

692

Hakefjorden

35

22

15

Rivöfjorden

Torsviken isbelagd

Småskrake

620

510

171

Vrångö

Merparten i ytterskärgården

Storskrake

250

480

40

Styrsö

Spridd över allt öppet vatten

Smålom

0

8

Storlom

0

0

Smådopping

7

16

3

Säveåns mynning

30

11

7

Rivöfjorden

Storskarv

515

615

Toppskarv

12

4

Skäggdopping

Rörhöna

0

1

Sothöna

7

26

205

470

Fiskmås

42

95

Gråtrut

Skrattmås

Merparten i norra skärgården
12

Rörö

3

Styrsö

15

Rörö

De flesta i Göteborgs hamn

1 630

1 960

Havstrut

160

245

40

Rörö

De flesta i norra skärgården

Sillgrissla

1

6

1

Hönö

Tordmule

0

14

Tobisgrissla

0

13
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ekoskådning
ekoskådning

2014

– EKOSKÅDNINGENS ÅR?
En liten föraning. Ett litet nyårslöfte. Och en liten tur på nationaldagen.
TEXT OCH BILDER: BJÖRN DELLMING
BJORN.DELLMING@GOF.NU

D

ebatten om klimathotet har gått het de
senaste åren. Vår planet blir varmare,
polarisar smälter, stormar och bränder
härjar. Allt detta medför drastiska förändringar
både på land och i haven. Dessutom utarmar vi i
allt snabbare takt naturens ekosystem, både här
och på andra sidan jorden. Allt detta påverkar i
högsta grad vilka fåglar vi ser eller inte längre ser
omkring oss. Men trots att vi inte kan blunda för
vår egen roll i det här fortsätter vi leva våra liv på
samma sätt som igår. Eller?
Nä, det gör vi ju förhoppningsvis inte. Varje ny
dag innebär en ny möjlighet att förbättra saker och
ting, och ett nytt årsskifte är ett perfekt tillfälle att
sätta punkt för det gamla och skaffa sig nya vanor.
Inför det kommande året tänkte vi i FpV-redaktionen därför lägga ribban högt och satsa på en serie
artiklar med miljöfokus som förhoppningsvis skall
uppmuntra föreningens medlemmar till nya vanor,
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nya skådarsatsningar och förhoppningsvis en massa roliga fågelupplevelser – men med gott miljösamvete.
Under 2014 kommer vi bland annat göra djupdykningar i hur vi transporterar oss, vad vi har i
matsäcken och hur mycket olika sätt att skåda kostar, både i miljöpåverkan och ur ett ekonomiskt
perspektiv. Vi tänkte helt enkelt slå ett slag för
ekoskådningen!
VAD ÄR NU DETTA?

Ekoskådning är kort och gott en benämning på
skådning med ekologisk eftertanke. Ekologi är ju
vetenskapen om samspelet mellan levande organismer och miljön de lever i, och vi människor är i
högsta grad både delaktiga, ansvariga och beroen-

2014 – Ekoskådningens år?

de av detta samspel. Man brukar ju tala om det eftersträvansvärda i att lämna ett så litet ekologiskt
fotavtryck som möjligt efter sig när man har vandrat färdigt på den här planeten. Ett enkelt sätt att
minska sitt fotavtryck är att tänka ”närproducerat”
redan från början. Mat får gärna komma från regionen där man bor (så länge den är vettigt producerad), och skall man skåda så behöver man oftast inte gå över ån efter
vatten. ”Microbirding” är något
som blivit alltmer populärt de senaste åren och är ett enkelt och
roligt sätt att koncentrera sin
skådning till den egna regionen, kommunen, församlingen, byn, eller tomten. Ge det
en chans! Du kanske bor i bättre marker än du tror?
CYKELRACE

Den 6 juni 2014, det vill säga på nationaldagen, kommer en stor nationell
satsning på ekoskådning att genomföras
inom ramen för Skådarhjälpen (se spalten på sidan 2 för lite mer information om Skådarhjälpen).
Under dagen kommer lokala cykelskådartävlingar
att anordnas på många håll i landet, bland annat i
Göteborgsområdet. Långt ifrån alla lokala tävlingsområden är dock klara än, och vill du se till att det
blir ett där just du bor, går det med all säkerhet att
ordna. I samband med tävlingen kommer det samlas in pengar till fågelskydd och inför tävlingen

kommer flera aktuella ekoskådningsfrågor att lyftas. Mer information kommer här i FpV under våren, och finns redan nu på www.skådarhjälpen.se.
Sedan Cykeljakten anordnades i Göteborg 2005
har tävlingsformen efterfrågats av många, men det
har av någon anledning inte blivit av ändå. Men på
nationaldagen smäller det alltså, och vi hoppas
att så många som möjligt passar på att
vara med och lyssnar av hemmamarkerna medelst cykel. Ha gärna detta i minnet när du lägger upp din
vårträning. Ju fler som är med
och cyklar, och ju längre man
orkar cykla, desto fler locustellor lär vi hitta ... :)
JULKLAPPSTIPS

För att möta det kommande
året på bästa sätt och vara redo
för lite kvalitativ cykelskådning
tänkte vi avslutningsvis tipsa om en
lämplig julklapp – stativryggsäcken
(klargrön på bilden; den gråa ryggsäcken
bakom är en helt vanlig ryggsäck)! Minst tre olika
modeller säljs via landets olika naturbutiker för
mellan 400 och 1 900 kr. Eller är det kanske läge
att slå till på en ny cykel under mellandagsrean?
Med detta vill vi på FpV-redaktionen önska alla en
god jul och ett gott nytt ekoskådarår! #

BRA LÄNKAR

www.miljofordon.se
www.klimatbalans.se
www.aktavara.org
www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide
(finns även som mobilapp)
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KARIN KÅSERAR

Magnifierat
Magnifierat

Karin kåserar

HEM BES Ö K
TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER
KARIN@MAGNANDER.SE

HON TOG NAPPEN och snuttefilten från vagnen och gick och satte sig i
det halvhöga gräset bredvid grusstigen. Hon hamnade liksom nästan inunder buskaget. Hon lyfte handen och försökte fösa bort ett
långt och lite vasst grässtrå men det envisades med att falla tillbaka för att vila sig mot hennes mjuka lilla kind.

− Jag bor här. Det här är mitt rum!
JAG HAR NÅGRA FAVORITLOKALER i

Göteborgsområdet. De skiljer sig åt
rätt så mycket, men de har det gemensamt att de alla känns som
hemma på ett eller annat sätt. Tänk om jag faktiskt lyckats förmedla den känslan till henne. Hur naturen kan kännas så välkomnande
och lugnande, precis som hemmet. Och vad jag önskar att det får
fortsätta vara så.

JAG TRIVS MED att ha de där stammislokalerna. Det där välbekanta
utgör en hemtrevlig grund i skådandet, tycker jag. Järnsparven sitter i samma topp vid nästan varje besök. Kungsfåglarnas högfrekventa toner hörs från samma enebuskar och skäggmesarnas lock
från vassen skiljer sig inte från hur de lät igår. Jag vet var jag kommer möta tofsmesen och svartmesen och jag vet att när jag stått en
stund och sugit i mig lugnet från jordbrukslandskapet så hälsar
ormvråkarna mig välkommen med sina vemodiga rop.
DET VAR DAGS ATT ÅKA HEM. De väntade på mig med maten och jag
hade en tid att passa lite senare på kvällen. Tankarna hade börjat
upptas av det där mötet som oroade mig lite och jag hade nog
mentalt redan avslutat dagens, helgens och veckans skådande när
den lockade på mig från en buske helt nära. Jag fattade först inte
att det var sant. Så många gånger jag hade lyssnat på det där lätet
de senaste veckorna och aldrig hade jag kunnat gissa att det var
där jag skulle få höra det. Intill den grusiga parkeringen vid Torslandavikens mudderdamm. Men där satt den, den lilla felflugna,
vingbandsprydda Phylloscopus-sångaren från öst och pulsen steg
något alldeles väldigt när busvisslingen bröt igenom den välbekanta, hemtrevliga ljudbilden. Det var fantastiskt; taigasångare i mitt
hem, Torslandaviken.
JAG HADE HÄMTAT HENNE från förskolan och tagit med mig lite fika.
När vi gick längs stigen ner mot vattnet vek hon plötsligt målmedvetet av och tog sikte på en stor sten som faktiskt påminde mycket
om en fåtölj i formen. Hon satte sig med en bestämd liten duns.

− Här bor jag. Kom och sitt här hos mig. Det här är mitt hem. #

PERNILLA 4/2013
EDLUND
Fåglar påBild:
Västkusten
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MENINGEN
MED VINTERN
p

Äpplen på matningen
är inte bara snyggt,
det lockar också
bland annat trastar
(här björktrast) och
sidensvansar (i bakgrunden och på omslaget). Har du inget
äppelträd? Gör ett!

Vad gör man som fågelskådare för att stå ut på vintern, nu när
alla fåglar dragit söderut? Ja, kanske inte alla, men nästan?
Svar: Man matar fåglar.
TEXT OCH BILDER: STIG FREDRIKSSON

N

STIG.FREDRIKSSON@GOF.NU

är vintern närmar sig vaknar fågel
matarna till liv. Har det redan gått ett
år? För trots att det går utmärkt att
mata fåglar året runt, är det nog så att de flesta
nöjer sig med att göra det på vintern. Börjar man
tidigt kommer fåglarna, väntar man till mitt i vintern kan det tänkas att vinterfåglarna redan har
valt sina favoritställen och man blir utan. Detta vet
alla som matat några år.
Det finns många frågor runt fågelmatning. Var
ska man ha matningen? Vad ska man mata med?
Vad göra om man reser bort en vecka? Och vad är
nu det för en konstig fågel … Men egentligen är
det ganska enkelt: Sätt igång och mata. Kommer
fåglarna har du lyckats.
EGEN TÄPPA

Matar fåglar gör nästan alla som har en egen täppa. Då är valet ganska enkelt; man tager vad man
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haver. Buskage är bra, små fåglar känner sig med
rätta tryggare om de är i skydd. Höken kan finnas i
närheten och är alltid plötslig. Finns det katter i
grannskapet, vilket nästan alltid är fallet, är det
bra med fri sikt nere på marken där katten håller
till. Den som har egen katt kan hänga på små bjällror eller försöka kontrollera den, vilket oftast innebär att låsa in den. Katter kan nämligen inte kontrolleras, vilket kattvänner ofta ser som en av
kattens fina egenskaper.
ANDRAS BORD

Den som bor i bostad utan trädgård får välja andra
metoder. Fönstermatning beivras ofta av värden
eftersom råttor sägs gynnas av spillet. Men råttor,
dessa intelligenta djur, finns ändå överallt. Dock
finns det en enkel lösning. Besök närmaste offentliga fågelmatning! Sådana finns nämligen på
många håll, i parker och planteringar, i de gröna

meningen med vintern

RAPPORTER FRÅN FYRA STORA MATNINGAR I NOVEMBER 2013
Art

Azaleadalen

Bergfink
Björktrast

X

Brudarebacken

X

X

X

Blåmes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Domherre

X

Duvhök

X

Entita

X

Fasan

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Grönfink
Grönsiska

X
X

X

Gulsparv

X

X

X

X

X

Kungsfågel

X

X

X

Mindre hackspett

X

X

Mindre korsnäbb

X

X

X

Nötkråka

X
X

Gärdsmyg

X

Koltrast

X

Kråka

X

Nötskrika

X

X

Nötväcka

X

X

X

Ringduva

X

X

Rödhake

X

X

X
X

X

Skata

X

X

X

X

Sparvhök

X

X

X

Rödvingetrast

Naturligtvis är det viktigt att ge fåglarna bra mat.
Men fåglarna vet vad de vill ha, när de själva kan
välja. Genom val av utlagd mat styr man vilka fåglar som kommer till matplatsen. Ett rikt utbud är
inte fel, då breddas arturvalet till glädje för alla. En
grundregel är att fet mat ger dubbelt så mycket energi som kolhydratrik mat, viktigt en kall vinterdag. Små fåglar fryser mest, maten ger energi som
de behöver för att hålla värmen, inte minst under
långa vinternätter då de inte äter. Talg, solrosfrö,
kokosfett, jordnötter och kluvna kokosnötter passar för mesar, nötväckor och hackspettar. Fåglar
med klen näbb föredrar hampfrö och andra små
fröer i ”Vildfågelfrö Lyxblandning”. Havrenekar
lockar domherrar, gråsparvar och gulsparvar. En
del fåglar äter gärna kolhydratrik kost: äpplen är
favoritföda för trastar och sidensvansar. Egna uppfinningar kan fungera; köpta talgbollar verkar
ibland innehålla mest sågspån. Anettes goda talgbollar fanns recept på i FpV nr 4/2011, sidan 8 (du
sparar väl gamla FpV?). Betydligt mer lockande än
en del köpta bollar, man provar sig fram.

X
X

Järnsparv

MATENS BETYDELSE

X

Bofink

Gråsiska

kilar som fortfarande finns kvar i staden. Vi känner
till en del matningsplatser, men inser att det finns
många fler än vi vet om. Det går att leta sig fram
till en befintlig sådan, men det går naturligtvis
också att starta en egen.

Erikslund, Kviberg Smithska udden

X

Steglits

X

Stenknäck

X

Stjärtmes

X

Större hackspett

X

Svartmes
Talgoxe

X
X

X

Talltita
Tofsmes

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Trädkrypare

X

X

Summa

21

25

X
29
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PLATSENS BETYDELSE

Den som bor mitt i villabebyggelse inser snart att
inte alla fåglar tycker om staden. Tofsmes, nötkråka och stjärtmesar är bland dem som håller viss
distans till tätbebyggelse, för att inte tala om gulsparvar. Eftersom parkmatningarna finns i de mest
skilda delar av staden ger de goda valmöjligheter,
ett smörgåsbord av olika arter som är svårt att
uppnå i en trädgårdsmatning. På fyra välmatade
lokaler, med sammanlagt 38 på Svalan rapporterade fågelarter fanns endast åtta arter på samtliga
matningar (se tabellen ovan) under november.
Platsen är också viktig för fotograferna, som vet
att denna trevliga syssla underlättas när fåglar
lockas med något. Fotograferar man innan de hoppar ner på fågelbordet kan man också visa fågeln i
sin naturliga miljö.
Fåglar på Västkusten 4/2013
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Fågelbord kan ha lite
olika betydelser. I alla
fall för kajor.

SAMVETET
TIO
OFFENTLIGA
FÅGELMATNINGAR
I GÖTEBORGSOMRÅDET

Det kan vara svårt att alltid hålla matningen med
frö. Små fåglar kan äta kolossalt mycket, dessutom
har vi de som är förtänksamma och sparar till de
dagar när du inte kommer dit med mat. Nötväckan
och entitan är envetna hamstrare, som utan problem tömmer ett fågelbord på nolltid. Men tänk
om bordet är tomt en dag, man hinner inte alltid ...
Hys ändå ingen oro! Tänk istället så här: Vid hyfsat
regelbunden matning ger man små fåglar goda
möjligheter att äta upp sig, kanske till och med
lägga på hullet. Det ligger i deras natur att fortsätta att leta diverse frön och allehanda kryp också
dagar då solrosfrön fattas. Tack vare matningen
har de ändå fått en präktig grundkondition. Därmed inte sagt annat, än att man naturligtvis ständigt försöker hålla bordet fyllt.
FÅGELBORDSNÄTET

Lite här och var har engagerade fågelvänner satt
igång med fågelmatning på allmän plats, i parker
och jungfrulig skog – i det senare fallet hoppas
man på lite ovanligare barrskogsmesar. Det är
lockande att framöver se ett nätverk av välskötta
matplatser. Där ska finnas välplacerade fröautomater, samt någon eller några som levererar basmat,
solrosfrö eller blandat fågelfrö. Där är det tillåtet
och önskvärt att besökare har med sig extramat.
Alla känner sitt ansvar för att matningen sköts bra
och att platsen inte sumpar igen. Vi vet om en del
sådana fågelbord till glädje för både fåglar och skådare.
SMAKAR DET ...

Alla som matar fåglar vet att fågelmat kostar. Ryktet om en välskött matning sprider sig vida omkring bland småfåglarna, försåvitt man har börjat i
tid innan den verkliga vintern sätter in. De flesta i
en sådan situation menar att det är värt pengarna.
Annars minskar man så att matningen kommer i
jämnhöjd med plånboken.
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meningen med vintern
Det finns också en annan lösning. Vi har sedan
några år fått välkommen hjälp av Göteborgs djurskyddsförening. Det började med att jag fick frö
därifrån till matningar i Slottsskogen, en i högsta
grad allmän plats. Jag berättade detta glada faktum för andra och Djurskyddet var vänliga nog att
dela med sig. Åtgången ökade och denna vinter är
ett antal parkbord i Göteborg försörjda med frö
därifrån, något som gläder både oss och fåglarna.
Dock har det nu nått taket; framöver får vi frö till
ett antal publika välvalda platser att administreras
av föreningar, bland annat GOF. Den som
vill mata i egen trädgård får fortsätta
med detta i egen regi. Det går bra att
stötta Göteborgs djurskyddsförening med medlemskap, kostnad
ungefär som en säck solrosfrö.
I år skänkte de närmare 90
säckar till utematningar.
VILKEN FÅGEL?

En stor fördel med fågelmatningar är att det är så lätt att
se fåglarna på nära håll. Det
gör det vanligen enkelt att med
hjälp av en fågelbok bestämma
vilken fågel man ser. Ibland blir
man förbryllad: stare kan övervintra,
på vintern ser den inte alls ut som på våren,
den är alldeles prickig och påminner något om nötkråkan … Vinter efter rik skörd av bok- och ekollon stannar ibland bergfinkar till, dessa apelsinfärgade grannfåglar. En fågel som numera finns vid
fågelborden är steglits, den är lätt att känna igen
och mycket välkommen med sina glada färger. Har
man tur kan man också få se varfågel, sparvhök
och sparvuggla på nära håll. Nej, det är inte alls
fel, vintern är ett naturens obönhörliga såll.
RARITETER

Alla som längtar efter rariteter vet att fågelbord
ibland lockar. Minns azurmes i Masugnsbyn, Torne
lappmark 2002 och gulbrynad sparv 2009 vid Norra Järvafältet. Detta är dock sällsynta händelser. I
våra trakter stannade vintern 1999 en tallsparv till
i Sandvik Torslanda och dvärgsparv övervintrade
2010 vid Eklanda skog. Detta händer vart tionde
år, på ett ungefär. Om sju år är det kanske dags
igen …
MATNINGSBOKEN

Alla som önskar mer information (och vem gör
inte det?) om detta uppmuntrande vinterämne, rekommenderas boken Mata fåglar av Niklas Aronsson (SOF 2006); med riklig information om fågelmat, vinterfåglar, hur och varför. Finns på Ekliden
på måndagkvällar, kostar 150 kr. Glad vinter, önskar NaturStig! #

p

Fina närstudier av vanliga arter (som pilfinkarna ovan) eller oväntade besök i form av
rariteter (som dvärgsparv, infällda bilden). På en fågelmatning är allt möjligt.

Fåglar på Västkusten 4/2013
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SANDBERGS SIDA
ETT LANDSKAP – TVÅ BILDER
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PER.SANDBERG@VARBERG.SE

U

NDER FLERA DAGAR hade

solen lyst på ett gult
septemberlandskap. Himlen var blå även
denna dag, det låg björklöv spridda vid
vägkanten och i trädgårdarna som han passerade
med bilen. Den drypande morgonfukten låg kvar
men det skulle bli ytterligare en sådan där gudabenådad höstdag då luften var hög, som man brukar säga.
Om det är ljuset eller färgerna är svårt att avgöra men landskapet kräver inget denna tid, det
är bara gå ut och se det vackra förfallet som håller andan inför vintern. Under oktober mognar
det och blir lika stilla som en omålad patinerad
ladugårdsvägg. Sommaren ligger bakom, avklarad, det är legitimt att luta sig bakåt och glida in i
den kulörta årstiden. Stugor och gårdar blir dekorationer som man passerar, om man färdas i bil
eller med tåg. Det är lätt att bli filosof …
***
ÄNDRAT FOKUS. Snett

bortåt vänster svävar något i
luften som ser ut att vara stort, bredvid finns en
annan fågel som är mycket mindre. Om den lilla
mörka pricken är en vråk så måste den stora vara
en örn. Så var det också, konstaterade han strax
därefter. Nu gällde de att bestämma sig. Åt vilket
håll kommer örnen att flyga? De brukar försvinna
märkligt fort, så stora de är. Skulle han stanna,
eller fortsätta genom den solbelysta pastorala bonaden? Han skulle ju trots allt köra en bra bit den
här dagen innan han var framme. Men örnen och
vråken såg ut att fortsätta glida runt på ungefär
samma ställe. Om bara några ögonblick kunde
han vara rätt nära dem …
Ok då, för det såg ut att finnas en ficka därframme och trafiken var gles utefter vägen. När
han i kikaren kunnat konstatera att jätten ovanför
var en årsunge infann sig nästa fråga. Fota, fram
med kameran också? Så fick det bli, för dokumentation – och kanske några bra bilder också.
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Efter en, två, sju, tolv bredsidor av undersidan
tänkte han: ”Ta några horisontella bilder också!”
Alla ser ju likadana ut jämt. Och, javisst det blev
skillnad.
***
MANNEN MED CYKELN stod

kvar vid busshållplatsen
intill, kanske väntade han på någon. Så när han
tittat klart på örnen bestämde han sig för att bryta och kommunicera, innan han for vidare.
– Det är en havsörn, sa han till cykelmannen
och pekade samtidigt uppåt.
– Ja, jag vet, den brukar flyga här, sa cykelmannen med en avmätt min.
Han hade sett den förut, det var inget märkvärdigt. Och det var han säker på …? Eller också ville han bara visa att det var hans hemmaplan. Han
hade ju cykel, inte en inkräktande bil, som bara
passerat och haft turen att få se örnen så fint.
Bara sådär, utan att anstränga sig.
***

DET VAR VID detta

stopp som de två bilderna blev
till, de som finns härinvid.
Men det var över Klosterfjorden och kullen
med enarna i söder som han såg örnen, det var
över den grunda havsviken den svävade, därnere
där de stora knotiga trädgrenarna legat i vattnet i
årtionden, det var över den gamla herrgården
med allén den cirklade där det för 700 år sedan
låg ett kloster och där kung Magnus Erikssons
barn ligger begravda.

NER ÖVER DEN gamla

beteshagen gled örnen och
försvann över ån, märkligt fort.

DET VAR SÅ DET VAR. Det är det bland annat det som
texten försöker säga. Bilderna till den är en dokumentation. #

perspektiv
perspektiv

FÅGELSKÅDANDETS
FÖRÄNDRADE
VILLKOR

p

Turkduvan drog iväg
tvärs över Europa för
ett halvsekel sedan,
och landade slutligen
i Älvsborgsgatans lindar. Men även ringduvan har ändrat sitt
leverne. 1961 såg jag
ringduvor i Paris parker och blev mäkta
förvånad. På den tiden var de skogsfåglar hos oss.

Vi som började med fåglar i mitten av förra seklet var upptäckare i
okänt land. Så var det på den tiden; inga andra visade vägen. Vi fick
själva leta fram ädelstenarna, vi var oss själva nog. Sedan gick tiden.
TEXT OCH BILDER: STIG FREDRIKSSON
STIG.FREDRIKSSON@GOF.NU

N

u är det en helt annan värld, med delvis
andra fåglar och mycket förändrade
villkor. Det är med blandade känslor vi
upplevt detta. Egentligen är vi ganska omtumlade
av utvecklingen, om vi tänker efter. Vi känner ett
starkt behov av att försöka sammanfatta vad som
hänt.
ANDRA FÅGLAR

Vi lever i en föränderlig värld, vilket i hög grad
också gäller för fåglarna. Fågelfaunan av idag är på
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många sätt olik hur det var för ett sekel sedan. Arter försvinner då deras biotop försvinner (hackspettar, vadare), särskilt om de är på kanten av sin
utbredning (ANDERSSON, 2012). Skogsarter vandrar
in i staden (koltrast, björktrast, ringduva), helt nya
arter tillkommer också. Skäggmes (STRÖM, 1994; ANDERSSON, 1996), turkduva (MATHIASSON, 1995) och gråsiska (GÖTMARK, 1978) är några exempel. Hela artgrupper minskade när miljögifter började
användas, gulsparvarna kom snabbt tillbaka och
nu har även en del tunga rovfåglar återvänt. Pil-

fågelskådandets förändrade villkor
grimsfalken häckar i Göteborgs hamn, berguvarna
har fyllt ut de gamla reviren (ASSMUNDSSON, 1986)
och ibland ses de på Ullevi. Snart bor havsörn i Bohuslän. Det går upp och det går ner, bara att hänga
med? Mer än så: försöka att styra så gott det går.

gande nummer. Genom ökad flit ses mer fåglar, något som ger ökad flit. En bieffekt av detta är att det
sparar både tid, penningar och miljö, helt rätt i tiden.
OMTANKEN OCH BEKVÄMLIGHETEN

Vi har samtidigt bundit ris åt vår egen rygg. Vi har
Lokalt ser vi att naturen inskränks på ett sätt som
tänkt mer på fåglarna än på oss själva, när vi arbedrabbar fåglarna. Torslandaviken spolierades (ANtat för att skydda fåglar genom tillträdesförbud.
DERSSON & ANDERSSON, 1975), Norra älvstrandens vaFörr gick det att vandra omkring lite var som helst
darstränder är numera bostäder. Stadsvassarna
– alla vi som var med skulle kunna berätta mycket
blev rangerbangårdar (ANDERSSON, 1976). Gammelom detta. Så är det inte nu, en del fria marker har
skogar fälldes och ersattes med produktionsskogar, blivit fågelskyddsområden. Genom det kraftigt
våtmarker och strandängar dikades ut och blev
ökade intresset hade något annat varit omöjligt, då
åker och äng. Det som vi lite oegentligt kallar fåhade det varit än mer synd om fåglarna än det nu
gellokaler förändras med tiden.
är. Ändå finns det förstås mycket natur att ströva
Ibland blir resultatet oväntat positivt; Torslanda- fritt i, detta är ju Sverige med alle mans rätt till naviken blev inte en soptipp utan är på väg att bli en
tur.
av Västkustens bättre fågellokaler. Getteröns fågelFågeltorn har vuxit upp. De äldsta tornen är uneldorado blev till genom en väg, som stoppade vat- gefär jämnåriga med GOF, nu finns det fågeltorn
ten- och slamflöde. Det krävs ändå hela
på hundratals fågellokaler, och ibland
tiden aktiva fågelskyddsinsatser, ingenfinns gömslen. Också det är ett slags
ting sker av sig själv. Nu ersätter anlagerkännande av att fågelskådning inte
da våtmarker lite av det tidigare förstörär en exklusiv syssla för ett fåtal. Vi
da: Hökälla, Rollsbo, Stålebodalen och
borde arbeta mer med inrättningar för
Källstorp (ANDERSSON, 1995). Möte om
fågelskådares bekvämlighet: plattforFörr cykdetta blir det på Naturhistoriska muséet
mar och fågeltorn, spångar och göms4 maj.
len, soffgrupper och p-platser, regnlade vi till
och vindskydd. Ofta sammanfaller
Öland eller
ENSAMHETEN OCH NÄRNATUREN
också våra intressen med fåglarnas,
En påtaglig skillnad mot förr är: man är
tog tåget till torn och leder kanaliserar skådarflöen av många med intresse för fåglar.
det, anlagda dammar och rishögar
Långås och
Inte ensam, det finns en intresserad allgynnar både oss och fåglarna.
mänhet som ser med välvilja på detta
gick två mil
RESORNA
stora intresse. Och när någon ser en
runt TjolöVi har med tiden också omfamnat
ovanlig fågel, kan man få veta det i stort
sett samtidigt, om man så önskar, var i
holm för att världen. Det började med charterrei mitten av förra seklet, Mallorlandet det än sker. Efter en timme kan
leta fjällgås sorna
ca stod då högt i kurs med sin spändet vara hundratals andra på plats …
nande sydeuropeiska fauna. Sedan
alla tycker inte att detta är en bra utkom Afrikaexpeditioner (FREDRIKSSON, 2013) och reveckling, men faktum kvarstår: fågelskådning är
sor jorden runt (FREDRIKSSON, 2011). Nu är fältet fritt
mer av en folksport än vad det var förr. Alla känför resor åt alla håll. Man reser i egen regi men det
ner till det magiska talet 300, det vet den som i ett
finns också ett antal reseanordnare. GOF:s första
nytt sällskap berättar att hen gillar fåglar. – Hur
utrikesresa gick till Turkiet 1976 (SYLVÉN, 1977), nu
många har du sett? Är du med i klubben?
har vi flera internationella resor på programmet
Förr cyklade vi till Öland (WALLIN, 1998) eller tog
tåget till Långås och gick två mil runt Tjolöholm
varje år. Men som min livskamrat så riktigt påpeför att leta fjällgås bland sädgässen. Sedan blev det
kar, helt klimatsmart är det ju inte.
scooter, den tog oss runt hela Europa. Idag åker vi
EXIT BLYKOWA, ENTER FOTOREVOLUTION
bil. Men nu när vi är mer rörliga än någonsin har
Utrustningen har förbättras så till den milda grad.
ändå närnaturen vunnit terräng. Allt fler ser fördeHandkikaren har blivit mindre och bättre men i relen med att ha en plats på näst intill gångavstånd,
aliteten billigare. Min första ganska enkla kikare
där man kan avläsa årstidernas gång och bli glad
kostade min fader en månadslön på fabriken; nu
för det lilla. Hellre en bläsand vid Välen, än tusen
kan du köpa en hyfsad kikare för ett par timmars
vid Getterön ...
arbete. Det krävs handledning i kikardjungeln (LYDEn del av kåserierna i denna tidning har på seMARK, 2012A). De bästa kikarna glider dock upp ornare år handlat om just detta. Karin Magnander
dentligt i pris, men för en flitig skådare blir det en
beskriver exakt den känslan på sidan 19 i föreligNATUREN FÖRÄNDRAS

”

p

Vadare har det svårt i
det moderna jordbrukslandskapet, och
tofsvipan är inget undantag. På Stora
Amundö klarar sig
något par tack vare
hästarnas bete.
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perspektiv
måttlig timkostnad. Dessutom är de dyra hand
jagarna försedda med goda livstidsgarantier.
Sak samma med tubkikare. Tubkikare av märket
Kowa var först ensamma i sitt slag, nu finns det
tjogtals med olika modeller. Ändå finns det de som
fortfarande använder sin bly-Kowa, den verkar
vara praktiskt taget outslitlig, om den sköts väl.
Digital fotografering har snabbt vunnit terräng.
En och annan med stor analog utrustning våndades
en tid, men tog sedan steget. Det krävs inte bara
kameror utan också datorer, men sedan blir fotograferingen praktiskt taget gratis. Enkelheten gör
också att man nästintill drunknar i bilder. Efter en
givande dag i fält har man tagit fler bilder än på ett
år med analoga grejor. Risken är också påtaglig att
man slutar fotografera (tänka ut hur en bild ska
bli) och bara knäpper bilder. Fördelen är förstås de goda möjligheterna till dokumentation. Vad man gör av alla
sina bilder är sedan resandes ensak. En del lägger ut bilder på
fotosidor, publicerar i fågeltidningar eller på Svalans
bildarkiv. Många tävlar
helt enkelt med sig
själv, roligt att se hur
bilden blev. Och ofta
händer det att man
ser det man inte såg i
fält.
SAMBANDEN OCH DEN
ÖKADE KUNSKAPEN

p

Från
en koloni på
Svartskär i Kalmarsund spreds storskarven, och har nu kolonier i samtliga svenska
landskap. Ibland ses
den som här på stranden av Stora dammen
i Slottsskogen.
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Dagens fågelskådare är
ofta försedda med moderna smarta mobiltelefoner. De har därigenom utomordentliga möjligheter att
få besked om vilka ovanliga
fåglar som ses när och fjärran. Det
kan vara lite irriterande och upplevas
lite negativt för den som är bunden av arbete och andra tvångsaktiviteter. Man får idag
veta alla fåglar man inte hinner med att se, ens i
närområdet … för daglediga innebär det dock
mycket goda möjligheter att förbättra årslistan eller lokallistan. Det utvecklas hela tiden (LYDMARK,
2012B), ingen vet var det slutar.
Det började med Kustobsar, vars betydelse knappast kan överskattas och fortsatte med BMS (Bird
Message Service). En glada som den 23 mars 2011
passerade Välen‒Slottsskogen‒Nordstan kunde
noggrant följas (FREDRIKSSON, 2011). Och nu har vi
sms-larm, man ansluter till lämplig sms-grupp och
får sedan sms-meddelande så fort någon i gruppen
sett något och skickat ett sms. I höstas vid Välen
kom ett sms-larm ”stenfalk på väg ut ur viken”.
Jag såg den visserligen inte, men tanken svindlar!
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Var ska det sluta?
Men hårdskådande är inte bara att samla kryss
– kunskapen ökar också om hur fåglar ser ut, hur
de lever, bor, flyttar. Vi vet mycket mer om fåglar
idag än förr. Det finns utförlig och detaljerad bestämningslitteratur om både trutar och piplärkor
för den som vill ge sig in i dessa labyrinter. Lasse
Larssons dvd-skivor om Sveriges fåglar, Roger
Books fågelskivor och olika appar om Sydafrikas
och Nordamerikas fåglar kompletterar bilden. Och
snart kommer Fågelguiden för telefonen. Frågan är
vad som kommer sen? #
Jag har valt att referera till några artiklar i tidigare
Fåglar på Västkusten, eftersom de tillför så mycket.
Artiklar äldre än tio år lägger jag tills vidare ut på min
hemsida www.naturstig.se att hämta hem; författare
är tillfrågade och har godkänt detta.
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HUR FÅ LEDTRÅDAR RÄCKER FÖR ATT DU SKA
KUNNA LISTA UT VILKA DE HÄR TRE ARTERNA ÄR?
5 POÄNG

1
2
3

4 POÄNG

3 POÄNG

2 POÄNG

1 POÄNG

Utgången häckare i
Sverige sedan tidigt
90-tal

Häckar närmast i
Danmark och ses tillfälligt men i stort sett
årligen i Sverige

Observeras ofta
relativt oskygg i urban
miljö

Denna Galerida-lärka
kan vara svår att skilja
från sin mindre och
ovanligare släkting

Har fått sitt namn
genom utseendet
den får när den reser
sina långa hjässfjädrar

En skönhet som är
älskad av många men
oönskad av andra

Till största del en
nordlig art men ses
oftare i södra Sverige
under vintertid

Rovfågel som är
tyngst i sitt släkte

En majestätisk Aquila
som för många är
guld värd att få se

Denna örn med
högtidligt namn heter
på engelska Golden
Eagle

Häckar närmast på
norska västkusten

Kolonihäckare som
oftast bildar livslånga
par

En frekvent besökare
på västkusten, främst
under blåsiga förhållanden

Vingspann på upp till
nästan två meter

Upp till fem åldersdräkter hos denna
magnifika Morus bassanus kan upplevas

GISSA NÄBBEN
VEMS PLYTE ÄR DET PÅ BILDERNA?

BILDGÅTAN
VILKA FÅGLAR VISAR BILDERNA?

ART OCH ÅLDER?
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ART?

ART OCH KÖN?

ART?
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Pysselmakare och bilder: OLA BÄCKMAN

glatt nytt
fågelår!
Natur

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

BOKHANDELn
Dina köp bidrar till fågelskyddet!

PROGRAM

Exkursionsinfo
SENA ÄNDRINGAR Se www.gof.nu

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

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

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

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

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

sonen eller GOFs telefonsvarare
(031-49 22 15), vilken avlyssnas
kort före avresa.
ÖVRIGT Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan endast medges om
resan inte därigenom fördyras för
övriga deltagare och då av exkursionens kontaktperson, till vilken
man också vänder sig för övriga
upplysningar.
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EXKURSIONER
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar
kortare turer till hemmalokaler,
heldagar på Västkusten och
längre resor till mer avlägsna
platser. Information om hur du
anmäler dig, vad du bör ta med
dig, pris, och annat du behöver
veta hittar du i rutan till vänster.
Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken VARDAGSAKTIVITETER)
och speciella exkursioner för föreningens kvinnor (se rubriken
LADYBIRDS).

HALLANDSKUSTEN
SÖNDAG 2 MARS

När vi börjar ana vår i luften är det
återigen dags för vår traditionsenliga tur till olika kustlokaler i Halland. Vi spanar efter övervintrande
tättingar, såsom snösparvar och
berglärkor och även tidiga vårfåglar om vintern släppt sitt grepp. En
del rovfåglar brukar också kunna
spanas in. Hornugglorna är säkert
också på plats. Calle Hagman guidar oss för 22:a året i följd. Vi avslutar vid Naturcentrum på Getterön.
Vid tillräckligt många anmälningar
åker vi gemensam buss. Avresa kl
06.30 med hemkomst vid 17-tiden.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:
Senast 14/2. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla
Jarfelt (073-367 75 72).

AMUNDÖN
SÖNDAG 26 JANUARI

Amundön med sina olika biotoper
såsom hav, bräckvatten, klippor,
betade strandängar, alsumpskog,
ädellövskog och barrskog är en
lokal som passar för fågelskådning
året runt; så även en vinterdag. I
januari kan ofta övervintrade tät�tingar av olika slag ses och på de
öppna vattenytorna ses ofta mycket sjöfåglar. Olika doppingar och
lommar kan ofta beskådas i
Askimsfjorden. Ibland dyker även
någon örn upp. Samling vid huset
före bron kl 10.00. Exkursionen är
öppen för alla.
LEDARE: Olof Armini. PRIS: Endast naturskatt
20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Eva Åkesson (070-812 02 85).

VRÅNGÖ
LÖRDAG 29 MARS

Dags igen för vårens traditionella
skärgårdstur. Förutom de tidiga
flyttfåglarna hoppas vi få se tobisgrissla och kanske årets första sädesärla. Ca 7 km vandring i lugnt
tempo. Samling på Saltholmens
brygga i anslutning till båtens avgång kl. 06.38. Spårvagn (linje 11)
går från Drottningtorget kl. 06.00.
Åter vid Saltholmen senast kl.
13.33. Reservation för tidtabellsändringar!
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: Västtrafiks taxa +
naturskatt 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Eva Åkesson (070-812 02 85).

TOFTA KILE
SÖNDAG 6 APRIL

SKÅNE/ÖSTERLEN
FREDAG–SÖNDAG 14–16 FEBRUARI

Vinterfågelskådning i Skånes klassiska gås- och rovfågelmarker.
Bland tusentals övervintrande sädgäss brukar vi alltid kunna leta
fram några ”spetsbergare” och totalt räkna in 5–6 gåsarter. Normalt
brukar vi också kunna se ett 10-tal
rovfågelarter. Listan har vissa år
kryddats med större skrikörn och
jaktfalk. Vi får se vad det blir i år. Vi
åker gemensam buss och bor på
vandrarhemmet i Skåne-Tranås.
Avresa kl 17.00 på fredag med
hemkomst senast sex/sjutiden på
söndag kväll.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 300 kr. ANMÄLAN:
Senast 10/1 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

En vårexkursion till denna fina lokal. Det är redan gott om änder av
olika slag i de öppna vattenytorna
och de första vadarna har säkert
anlänt. Är det inte alltför blåsigt
kommer nog också några skäggmesar att visa sig. Denna invallade
havsnära fågelvik är alltid värd ett
besök. Vi samåker i personbilar
med avresa kl 06.00. Hemma igen
på eftermiddagen.
LEDARE: Peter Hvass. PRIS: Ca 100 kr. ANMÄLAN:
Senast den 27/3. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria
Eriksson (070-539 59 10).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
ingen avgift, mycket fågel, en
del bekanta, fikapaus på vacker
plats. Ofta samåkning från samlingsplats, vi delar på bilkostnaden 20,00 kr/mil och bil. Kontrollera 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.
TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 16 JANUARI, KL 10-13

Vi besöker denna klenod mitt i vintern och i bästa fall utan att isen
lagt sitt täcke över vikarna. Olika
vintrar har här setts både vinterhämplingar, snösiskor, varfåglar,
rördrom och kungsfiskare … ingen
vet vad denna dag ger för skörd i
fågelhänseende. Buss 32 avgår från
Eketrägatan kl 09.20, till hållplats
Terminalvägen kl 09.39. Gå sedan
ner mellan kanalerna till Södskärsdammen där vi ses kl 10.00.
GUIDE: Kåre Ström.

KVIBERGS KYRKOGÅRD
TORSDAG 23 JANUARI, KL 09-12

Besök vid fågelmatningen i kanten
av Kvibergs kyrkogård. Samling kl
09.00 vid ingång till kyrkogården
vid Kortedalavägen, hållplats Kviberg. Efter vandringen upp till fågelmatningen tar vi oss med lokaltrafiken/bilar över till Säveåns
utlopp och ser vad som finns där
av övervintrande änder, doppingar
och kungsfiskare.
GUIDE: Peter Keil.

TÅNGUDDEN
TORSDAG 30 JANUARI, KL 10-12

En del av oss har favoritplatser som
vi ofta besöker och inte så många
andra känner till. Vår guide Bo
Sobéus har lovat att visa sina hemmamarker vid Käringberget denna
vinterdag. Här har både havsörnar
och viggflockar siktats vid denna
årstid. Spårvagn 11 kl 09.22 från
Drottningtorget, till hållplats Käringberget kl 09.51.
GUIDE: Bo Sobéus.


JONSERED
TORSDAG 6 FEBRUARI, KL 10-12

Vi gör en vandring vid Säveån igenom Jonsereds fabriker. Här övervintrar sedan många år ett flertal
strömstarar, någon gång har
kungsfiskare setts här. Pendeltåg
avgår från Centralen kl 09.40, samling vid Jonsereds station kl 10.00.
GUIDE: Åke Andersson.

TJOLÖHOLM
TORSDAG 13 FEBRUARI, KL 09-14

Tjolöholm runt de yttre uddarna är
en gedigen vandring på 6–7 km på
Grevens runda och andra gamla
torparbyggda stigar, genom kustekskogar och upp på fina utsiktsberg. Havsörnar och andra rovfåglar är sannolika. Samåkning från
Frölunda kyrkas parkering kl 08.00.
Buss 88 från Frölunda Torg kl 07.45,
till hållplats Västra Frölunda kyrka
kl 07.48.
GUIDE: NaturStig.

SJÖBERGEN
TORSDAG 20 FEBRUARI, KL 10-12

I Sjöbergens koloniområde är det
flera Vardagsaktivister som har lotter. Där övervintrar turkduvor och
matas fåglar vid fågelbord. Vi ser
på detta och går också en sväng
utanför området. Premiärtur för
Vardags. Spårvagn 9 från Drottningtorget kl 09.27 till hållplats
Vagnhallen Majorna kl 09.45.
GUIDE: Dan Lundberg.

SMITHSKA UDDEN
TORSDAG 27 FEBRUARI, KL 10-12

Fågelmatning sker numera på
många offentliga platser i Göteborgstrakten. En av de mer välbesökta finns vid Smitten. Karl Olof
Johansson sköter den med bravur.
Vi går också en sväng runt udden,
broddar kan behövas. Tag buss 92
från Frölunda torg kl 09.15, åk till
Näsbovägen och gå sedan Smithska vägen fram. Avfärd från Frölunda kyrkas parkering kl 09.45.
GUIDE: Karl-Olof Johansson.

ASKIMSVIKEN
TORSDAG 6 MARS, KL 10-13

Askimsviken, alla lokaler som hör
till superlokalen med detta namn.
Samling vid Lillövägen alldeles vid
parkeringen för Stora Amundö dit
buss 82 från Marklandsgatan kl

09.45 anländer kl 10.10. Vi fortsätter förbi Järkholmen och kommer
slutligen till Marholmen. Det blir
en vandring som kanske inte alla
gått, på cirka fyra kilometer.
GUIDE: Christer Cederfalk.

STORA AMUNDÖN
TORSDAG 13 MARS, KL 10-12

Vi besöker denna välbekanta ö i
vårens tid och tar emot vad vi får,
när sångsvansflockarna passerar
norrut och tofsvipor och sånglärkor bör ha anlänt. Samåk från Frölunda kyrka där vi ses kl 09.30, buss
95 avgår från Marklandsgatan kl
09.14. Buss 82 avgår från Marklandsgatan kl 09.45 och anländer
till Lillövägen kl 10.10. Samling vid
bron över till Stora Amundö kl
10.15.
HALLAND I
TORSDAG 20 MARS, KL 09-15

Heldagstur till skådarmarker i härliga Halland. Från Morups tånge
upp till Getterön. samåkning med
bilar från parkeringen vid Frölunda
kyrka. Samling kl 07.45, avfärd kl
08.00. Buss 95 kl 07.30 från Frölunda Torg till Frölunda kyrka.
GUIDE: Jan Krantz.

KIPPHOLMEN
TORSDAG 27 MARS, KL 09-12

I vårens brusande tid hälsar vi på
där Nordre älv möter havet, populär flyttled för mängder av sångsvanflockar om tiden är rätt. Svart
express från Nordstan kl 08.33, till
Skra bro kl 08.55 där vi ses på pendelparkeringen kl 09.00 för samåkning den sista biten.
GUIDE: Åke Pettersson.

BALLTORPS VÅTMARK
TORSDAG 3 APRIL, KL 10-12

Vårbesök bland smådoppingar och
lekande grodor med nyanlända
vårfåglar av allehanda slag. Kan bli
en vandring förbi skjutbanan ut
mot golfbanorna och tillbaka.
Samåkning från Frölunda kyrka
med avfärd kl 09.45. Buss 95 från
Frölunda torg kl 09.30 till Frölunda
kyrka.

Detta vackra område brukar dessutom bjuda på både varfågel och
tranor och en del andra rara arter.
Samling för samåkning kl 09.15 på
parkeringsplatsen bakom Frölunda
kyrka. De som åker med i annan bil
ställer sina bilar på Ekliden efteråt.
De som kommer med buss går av
vid Frölunda torg och promenerar
upp till kyrkan som ligger på en
höjd och syns tydligt. Övriga bil
åkare träffas kl 10.00 vid p-platsen
för Sandsjöbacka naturreservat.

TORSDAG 10 APRIL, KL 10-12

Vi gör ett nytt försök att skåda trädlärkan som gäckade oss förra året.

Ladybirds ligger för tillfället
nere och har inga aktiviteter inplanerade. Håll utkik på gof.nu
eller hör av dig via e-post (se rutan nedan) om du är intresserad
av en återuppståndelse.
Vill du vara med på
LadyBirds mejllista?
KONTAKTA
ladybirds@gof.nu

GUIDE: Berndt Lindberg.

SAFJÄLLET
TORSDAG 17 APRIL, KL 10-12

Då var det åter dags att besöka
detta kanske lite bortglömda naturreservat på kanten av Toltorpsdalen. Rastplatsen på bergskanten
i söderläge med utsikt över Mölndal med omnejd är bara den värd
ett besök. Våren bör vara i an
tågande och vi hoppas att få skåda
lite nyanlända vårfåglar. Bilburna
kör enklast Toltorpsgatan, svänger
in på Dalgångsgatan vid Toltorpskyrkan och följer sedan skyltarna
till Krokslättsvallen. Där finns gott
om P-platser. Buss 761 går från
Sahlgrenska kl 09.34 till hållplats
Soltorpsgatan kl 09.42. Gå sedan
Alfhöjdsgatan–Bergstigen till
idrottsplatsen. Samling där kl
10.00.

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa
Ekliden på Södra Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda. Välkommen in på en kopp kaffe och
trevligt fågelprat med andra i
föreningen! Följande måndagar
är det bildvisning kl 19.00.
AMERIKANSKA PAPEGOJOR
MÅNDAG 20 JANUARI

Josefina Pehrson vet en del om
papegojor, dessa vackra men alltför ofta hotade fåglar. Hon har deltagit i projekt med arapapegojor i
Mexico och med parakiter i Ecuador, och berättar i afton mer om
detta för oss.

GUIDE: Olof Armini.

GOF I SYDAFRIKA
BJÖRKÖ
TORSDAG 24 APRIL, KL 09-13

Björkö på våren, en vacker ö med
vacker natur, fåglar och blåsippor.
Bo Brinkhoff tar oss med på en
vandring till den norra delen av ön!
Relativt lång vandring men mestadels bra promenadstigar. Om det
bär uppåt höjderna kan det kanske
bli lite mer krävande! Omlastningsplats för samåkning: Lilla Varholmen där parkering finns. Pris 5 kr i
timmen! Parkeringen på Björkö
kan vara full numera när folk utnyttjar den som pendelparkering.
Röd Express går från centralen kl
08.10 (framme kl 08.59). Björköfärjan avgår kl 09.10.
GUIDE: Bo Brinkhoff.

SANDSJÖBACKA

LADYBIRDS

MÅNDAG 17 FEBRUARI

En av fjolårets långresor med föreningen gick till Sydafrika med alla
de lockelser som där finns för både
fågel- och däggdjursskådare.
Berndt Lindberg och Rudi Jelinek berättar och visar bilder från
denna sydliga metropol.
FLYTTFÅGELFORSKNING IDAG
MÅNDAG 24 MARS

Gunnar Selstam har använt både
satellitsändare och ljusloggrar på
fåglar och har många nya resultat.
Han kommer ikväll att för första
gången visa var ortolansparven
övervintrar. Han har också varit aktiv att starta Grosshamns Fågelstation (GFS) som nu går in på tredje
året och alltmer ökande verksamhet. Här har man bland annat ett
fästingprojekt.
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FÅGLAR I ECUADOR
MÅNDAG 14 APRIL

Sydamerikas fåglar är både många
och färggranna. Lars-Göran Itskowitz och Christina Rosenberg besökte det lilla bergslandet Ecuador
hösten 2012, och såg och fotograferade mängder av kolibrier men
också andra fåglar.

FÖREDRAG
PÅ MUSEET
GOFs föredragskvällar på Naturhistoriska museet vid Linnéplatsen hålls oftast första söndagen i
varje månad, men kontrollera

alltid i programmet. Kaffe med
tilltugg finns i pausen till facilt
pris och trevligt fågelsnack.
Välkommen, alltid kl 18.30!
AMMARNÄS FÅGLAR OCH FOLK
SÖNDAG 12 JANUARI

Bodil Nyström tar oss i afton med
till denna bland fågelskådare så
välkända plats. Hon känner väl
denna fina fjällby och dess fåglar,
där hon under många år forskat på
gråsiskor och snösiskor. Hennes
man Hans har dessutom skrivit boken ”Där Vindelfjällen tar vid” där
Bodil står för merparten av fotografierna. Boken finns att köpa
denna afton.

UTLANDSRESOR

SPANIEN
26 APRIL–4 MAJ
Det är nu 11 år sedan GOF gjorde en resa till Spanien så vi tycker det är dags igen. Denna gång
nöjer vi oss med en veckoresa
och koncentrerar oss därför på
de centrala och västra delarna
av landet. Vi flyger till Madrid
där hyrbilar väntar på oss och
tar oss först cirka 12 mil norrut
till Sepulveda och en lokal för
dupontlärka. Under vägen dit
ser vi brunglador, gåsgamar
och säkerligen även någon
dvärgörn. Stopp efter vägen
ger berg- och cettisångare, kalanderlärka, stensparv med
mera. Omkring byn hittar vi säkert medelhavsstenskvätta,
provence- och herdesångare
och sten- och häcksparvar. Vi
drar oss därefter söderut mot
bergen NV om Madrid för bland
annat citronsiska. Resten av
tiden tillbringar vi i den spanska
delen av Estremadura, vars omväxlande natur med stäpper,
korkekskogar, frodiga dalgångar, berg och vattenområden
med vassbälten borgar för ett
omväxlande och mycket rikt
fågelliv. Här kommer vi även att
se grå- och smutsgam,
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TJÄDERNS EKOLOGI
SÖNDAG 2 FEBRUARI

Göran Rönning är en av dem som
känner tjädern bäst. Hur har denna
stora hönsfågel det i ett allt mer
utarmat skogslandskap? Vad bör vi
göra för att få ha den kvar? Vi kommer också att få information om
pågående inventeringar av tjäderspelplatser i Göteborgstrakten.
FÅGLAR – EN FANTASTISK HOBBY!
SÖNDAG 2 MARS

Gigi Sahlstrand pratar om det
bästa hon vet, att skåda fågel. Hon
ger många tips på hur man kommer igång med fågelskådning på
ett bra sätt, men även den som
skådat ett tag kan se fram emot ett
och annat tips. Med Eva Stenvång
skrev hon boken ”Börja skåda fågel” och har fått priser för sina insatser att inspirera nya fågelskådare. Boken finns att köpa i afton.

GOF:S KURSER GENOMFÖRS I SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET GBG
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

STUDIE
VERKSAMHETEN
Anmäl dig till någon av våra
studiecirklar och lär dig mer om
fåglar tillsammans med andra
likasinnade!
LIGHTROOM: FORTSÄTTNING
START I JANUARI

Fortsättningskurs i Photoshop
Lightroom vid tre tillfällen med tre
timmar, plus en introduktion på en
timma (se nedan).
START: Måndag 13/1 kl 18–19, då tider bestäms
och utrustning och ungefärligt kursinnehåll gås
igenom. KURSLEDARE: Thomas Samuelsson.
PRIS: 350 kr. ANMÄLAN: Till gof@gof.nu eller
031-49 22 15 senast 6/1.

ÅRSMÖTE + DE MEST HOTADE

svartvingad glada, rödfalk, ormörn och troligen även kejsarörn.
Vi kommer även att kunna se
natt-, ko- och purpurhägrar liksom dvärgrördrom. I de mer
stäppartade markerna finns
stor- och småtrapp, tjockfot,
svart- och vitbukiga flyghönor
och olika lärkor såsom tofs- och
lagerlärkor. Bland ugglor lär vi
kunna se/höra dvärguv och minerva- och tornuggla. Även
blåskata och skatgök kommer
att ses. Bland sångare kan även
nämnas grässångare och röd
strupig sångare. Blå- och
stentrast lär väl också visa sig
liksom mycket, mycket mer.
Priset blir cirka 12 000 kronor,
vilket inkluderar flygresa tur
och retur, hyrbilar med försäkring och drivmedel samt boende på bra hotell. Antalet
deltagare är begränsat till
16 personer.
Tycker ni att detta verkar intressant skickar ni er anmälan
tidigast den 10 januari klockan
21.00 till rudijelinek@gmail.com
eller berra.lindberg@gmail.com
eller via SMS till 070-629 08 98
eller 073-693 81 00.

SÖNDAG 6 APRIL

NYBÖRJARE: BÖRJA SKÅDA FÅGEL

Föreningens högsta beslutande
organ, årsmötet. Därefter presenterar Erik Hirschfelt en del av världens mest hotade och ovanliga
fåglar. Totalt 590 arter anses som
akut hotade, vissa av dem finns
bara i fångenskap.

START I MARS

Nybörjarcirkel för dig som vill komma igång med fågelskådning. Kursen innehåller tre exkursioner och
två studiekvällar på Ekliden.
START: I mitten av mars. LEDARE: Bill Karlström
och Mikael Sundberg. PRIS: 400 kr. ANMÄLAN: Till
gof@gof.nu eller 031-49 22 15 senast 2/3.

STUDIECIRKEL MED START I MARS

RINGMÄRKNINGSKURS I GROSSHAMN
För tredje gången hålls ringmärkningskurs vid Grosshamns
Fågelstation, Sotenäset våren
2014. Det blir fem gånger med
teori (ringmärkningens historia,
fångstmetoder, internationellt
samarbete etc.), laborativa övningar (sätta på ringar, olika
protokoll, inmatning i databasen, åldersbestämning på uppstoppade fåglar etc.) samt praktik vid slöjnät och hantering av
fångade fåglar. Kursen är myc
ket billig (300 kr) och bestämningslitteratur (Svensson, Passerines) ingår om man inte har
boken förut.
Kursen är fokuserad på små

fåglar, men lite översiktlig information om större fåglar som
rovfåglar och vadare ges också.
Vi hoppas på både nybörjare
och deltagare med viss vana för
stimulerande diskussioner.
Kursen hålls lördagar från 29
mars till 10 maj av kursledare
Gunnar Selstam, med praktik
några gånger under sommaren
och en avslutande gång i början
på hösten.
Anmälan görs till Maria Bäckman på Studiefrämjandet Bohuslän Norra på 0522-330 78,
maria.backman@studieframjandet.se eller via www.studieframjandet.se.

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

ADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER

ORDFÖRANDE

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)

VICE ORDFÖRANDE

FÅGELCENTRALEN

FREDDY PERSSON
freddy.persson@gof.nu

TOMMY JÄRÅS
tommy.jaras@gof.nu (0303-165 01)

SEKRETERARE

FÅGELSKYDD

MARIANNE OHLANDER
marianne.ohlander@gof.nu (0709-28 65 50)

CHRISTER JOHANSSON
christer.johansson@gof.nu (031-18 32 41)

KASSÖR

HEMSIDA

HUGO KRANTZ
hugo.krantz@gof.nu (0300-604 34)

NILS ABRAHAMSSON
nils.abrahamsson@gof.nu (031-96 07 71)

ÖVRIGA LEDAMÖTER

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

EXKURSIONER

MORGAN JOHANSSON
morgan.johansson@gof.nu (0300-611 07)

HEMSIDOR

www.gof.nu
www.kustobsar.se

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

NILS ABRAHAMSSON
MIKAEL HAKE
KERSTIN HIRMAS
GUNILLA JARFELT
BERNDT LINDBERG
HAMPUS LYBECK
KIRSI OKSMAN LJUNGQVIST
BRITTA SVENSSON
PER UNDELAND
fornamn.efternamn@gof.nu

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)

RRK BOHUSLÄN

MÅNADSMÖTEN

BERNDT LINDBERG
berndt.lindberg@gof.nu (0736-93 81 00)

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

JOHAN SVEDHOLM
johan.svedholm@gof.nu (031-24 00 82)

PLATSBOKNING

RAPPORTMOTTAGARE: PER BJÖRKMAN
rrk@gof.nu (Klassikergatan 9, 422 41 Hisings Backa)
RRK HALLAND

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

STUDIEVERKSAMHET

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.

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

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

FÅGELCENTRALEN

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

UNGDOM

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

RAPPORTMOTTAGARE: LARS VIKTORSSON
lars.v@spray.se (Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla)
RRK GÖTEBORG

NIDINGEN

HANS SÖDERSTRÖM
hans.soderstrom@gof.nu (031-92 22 27)

NIDINGENS FÅGELSTATION

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER

DANIEL GUSTAFSSON
daniel.gustafsson@gof.nu (031-40 63 49)

TOMMY JÄRÅS
tommy.jaras@gof.nu (0303-165 01)

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA
LÖSNINGAR TILL JULNÖTTERNA PÅ SIDAN 26
Steg för steg: 1. Tofslärka.
2. Kungsörn. 3. Havssula.
Gissa näbben: 1. Stare, hona.
2. Bofink, hona. 3. Gräsand, hona.
4. Fjällabb, 1K.
Bildgåta 1: En kraftigt byggd labb
med kraftig näbb och kort akter. En
storlabb. Den flammiga dräkten visar
att den är adult.

Bildgåta 2: En flygande uggla snett
bakifrån. Ganska snabbt ser vi att det
är en horn- eller jorduggla. Grov
bandning på stjärten, undersidans
streckning samt gult öga i ett ljust
ansikte visar att det är en jorduggla.
Bildgåta 3: En liten tätting på en
ledning. Ovansidans fläckning leder
till någon av buskskvättorna. Kombination av fläckad övergump, undersi-

dans färg samt att man anar vitt vid
stjärtbasen visar att det rör sig om en
vanlig buskskvätta. Tydligt vita inre
armtäckare i kontrast till svarta yttre
visar att det är en hane.
Bildgåta 4: En tätting i en talltopp.
Huvudteckningen kan inte ses men
gråaktig ovansida i kombination med
stjärtens/vingens utseende skvallrar
om att det är en vanlig stenskvätta.

FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.

#

POSTTIDNING B
GOF | BOX 166 | 421 33 VÄSTRA FRÖLUNDA

© GÖTEBORGS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2013
ISSN 0348-1510

