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VISAR SIG BÄTTRE ÄN PLAN A
DET BLIR INTE ALLTID som man

tänkt sig. Det är det som är det
fina. I grund och botten är det väl
också därför vi alla är så fascine
rade av fågelskådning, för det
finns inget som slår de där gång
erna när det inte blev som man
tänkte sig. Åt rätt håll förstås. Da
garna som blev sådär oväntat bra.
Trissdagarna. Plötsligt händer det.
NU VAR DET INTE det jag skulle
komma till. Det var det där med
Plan A och Plan B. Ser man inte
upp kommer man alltid köra på
plan A om det är möjligt, för den
är alltid enklast. Och mest inkörd.
Lite som det där med att de flesta
av oss alltid sätter oss i bilen när vi
ska ut och skåda. Plan A. Inte för
rän bilen av någon anledning är
otillgänglig en dag funderar vi
över Plan B. På sidan 10 kan du
läsa om en Plan B som på många
sätt är bättre än bilen som Plan A.

Bild: SARA LYDMARK

OMSLAGET TILL DET HÄR numret
är också en Plan B. Jag fick den
avfotograferade displayen precis
som omslaget visar, överskickad
för att visa korsnäbbsbilden. Bil
den framstod direkt som perfekt
på omslaget eftersom numret
handlar om både korsnäbbar och
styren. Men originalet visade sig
svåråtkomligt. I brist på annat
slängde jag in displaybilden bara
för att testa ... och plötsligt blev
den Plan A! Originalbilden är för
visso magnifik, men displaybilden
blev mer intresseväckande som
omslag. I sista stund damp origi
nalbilden ner i inkorgen, men då
hade redan
Plan B blivit
Plan A. Så nu
blev det Plan
A. Eller var
det Plan B?
REDAKTÖR: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU
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UNDER FÖRRA ÅRET inledde

Göteborgs Ornitologiska Förening ett samarbete
med Mölndals stad, Skogsstyrelsen och Jehander Sand & Grus AB med avsikt att restaurera Sagsjön i Kållered. Jehander, som är en av samfällighetsägarna i Sagsjön och huvudansvarig för projektet, ägs av HeidelbergCement vilka har ett samarbetsavtal med BirdLife International som syftar till
att öka den biologiska mångfalden, till exempel i olika täkter eller områden
i anslutning till dessa. Under 2012 inventerades Sagsjön, GOF deltog i fågelinventeringen, och det togs
fram ett förslag på restaureringsåtgärder. Pengar söktes från BirdLife som beslutade att stötta projektet
med € 22 900.

”

BILDREDAKTÖR

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

ROLF SKOOG
rolf.skoog@gof.nu
ÖVRIG REDAKTION

Det är bättre
HeidelbergCement äger också
Cementa AB som på annan plats i Sverige vill uppföra
att komprosex vindkraftverk i ett område där de bedöms komma
missa och
i konflikt med fågellivet. Möjligen finns det kritiska
röster som tycker att vi i GOF inte ska inleda ett samtillsammans
arbete med ett företag som på andra platser kommer i
hitta lösningar
konflikt med fågelskyddet. Men vår bedömning har
varit att då vi inte hamnar i någon konflikt inom detta
projekt kan vi utan problem vara delaktiga. Restaureringen hade med
största sannolikhet blivit av även utan GOF, men utan pengarna från BirdLife och utan våra synpunkter på projektet. Förhoppning finns att det även
kommer pengar från LONA som är sökta.

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

SAGSJÖN HAR UNDER många

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

SÅ LÅNGT ALLT VÄL. Men

år påverkats negativt av omgivande verksamheter, så när nu Jehander vill driva ett restaureringsarbete anser GOF att det
är till nytta för den biologiska mångfalden. Sjöns omgivning kommer att
öppnas upp och också göras mer tillgänglig för besökare. Tre obs-plattformar är planerade, häckningsöar i form av flottar kommer att placeras ut
och stigar ska anläggas runt sjön.
alltmer övertygad om att man kan komma längre
med fågelskyddsarbetet genom olika former av samarbeten, även med miljöstörande industrier/verksamheter. Det är bättre att kompromissa och tillsammans hitta lösningar. Men för den sakens skull ska vi inte ”sälja ut oss” och
acceptera exploatering av vilka värdefulla
naturområden som helst bara för några
kompensationsåtgärder. Förhoppningsvis
kan vi få en nygammal fågelsjö att besöka
inom de närmaste åren.
Bild: SJÄLVPORTRÄTT
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Stora viken
Bild: DAVID KLINGBERG

Flera nya torn
RENA TORNADON Nu har det
nya Välentornet fått sällskap
av nya torn vid Stora viken,
Bohus, och Torslandaviken.
Tornet i Stora viken är be
kostat av Banverket som
kompensation för exploate
ringar, och innefattar även
bete, stängsel, utfyllnader
och vassbränning. Kör 45:an
mot Karlstad, sväng av vid
avfarten efter Bohus och kör
över till andra sidan motor
vägen för att hitta dit. David
Klingberg rapporterade som
första besökare från tornet i
Facebookgruppen GBG 300
i mars, och rekommenderar
alla ett besök. Området er
bjuder bra buskage, vassar
och våtmarker, dock ackom
panjerat av visst buller.
Det nya tornet i Tors
landaviken ligger längs med
Karholmsdammens östra
strand och ger bra utblick
över dammen och de nya
strandmiljöerna.
Tyvärr meddelade Jan
Hellström och Jan Krantz
nyligen i ovan nämnda fo
rum att någon redan karvat
med kniv och eldat lite i det
nya Välentornet. Tråkigt är
bara förnamnet.

# PÄR LYDMARK
Torslandaviken

Bilder: NILS ABRAHAMSSON
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Bilder: NICKLAS BROBERG LARSSON, JAN-ÅKE NORESSON, ANDRÉAS HAGSTRÖM

Publikmagnet avslutade och
inledde året i Hisingsparken
URSTATIONÄR UGGLA Göteborgsvintern visade sig från sin blöta och gråa sida, fågelåret kändes liksom avslutat. Då dök
den upp! En hökuggla – i Hisingsparken, av alla ställen.
Upptäckare var Martin Lind,
på tillfälligt Göteborgsbesök
över julhelgen.
– Jag var på väg in till stan
med farsan, så plötsligt satt
den där. Den är inte så ovanlig
i Umeå, där jag bott i många
år, tänkte inte på att det var så
speciellt, så jag rapporterade
inte förrän samma kväll.
Dan därpå, nyårsafton, vallfärdade Göteborgsskådare till
mossen. Fast det var egentligen ingen brådska. Ugglan
blev kvar. I flera månader
dessutom, till glädje för skå-

dare, fågelfotografer och Hisingsbor på promenad i närområdet. Många har fått se sin
första hökuggla någonsin, förundrats och imponerats. Sista
observationen gjordes 8 mars.
Mestadels satt ugglan i en
björktopp i Gunnestorps mosse, oftast i nordvästra delen, på
spaning efter vattensorkar och
andra smågnagare.
Redan i oktober verkade en
invasion av ugglor vara på
gång i södra halvan av landet.
Oftast beror denna massiva
uggleflytt på ett gnagarrikt år i
häckningsområdet – från norra
Skandinavien och österut i den
sibiriska taigan. När så gnagartillgången minskar tvingas de
söderut.
Hökuggla har inte varit nå-

p

Fotovänligare än så här blir det
inte. Stationär hökuggla på behagligt avstånd i över två månader.
Det är ingen vågad gissning att
ugglan i Hisingsparken än så länge
är årets mest plåtade individ.

gon vanlig gäst i Göteborgsområdet – utom vid den stora invasionen vintern 1983–84. Då
noterades sammanlagt 12
hökugglor i Göteborgs rapportområde (!). Sedan dess har det
rapporterats enstaka obsar,
med flera års mellanrum. Men
hösten 2012 lossnade det igen.
Då upptäcktes sammanlagt
fyra hökugglor i Göteborgsområdet: på Brudarebacken, norra Björkö, utanför Chalmers
och i Änggårdsbergen, samtliga i oktober–november.
Hökugglan i Hisingsparken
är det 25:e fyndet i rapportområdet sedan 1960-talet.
# JAN-ÅKE NORESSON
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En av Hans egna favoriter från tävlingen, och
en av årets nytagna bilder – jonglerande
skräntärna på Gotland. Förutom äran bär det
nu av ännu längre österut för Hans, då priset
i tävlingen var en fotoresa till östra Finland.

Bild: HANS FALKLIND Porträttbild: MARTIN FALKLIND

Hans Falklind ordnade
västsvensk seger i Fågelfoto-SM 2013
FÅGELFOTOSOTJI Under 2013 arrangerade Club 300 på initiativ av fågelfotografen Jörgen
Wiklund en tävling för att kora
Sveriges bästa fågelfotograf.
Under 253 omgångar (en varje
vardag) avhandlades samtliga
svenska häckfåglar av de sexton tävlande fotograferna, och
omkring 500 personer var inne
och röstade varje dag på sina
favoriter. Vid årets slut stod
Hans Falklind från Lerum som
vinnare med 2 858 poäng, 114
poäng före Lasse Olsson från
Varberg. Vi kontaktade Hans
för ett par frågor, och så här i
bakvattnet av OS börjar vi med
den klassiska sportfrågan:
Grattis! Hur känns det?
– Det är klart att det känns
kul att mina bilder uppskatta-

des och att jag vann när det
var så många erkänt duktiga
natur-/fågelfotografer med!
Hur var det att tävla på det här
sättet? Hade du bilder på alla
arter från början eller fick du
ge dig ut och komplettera
under året?
– Det var som ett maratonlopp så det gällde att vara uthållig. Jag saknade tio fågelarter från början men lyckades få
till bild på sommargylling (tre
turer till Skåne), kustlabb (heldagsbåttur i Bohuslän) och
toppskarv (heldagsbåttur i
Kosterhavet). Sedan kompletterade jag med bättre bilder på
några arter, till exempel på fiskande skräntärna (se bilden)
och halsbandsflugsnappare,
båda på Gotland.

PÅMINNELSE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL!
Årsmötet äger rum på Natur
historiska museet söndagen
den 6 april klockan 18.30. Dag
ordning, räkenskaper och verk
samhetsberättelse finns på
www.gof.nu > Nyheter och på
Ekliden från och med 24 mars.

Efter årsmötesförhandlingarna
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 fång
enskap.

Under året framkom en del
kritik från vissa håll om att det
blev lite enkelspårigt med väldigt mycket närbildsporträtt.
Håller du med om det?
– Jag håller med om att det
ofta var artporträtt som de röstande prioriterade framför bra
”konstnärliga” bilder. Så framförallt i slutet undvek tyvärr
många att lägga ut sina bästa
bilder.
Blev det så för dig också?
– Jag föll också till föga i
slutet och valde några gånger
artporträtt före mina bästa bilder för att säkra segern. Men
för vissa arter hade jag inget
annat än artporträtt, la ut ett
sådant på grönsiska som jag
absolut inte var nöjd med –
den bilden vann.
Tävlingen fortsätter inte under
2014. Har du några andra långsiktiga fotoprojekt igång i år?
– 2013 hade jag två projekt
som tog all kraft, SM och dokumentation av en fiskgjusehäckning. Nu är jag i återhämtningsfasen, men funderar på att dra igång ett projekt
med fotografering av fåglar
med vidvinkel- och normalobjektiv.
# PÄR LYDMARK

Januarikungar
gjorde skäl för
sitt namn
PIZZASKÅDNING Januari
jakten, denna ständigt po
pulära klassiker, gick i år av
stapeln på lördagen 25 ja
nuari. Precis som vanligt
handlade det om att mellan
midnatt och 17.00 försöka
se så många fågelarter som
möjligt inom Göteborgs rap
portområde.
När det var dags för jak
ten att börja var sju lag an
mälda innehållande totalt
22 deltagare. För att undvika
att störa fåglarna i onödan,
beslutades att varken mor
kulla eller beckasiner skulle
få räknas under jakten.
Tävlingen avslutades som
vanligt med en stor och ef
terlängtad pizzabuffé på
Ekliden ordnad av Uno och
Anette Unger. Buffén intogs
i samband med den sedvan
liga artgenomgången ledd
av Uno. Efter den spännan
de genomgången stod det
klart att Magnus Unger och
Freddy Persson, i år under
lagnamnet ”Januari
kungarna”, för tredje året i
rad kammat hem vinsten.
Slutresultatet stannade på
inte mindre än 86 arter.
Tvåa blev ”Ladies Light”
bestående av Evamaria
”Blondie” Ferm, Britta ”Mo
desty” Svensson, Silke
”Nemi” Klick samt Stefan
”Åsa-Nisse” Andersson som
lyckades se 72 arter. På tred
je plats och 68 arter slutade
”Småbarnspapporna” med
Anders Johansson, Martin
Hammar, Lars Johansson
och Joakim Wernersson tätt
följda av de andra lagen.
Totalt sågs 100 arter av
lagen tillsammans under
dagen, vilket kan jämföras
med de 105 rapporterade
arter som lades in på Artpor
talen inom Göteborgsområ
det samma dag.

# OLA BÄCKMAN
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Fågelnyheter från västkusten

Skadad sångsvan hittades
av partner
Göteborg starkt
i Skådarhjälpen
VÄLGÖRANDE KRYSS I sam
band med Sveriges Radios
arrangemang Musikhjälpen
i början av december ge
nomfördes den första uppla
gan av Skådarhjälpen över
stora delar av landet, med
syfte att samla in pengar till
årets Musikhjälpentema: alla
tjejers rätt att överleva sin
graviditet. Hela 147 skådare
landet över deltog och re
gistrerade hela 5 172 kryss
under tävlingsveckan, och
när veckan var slut hade
Skådarhjälpen dragit in hela
15 500 kronor.
Glädjande nog visade
Göteborgsskådarna stor giv
mildhet och ställde upp
mest mangrant i hela landet,
vilket ledde till att flest arter
(117) sågs just här. Och inte
nog med det – årets meste
skådarhjälpare blev också
en göteborgare, Roger Es
kilsson, som med sina 95
arter både såg och done
rade mer än någon annan.
Läs mer om Rogers insats i
Skådarhjälpen i porträttet
längre fram i tidningen.
I december 2014 blir det
en ny omgång, men redan i
juni är det dags för en annan
variant av Skådarhjälpen
med start på Nationaldagen.
Upplägget blir snarlikt, med
både individuella och kol
lektiva topplistor, men den
här gången är det cykel
skådning som gäller! Och
pengarna som samlas in går
till ett aktuellt fågelskydds
projekt istället. Läs mer på
www.skådarhjälpen.se om
du vill vara med, och börja
cykelskåda redan nu! För
inspiration, se sidan 18.

# PÄR LYDMARK
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INGEN SVANESÅNG Torsdagen den
19 december kom ett samtal
till Fågelcentralen om en sångsvan som sprang omkring skadad inne på Skandiahamnens
område i Göteborg. Svanen
hade en hängande vinge och
kunde inte lyfta. När det gäller
skadade svanar är de flesta
Bild: BJÖRN DELLMING
människor väldigt rädda att
p
göra en insats då man tror att
Rödstrupig sångare vid Nötholmen, Hönö den 15 maj. Fågeln hittades av
de skall bitas hårt. Men ett nyp
Magnus Unger vid ett kort stopp på väg mot Hyppelnfärjan.
av en svannäbb känns normalt
nästan ingenting om det inte
träffar på något olämpligt stälBild: TOMMY JÄRÅS
p
le. Däremot känns det rejält
Vänta lite nu ... verkar inte den där svanen inne i bassängen väldigt benär svanar slåss med sina vingkant? Men vad sjutton gör han därinne?
ar. Får de in en träff kan det
bassängen för att äta upp sig
dag var intresset stort för svagöra ont.
och i väntan på att isarna skulnen i bassängen. Den vilda
Föreningsmedlemmen Dan
Lundberg som jobbar inne i
le släppa.
gamla svanen stod plötsligt på
Skandiahamnen hjälpte till att
Torsdagen den 23 januari
parkeringsplatsen utanför hufånga in svanen och transporkom åtta sångsvanar flygande
set och spanade med sträckt
terade den till Fågelcentralen.
över Fågelcentralen och börhals in mot bassängen. Även
Svanen hade riktigt svåra sår
jade cirkulera runt gården varv denna dag tog den sats och
efter varv och
flög in över gården och landapå undersidan av
trumpetade intende bakom bassängen. I sin iver
vänstervingen
med köttsår som
sivt. Efter cirka 10
att försöka ta sig till bassängen
gjorde att det till
minuter försvann
lyckades svanen fastna i fårstaoch med var bart
flocken igen och
ketet med huvudet, men den
in till benet. Sågissningsvis var det
tog sig loss själv innan underren tvättades och
denna flock som
tecknad hann fram. Något
Den vilda
lappades ihop
senare låg nere på
skärrade av detta lämnade de
och vingen tejpaNordre älv vid
gården för den dagen.
gamla svades upp så den
Ragnhildsholmen.
Besöken upprepades även
nen stod
inte skulle hänKommande dag
följande dagar och den 27 jaga. Sångsvanar
kom en adult sångnuari var den gamla svanen så
plötsligt på
brukar vara mer
svan och tre unglångt framme att den stod och
parkerings- fåglar uppflygande körde huvudet mot burnätet
nervösa än knölsvanar, så var
till Fågelcentralen
runt bassängen och skulle in
platsen utäven denna indioch landade på fältill varje pris. Den var så uppanför huset ten utanför gården. tagen av detta att det gick att
vid, vilket gör att
de inte kommer
timma seta den med bara händerna
och spanade Någon
igång att äta så
nare flög den adulbakifrån. Den ringmärktes och
med sträckt ta svanen ihop med släpptes direkt varpå svanen
fort. Svanen fick
tvångsmatas med
ena ungen lågt in
drog iväg med sina ungar som
hals in mot
välling några
över gården och
väntat ute på fältet och detta
gånger innan den
landade bakom butrodde vi skulle bli så skrämbassängen
kom igång med
rarna i slänten mot
mande för svanarna att de inte
maten.
skogen. Svanarna
skulle komma tillbaka. Nästa
Såren läkte bra och i januari
blev snart skrämda och flög
dag landade svanen igen med
sattes svanen ut i bassängen på
iväg. Nästa dag upprepades
sina tre ungar ute på fältet och
Fågelcentralen för att få koll
det hela. Den gamla svanen
då bestämde vi att den rehabipå att den höll tätt i fjäderkom och landade på fälten
literade svanen skulle släppas.
dräkten. Den var sedan kvar i
med tre ungar. Även denna
Vi var inte säkra på om svanen

”
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var tillräckligt stark för att
kunna flyga, men banden mellan de här svanarna var så
starka att vi chansade att släppa den. Den sprang ut över fälten och anslöt till de övriga
och resten av dagen gick åt till
att äta och sova på fältet utanför Fågelcentralen för svanarna. Tyvärr såg ingen när de
försvann så vi vet inte om de
flög eller gick iväg på kvällen.
Nästa dag kom den gamla
vildsvanen med sina tre ungar
igen och gick på fältet en kort
stund, vi såg aldrig om den rehabiliterade svanen var med.
Troligen var den inte med för
ungefär samtidigt kom ett
samtal till Fågelcentralen om
att det låg en svan och sov på
Nordre älvs is utanför Ragnhildsholmen. Detta var sista
besöket av svanarna uppe vid
Fågelcentralen. Från följande
dag och ända till skrivande
stund (15 mars) har de dagliBOKRECENSION

DÄR VINDELFJÄLLEN
TAR VID
Hans Nyström
Carlssons (2012), 300 sidor, ca 250 kr

Fjälltrakternas fåglar och övriga
fauna utgör ett huvudtema i
denna mycket läsvärda bok. An
dra teman är Ammarnäsbygdens
historia, till exempel nybyggar
nas oerhörda slit för att klara li
vets nödtorft och hur samekultu
ren påverkats av hänsynslösa och
diskriminerande beslut av den
svenska överheten. 1970 års riks
dagsbeslut att freda Vindelälven
mot vattenkraftsutbyggnad be
handlas i ett avsnitt. Många po
tentiella läsare av denna bok var
troligen, liksom undertecknad,
engagerade i den intensiva kamp
som ledde fram till det beslutet.
De många naturbeskrivning
arna är mästerliga och helt ovär
derliga för den som till exempel
planerar att vandra i området.
Och den som redan varit där kan
drömma sig tillbaka, men också
lära sig en hel del nytt. Författa
rens kärlek till denna miljö är up

SOF har blivit
Birdlife Sverige

p

Bild: TOMMY JÄRÅS

Slutet gott, allting gott! Och visst ser det ut som att de försöker forma ett
hjärta med halsarna?

gen gått på fälten innanför
Ragnhildsholmen och vid
mörkrets inbrott har de flugit
ut och lagt sig på Nordre älv.
Den rehabiliterade svanen har
flugit alldeles utmärkt.
Det är alltid vanskligt att
lägga mänskliga aspekter på
djurs handlande men nog verkar det som att de här svanarna kände varandra sedan tidipenbar. Språket är både sakligt
och passionerat, ibland kryddat
med underfundig humor, men
också med ”spetsiga” kommenta
rer när han retar sig
på oskick av olika
slag. De många foton
som boken illustre
rats med komplet
terar texten på ett
utmärkt vis. De flesta
bilderna är tagna av
hustrun Bodil.
I kapitlet ”Fågel
forskning i fjäll
björksskogen” beskrivs den orni
tologiska forskning som
startades 1963 av Lundadocen
ten Anders Enemar. Han hade
”utvecklat en ny metod för att
beräkna fågelfaunans samman
sättning med hjälp av provytor
som grundligt genomsöktes vid
ett bestämt antal tillfällen under
häckningssäsongen”. Forskning
en döptes till LUVRE (Lund Uni
versity Vindel River Expedition),
en lätt studentikos markering
mot universitetets större expedi
tioner till mer avlägsna och exo
tiska platser. Detta framgångs

gare och troligen hade varit ett
par. Den skadade svanen var
en hane och den ”vilda” var en
hona. Man kan undra om honan har flugit och letat eller
bara av en tillfällighet har fått
höra sin make när hon flög
över. I vilket fall som helst så
verkar historien ha fått ett
lyckligt slut.
# TOMMY JÄRÅS
rika projekt, som nu är inne på
sitt femtioförsta år, utgjorde ock
så huvudorsaken till att en forsk
ningsstation byggdes mitt i Am
marnäs i början på
1990-talet.
Bodil Nyström
forskade några som
rar under 70-talet på
häckningsförloppet
hos gråsiska, en forsk
ning som återupp
togs under 80-talet,
då också Hans deltog.
Men han erkänner att
han var mer tilltalad av invente
ringsarbetets många milslånga
vandringar än det stillasittande
bevakandet av häckande grå
siskor timme ut och timme in.
Gråsiskeforskningen gav också
intressanta uppgifter om snösis
kan, en art som det tycks utbryta
diskussion om varje vinter bland
Göteborgs fågelskådare.
Nyström berättar drivet och
engagerat. Stilen påminner lite
om Hans Lidmans, men utan
dennes mer svärmiska inställ
ning till naturen. Berättandet blir
aldrig ”torrt” eller går på tom

BLS? Sveriges ornitologiska
förening (SOF) har nyligen
bytt namn till Birdlife Sve
rige för att få bättre genom
slag i fågelskyddsfrågor.
Detta påverkar inte GOF:s
namn, och namnet SOF an
vänds fortfarande parallellt.
Läs mer på www.sofnet.org.

# PÄR LYDMARK

Stina Thelander
har lämnat oss
SORGEBUD Vår vän och GOF:s
tidigare kassör och ordfö
rande Stina Thelander avled
den 3 mars efter en tids sjuk
dom. Vi minns henne med
glädje och tacksamhet.

# STYRELSEN

gång och tilltalar förhoppnings
vis många läsare lika mycket som
den tilltalar mig. Många är ju de
fågelskådare, fjällvandrare, sport
fiskare med mera som besökt
och varje år besöker Ammarnäs
området. Alla dessa skulle, som
jag tidigare nämnt, kunna ha
stort utbyte av att läsa denna bok
och det vore beklagligt om den
bara skulle försvinna i det all
männa mediebruset.
Hans Nyström är också förfat
tare till ”Hornborgasjön, fågelsjö
i förvandling” (1986) och ”Vättle
fjäll och Lärjeån” (1990), förutom
en mängd läroböcker för gymna
siet i historia med mera.

# LEIF ANDERSSON
Fotnot: Hans Nyström var 68 år
gammal när han avled i slutet av
förra året. Han var historiker och
gymnasielärare i historia, filosofi
och svenska och författare till en
mängd läroböcker för gymnasiet.
Fågelskådare sen barnsben enligt
egen utsago och mångårig medlem i GOF, där han bland annat var
starkt pådrivande vid fågelskyddskommitténs tillkomst.
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inventerat
inventerat

FISKGJUSE
SÅ MÅNGA PAR
HÄCKAR HÄR
När antalet fiskgjusar
skulle inventeras senast
– år 2001 – fanns inte en
enda rapport från vårt
rapportområde. 2013 års
inventering handlade alltså delvis om revansch ...
TEXT: MARTIN OOMEN
INVENTERINGSKOMMITTÉN

U

riksomfattande inventering av fiskgjuse i
Sverige.
Förra gången en sådan inventering
gjordes, var så sent som 2001. Den
gången gjordes ingen riktad insats för
att kontrollera antalet par i Göteborgsområdet. Några spontant rapporterade
häckningar förekom inte heller det året,
så vi stod helt utan häckningar 2001.
Därför var det med viss revanschlusta
som vi inom Inventeringskommittén i
Göteborg tog på oss uppdraget att försöka reda ut hur många par som finns
inom vårt rapportområde. Göteborgs
rapportområde omfattar fem kommuner: Göteborg, Partille, Möndal, Öckerö
och Härryda. Inledningsvis gick detta
arbete ut på att leta i arkiven efter gamla häckningsrapporter. Därefter granskning av kartor över sjöar som såg lämpliga ut att besöka under sommarmånaderna. Tack vare Atlasinventeringar, som gjordes i mitten av 2000-talet,
fanns det ett antal sjöar där gjusar hade
setts. Dessa var värda att kolla upp.
Ett upprop om att folk skulle vara ex-

8

NDER 2013 GENOMFÖRDES en
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Fyra aktiva bon hittades i
rapportområdet, samtliga
i Härryda kommun. Men
det kan förstås finnas fler.

tra noggranna med att rapportera in alla
sina fiskgjuseobservationer under året
gjordes på både Kustobars forum och
Facebook.
Rent historiskt har inte Göteborg eller dess närområde hyst någon större
population och de få paren har alltid
funnits i områdets östra delar. Detta beror troligen på många faktorer, bland

annat brist på häckningsträd, stor befolkning, samt begränsat antal lämpliga
sjöar och havsvikar.
HUR GICK DET DÅ?

Samtliga större sjöar i Härryda kommun
besöktes. Däremot blev inte norra delen
av Partille kommun fullständigt kontrollerad.



Bild: HANS FALKLIND

RESULTAT

Sammanlagt konstaterades fyra aktiva
bon under början av sommaren, vid
uppföljande besök på tre av dessa kunde
minst tre flygfärdiga ungar ses, en flygg
vid respektive bo. Samtliga bon låg i
Härryda kommun och de var kända sedan tidigare, även om det gått åtskilliga
år mellan rapporterade häckningar på

lokalerna. Till detta kommer ytterligare
två funna boplatser som stod tomma
detta år, en i Göteborgs kommun och en
i Härryda kommun. Då fiskgjusarna inte
alltid lägger sina bon i anslutning till
sjöar, kan vi förstås inte med säkerhet
säga att samtliga par har lokaliserats.
En rimlig gissning är att vi inom området har 6–8 par ett bra år.

TACK

Tack till alla er som rapporterade in
fiskgjusar med häckningskriterier under
2013 samt Magnus Rahm, Elon Wismén,
Ola Bäckman och Pär Lydmark, som
tillsammans med undertecknad tog sig
tid att undersöka de flesta av Härryda
kommuns många sjöar under som
maren. #
Fåglar på Västkusten 1/2014
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Det finns många sätt att transportera tuben på.
Här är Malin Karlssons modell, med tuben monterad på stativet, och stativet gränsle över styret. På
hyfsat jämn cykelväg kör hon så även längre
sträckor. På stökigare underlag åker tuben ner i
ryggsäcken, och stativet hänger utan tub kvar
över styret.
Bild: MALIN KARLSSON
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Cykelskåda – och upptäck mera

CYKELSKÅDA
OCH UPPTÄCK MERA
Först ut i vår serie om ekoskådningsstrategier blir cykeln
som skådartransport. Inte bara för att det är vår. Inte bara
för att minska utsläppen. Utan faktiskt också för att öka
din skådartid och dina chanser att stöta på något oväntat.
TEXT : PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU

P

Å 60-TALET SKÅDADE man med cykel oavsett vart
man skulle. I alla fall om man hette Uno Unger. På en av sina rundor i Sverige cyklade
Uno från Göteborg till Öland och sedan hem igen.
En så lång cykeltur är kanske inget man hinner
med så ofta, men det finns en viktig aspekt i cykelskådandet som ofta glöms bort. Under nämnda cykelresa upptäckte Uno inte mindre än fyra lundsångare utmed sträckan från Färjestaden till
Ölands södra udde.
Vem hittar de lundsångarna idag? Ingen. Alla
blåser förbi med uppvevade rutor för att så fort
som möjligt komma ner till udden, där alla andra
är. Annars kanske man missar något. Paradoxalt
nog minskar samtidigt chansen att man ska hitta
något själv när man på detta sätt bara skådar på
lokaler, och låter sig vara instängd i en bil mellan
lokalerna. För det finns naturligtvis inget som
säger att fåglar enbart visar sig på typiska fågel
lokaler.

eller får köra. Grusvägar med bom, motionsslingor,
större stigar. Med cykeln som skådartransport kan
du alltså transportera dig närmare målet och ta dig
till mål som med bil kräver långa promenader. I sådana situationer är det inte ens säkert att bilen tar
dig fortare fram till målet.
CYKELMODELLER OCH PACKTIPS

Även om cykelns grundform inte har ändrat sig så
mycket sedan 60-talet har det hänt mycket med
smådetaljerna, och beroende på hur man vill
cykelskåda finns det många cykelvarianter att välja på. Som ren skådartransport på vägar funkar förBild: JAN-ÅKE NORESSON

CYKELSKÅDNINGENS FÖRDELAR

Cykelns stora fördel ligger just i det ovanstående
anekdot illustrerar så bra. Med öronen fria från
glasrutor och motorbuller skådar du hela tiden du
är ute, även under transporten, på ett helt annat
sätt än när du kör bil.
Som en bonus släpper du inte ut ett enda gram
avgaser och får både ben- och konditionsträning
på köpet. Men det finns andra fördelar också.
Cykeln tar sig fram på vägar där bilar varken kan

p

Från Sävedalen till Brudarebacken tar man sig enklast med cykel.
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ekoskådning

”

Med elcykel känns
det som att
cykla i medvind och lätt
nedförsbacke hela
tiden

Bild: PÄR LYDMARK

p

Med cykel når du till
ställen ingen bil kan
ta dig. I det här fallet
med det bekväma
alternativet elcykel,
vilket avslöjas av det
grå batteriet bakom
sadelstolpen.

12

stås vilken klassisk cykel som helst. Möjligen bör
man undvika de mest slimmade racerhojarna eftersom de är svåra att få med sig packning på. Med en
mångväxlad mountainbike maximerar man terrängen man kan ta sig fram i, men även här kan
packutrymmet vara något begränsat. Den mest
mångsidiga skådarcykeln hamnar kanske någonstans däremellan – en cykel med hyfsat breda däck
för bra grusframkomlighet, rejäl pakethållare för
bra packmöjligheter och åtminstone en handfull
växlar för att klara kuperad terräng bra.
Hur man packar och vad man tar med sig på cykeln beror förstås på hur lång runda man ska ut på.
Vill man ha tub med sig, vilket man oftast vill om
det inte handlar om ren skogsskådning, finns ett
par varianter att välja på. Har man ett stativhuvud
med snabbfäste är den enklaste varianten att
plocka av tuben från stativet, spänna fast stativet
på pakethållaren med en rem (se bild) och lägga
tuben i ryggsäcken. Detta gör visserligen att man
inte på två sekunder kan tvärnita och slita fram tuben, men med snabbfäste på huvudet går det ändå
relativt fort och man kan ha tuben uppe på mindre
än en halvminut. För längre transporter är detta
helt klart att rekommendera.
Vill man ha tuben snabbare åtkomlig kan man
på kortare rundor cykla med hela tuben monterad
på stativet med hjälp av en tubryggsäck (se bild på

sidan 13 i förra numret av FpV). Ett tredje alternativ är att låta tuben sitta kvar på stativet och surra
fast hela ekipaget på pakethållaren, eller kränga
fast det över styret (se förra uppslaget). Då gäller
det dock att cykla lite försiktigare, eller ha en tub
man inte är så rädd om, eftersom det kan skaka till
rätt rejält vid håligheter och annat i vägen.
Övrig utrustning är enklare. Här handlar det
bara om att sålla lite, och bara ta med det man or-

Fåglar
på Västkusten
Bild: KERSTIN
HIRMAS1/2014

kar släpa på. Med en eller två cykelväskor på pakethållaren och en ryggsäck på ryggen sväljer dock
en cykel mer än man kan tro. Handkikaren har
man förstås runt halsen.
Ömtålig optik som kamerautrustning känns kanske säkrast att ha på ryggen, men cykelväskor är
perfekta för andra saker som kläder, mat och fågelböcker. Eller så väljer man att köra lightskådning
och slimmar allt så mycket det går för en skogstur
med mountainbike. Då får tuben stanna hemma
och den tunga handkikaren ersättas av en kompaktare, tillsammans med lite proviant i en liten ryggsäck. Motsatsen går förstås också, och blir det fullt
i väskutrymmen finns det många finfina cykelkärror att haka på om man vill långskåda och övernatta med cykel.
LÅTER DET JOBBIGT? ELCYKLA!

Tillhör du skaran som tycker det låter lite för jobbigt att cykelskåda? Sedan några år tillbaka finns
lösningen: elcykeln! En elcykel är en cykel som förstärkts med en elmotor som kompletterar trampandet upp till en hastighet på 25 km/h. Du trampar
alltså som vanligt, men det känns som att cykla i
medvind och lätt nerförsbacke hela tiden. Sedan
två år är undertecknad stolt ägare till en sådan
pjäs, och jag kan bara konstatera att det är en fantastisk uppfinning. I det närmaste helt tyst surrar
man fram i upp till 25 km/h och får bra hjälp på
traven under skådarrundan. Ett par extra kilos
packning märks inte, och räckvidden på dagens
modeller ligger på upp till fem mil på en laddning.
Vill man cykla längre än så får man snällt trampa
vidare helt för egen maskin, eller ha med sig ett
reservbatteri.
Det finns idag ganska många elcyklar på marknaden, och man hittar dem både i vanliga cykelaffärer och i specialiserade butiker med bara elcyklar (till exempel EcoRide på Övre Husargatan i
Göteborg). Ta dig till en cykelbutik och provcykla
om du är nyfiken. Prismässigt ligger en normalmodell på cirka 10 000 kronor, men i och med att den
ökar din cyklingsbara räckvidd kan du ganska
snabbt tjäna in de pengarna på minskade transportkostnader med bil och kollektivtrafik om du
blir en hängiven elcyklist.
Batteriet laddar man upp på några timmar till en
elkostnad av cirka en krona, och sedan kan man
lugnt njuta av behaglig cykling i flera mil. Definitivt ett bättre val än allt motordrivet du kan tänka
dig, och med alla fördelar kvar från den vanliga cykeln.
DET ENA UTESLUTER INTE DET ANDRA

Naturligtvis ska vi inte låta all skugga falla över bilen som skådartransport (mer om det i ett kommande nummer av FpV), men den kanske inte behöver vara så dominant som den ofta är idag. Det

Cykelskåda – och upptäck mera

Bild: PÄR LYDMARK

är dags att våga tänka om. Prova cykeln i vår! Och
lås inte fast dig vid att det bara måste ske på hemmaplan. Ta med en cykel nästa gång du ska till
Öland. Ställ bilen vid övernattningsstället och cykla runt hela helgen. Det är dags att släppa ut öronen och öka skådartiden. Det skulle alla vinna på.
Både du, miljön, de där lundsångarna ingen upptäcker längre och alla glada skådare den dagen du
cyklar fram en polyglottsångare.

p

Glöm inte att se över reflexer och lyse om du tänker cykla i dunkelt ljus bara. Se upp för bilar där
det inte finns cykelbanor, och har du ingen hjälm
– köp en! Vi vill inte bli färre skådare bara för att
fler börjar cykelskåda. #

28 maj 2005 var det
cykelskådartätare än
någonsin utanför
Ekliden efter den hittills enda upplagan av
Cykeljakten. Sammanlagt trampade
lagen ihop 131 arter
på 15 timmar. Vinnar
laget fick hela 111
arter – bara det ett
bevis på hur bra det
är att cykelskåda. Och
i juni är det dags att
cykeltävla igen!

NU CYKLAR VI IN VÅREN

Att cykla året runt, med dubbdäck på cykeln vintertid, kanske bara är något för de mest inbitna.
Men för alla andra är det perfekt att börja nu när
våren börjar få fäste ordentligt. Putsa upp din
gamla trotjänare eller köp en om du inte har någon. Låt oss göra den här våren cykeltätare i fält
än tidigare år. Om inte annat för att visa resten av
Sverige att vi minsann vet hur man cykelskådar
när det i början av juni är dags för Skådarhjälpens
nationella cykelrally (se nyheten på sidan 6 för
mer information).

t

Bild: PÄR LYDMARK

En rem är egentligen
allt som krävs. Och en
cykel förstås.
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ROGER
MOORE

HÄNGER HELST I HAVSBANDET

Roger tar sig gärna ut till Hyppeln,
Galterö eller, som
här, till Vinga. För
att skåda, eller
bara vara.
Bild: LENA GARNOLD
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roger "moore" eskilsson

Roger ”Moore” Eskilsson – en skådare som njuter
av de upplevelser naturen och fåglarna ger.
– Fågelskådning gör gott för själen och är
kontemplativt, anser Roger.
TEXT : KERSTIN HIRMAS
KERSTIN.HIRMAS@GOF.NU

E

FTER EN INTENSIV arbetsperiod tar han gärna
på sig ryggsäcken och beger sig till Galterö,
som är hans absoluta favoritlokal.
– Där kan man bara vara, säger Roger. Det är
en underskattad lokal som har nästan allt: buskar
och snår, fuktiga strandängar, vadarstränder och
så havet.
I stillheten och ensligheten därute trivs Roger.
Arktiska vadare som sandlöpare, småsnäppa och
kustpipare kan dyka upp och då kan han gå och
fundera över hur långt de redan har färdats och
vart de är på väg.

grafer som inte visar hänsyn och går för nära och
stör fåglarna. Han berättar om hur han rapporterade in en häckande pungmes på Utbyfältet för
några år sedan, och om hur denna tre gånger fick
bygga nytt bo för att den blev störd av fotografer.
VÄLJER GÖTEBORG FÖRE HALLAND

”

Att se en
grålira är
fint, men
det är än
mer fascinerande att
se en flock
kärrsnäppor
dra söderut
i hård vind.
De ska bara
fram.

N

B

Trots Rogers många och långa utlandsresor är det
numera Göteborgsskådandet som gäller. Han är
en entusiastisk Göteborgskådare.
– Man behöver inte åka till Halland för att skåda fågel. Det finns så mycket att se i Göteborg.
Detta gick på allvar upp för Roger när han unFOTOGRAFEN SOM INTE PLÅTAR FÅGLAR
der åren 2004–2007 deltog i GOF:s Atlas-invenRoger arbetar som fotograf och har gjort det setering. Då upptäckte han vilken mångfald fåglar
dan 16 års ålder. Då fick han sommarjobb hos en
som faktiskt finns i Göteborgstrakten och han
engelsk fotograf och där erbjöds han sedan anmenar att det finns många lokaler i Göteborg
ställning. I över femton år arbetade de ihop.
som är riktiga pärlor. Förutom Galterö skådar
Roger var periodvis bosatt i Frankrike under den
Roger gärna nära sitt hem: längs Säveån, vinterhär tiden och reste över hela världen på olika
tid vid Säveåns utlopp och från Storeberget i
uppdrag. Sedan 1988 har han en egen firma och
Gamlestaden.
arbetar med olika reportage- och reklamuppdrag
– Storeberget är en utmärkt sträcklokal, minst
och fotograferar allt från nya bilmodeller till farlika bra som Brudarebacken, eftersom den ligger
tyg och fartygsdelar. Arbetet tar honom fortfamellan Göta Älv och Säveån.
rande runt om i världen – från Norge till KaliRoger har skådat mycket havsfågel från
fornien. Numera har han sitt digitala
vindskyddet på Kråkudden på Hönö,
kontor hemma i bostaden i Gammen för fem år sedan upptäckte han
lestaden.
vilken bra fågellokal Hyppeln i
Förvånande nog plåtar han
Göteborgs norra skärgård är, så
aldrig fåglar.
dit åker han ofta numera.
– Jag tycker inte det är roSedan dess har många andra
ligt att fotografera fåglar. Det
skådare också upptäckt Hypblir för mycket utrustning att
pelns potential som fågellosläpa runt på. Och så blir det
kal. Där kommer man väldigt
ju som jobbet, säger han.
nära havsfåglarna, som vid
Jo, han har en liten adapter
sydvästlig vind, eller helst
till sin smartphone som han anstorm, sveper förbi alldeles nära
lå
O kusten.
vänder ibland, men det är mest
ha
SS
ke
KIL
be
ES
lö n
för att kunna dokumentera.
Att se en grålira till havs är fint,
R
E
in g
OG
i s k ä rg å
rde n . B i l d: R
Han kan störa sig på vissa fågelfotomen Roger blir mer fascinerad av att se
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skådarporträtt

”

Man behöver inte åka
till Halland
för att
skåda fågel.
Det finns
så mycket
att se i
Göteborg.

en flock kärrsnäppor flyga söderut i hård vind.
De bara ska framåt. En dag med sydostlig vind stod
Roger på högsta punkten och kunde räkna in
10 000 ängspiplärkor, förutom en del gulärlor och
några rödstrupiga piplärkor. På Hyppeln kan lite
allt möjligt dyka upp och flera rariteter har setts
där, bland annat sydnäktergal, lundsångare och
tärnmås.
Vinga är också en favoritlokal. Dit åker Roger
och hans sambo Lena ibland på somrarna. Om vädret är fint, sover de under bar himmel.
ROGER MOORE OCH SKÅDARHJÄLPEN

Musikhjälpen 2013 samlade in pengar till välgörenhet under sju dagar i december, då tre programledare satt inlåsta i en bur på Gustav Adolfs torg i
Göteborg och spelade musik. Årets tema var ”Alla
tjejer har rätt att överleva sin graviditet.” Totalt
samlades över 28 miljoner kronor in. Skådarhjälpen drogs igång av Pär Lydmark, som en del av
Musikhjälpen, och bidrog med över 15 500 kr.
Roger fick sitt nya mellannamn ”Moore” då han
utmanade andra skådare i Göteborg att istället för
att skänka en krona per sedd fågelart skänka 10
kronor per art. Flera andra Göteborgsskådare hakade på utmaningen. Roger var ledig den veckan

Vardagsskådning längs
Drömmarnas kaj eller vid
Säveåns mynning räcker
långt, enligt Roger.
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Bild: KERSTIN
HIRMAS1/2014
Fåglar
på Västkusten

p

Grafik: PÄR LYDMARK

I Skådarhjälpen (se sidan 6) utmanade Roger övriga tävlande att tiodubbla insatsen. Vem som vann? Roger Mooooore.

och var ute och skådade alla sju dagarna. Han är
den som rapporterade in flest arter i hela Sverige.
Roger såg 94 arter och bidrog därför med 940 kr!
SKIMRANDE FAVORITFÅGEL

Rogers favoritfågel är kungsfiskare. Han upptäckte
en när han 7–8 årsåldern lekte vid Lillån i Kungsbacka. Där byggde han sig ett gömsle och förutom
kungsfiskaren fick han se vattenrall och enkelbeckasin. Han fotade fåglarna och hade ett mörkrum
hemma i källaren i föräldrahemmet. Hans farbror
Sten-Agne var mycket naturintresserad och Roger

roger "moore" eskilsson

Bild: ANDERS BLOMDAHL

fick en kikare av honom. De var ofta ute och fiskade i Kungsbackafjorden och Roger blev väldigt intresserad av fiske och blev så småningom en hängiven sportfiskare och ägnade mycket tid åt flugfiske. Numera åker han till Norge en vecka om året
och fiskar lax.
Fågelintresset fanns där hela tiden, men intensifierades efter att han deltog i en GOF-kurs om flyttfåglar som Niklas Aronsson och Christer Fält höll i
för cirka femton år sedan. Det var ett gott gäng
som gick den kursen och flera av dem har förblivit
hans vänner.

Roger har sett över 360 arter i Sverige och drog
tidigare på larm, men numera är det inte det viktigaste för honom. Han har aldrig haft något BMSlarm och är inte med i någon av sms-grupperna.
Men han delar gärna med sig och ringer sina kompisar om han ser något speciellt. Han tycker det är
roligt med tävlingar och deltar gärna i januari- och
kvadratjakten. Men han ser sig inte som en tävlingsmänniska.
– Jag är mera en lagspelare, säger Roger avslutningsvis. #

p

22 juli 2003 upptäckte Roger Eskilsson
och David Lundgren
en verkligt tung art i
Göteborgs skärgård:
amerikansk tundra
pipare i sin grannaste
sommardräkt. Bilden
är dock från tundra
piparens häckningsområde i Alaska.

FAKTA OM ROGER

Ålder: 49 år
Familj: Sambo
Bor: Gamlestaden, Göteborg
Yrke: Fotograf
Faibless: En kopp kaffe på färjan
Detta visste du inte: Har varit
långdistanslöpare (maraton och
Göteborgsvarvet)

<<< För er som är bekanta
med Roger på Facebook är
begreppet ”tar en kopp kaffe
på färjan” numera lika in
arbetat som vilken reklam
slogan som helst. För er andra
följer här tre smakprov på de
bilder som brukar ackom
panjera Rogers patenterade
skådardags-slogan.
Bilder: ROGER ESKILSSON
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KARIN KÅSERAR

Magnifierat
Magnifierat

Karin kåserar

I S KOG EN
TEXT: KARIN MAGNANDER
KARIN@MAGNANDER.SE

SOM STORA SNÖFLINGOR singlar flagorna från tallkottarna sakta ner
över oss. De enda ljud vi hör är knaprandet och mumsandet på kottarna uppblandat med några ”kypp kypp” och så emellanåt ljudet
av en födosökande större hackspett en bit in i skogen. Det är mitt
första möte med större korsnäbbar och ett drömmöte. Mellan tjugo
och trettio stycken sitter utspridda i de mindre tallarna längs med
skogsvägen och då och då flyger någon av dem över oss med en
kotte i näbben för att ansluta sig till kamraterna i ett annat träd.
Kypp kypp.
NU HAR JAG FASTNAT för

skogsskådning. Det händer inte så mycket.
Under långa stunder är det helt tyst. Vi kan gå i timmar och leta
och lyssna efter järpe utan att egentligen höra annat än kungsfåglar och en eller annan mes. Stanna och lyssna, stanna och lyssna
för att höra om det äntligen är tretåspettens försiktiga hackande vi
anar och inte ännu en större hack. Men ändå, det är så spännande!
Och rogivande. Och vackert.

ETT VÄLBEKANT LÄTE får oss att stanna upp och vi ser genast en lite
upprörd talltita fara omkring i ett träd precis framför oss. Jag har
inte fått riktig kläm på de där titorna än med sina tjurnackar, hättor, haklappar och vingpaneler som tycks mig variera mer mellan
individer än arter men det är enklare med lätet. Det avslöjar talltitan direkt, till och med för mig. Jag lägger med ett leende min hittills finaste upplevelse av arten till handlingarna och vi strosar vidare.

STÖRRE KORSNÄBB – Bild: BJÖRN DELLMING

VI GÅR PÅ STIGAR ingen av oss gått tidigare och passerar små skogstjärnar, den ena vackrare än den andra, klättrar upp på berg från
vars toppar vi kan blicka ut över det enorma skogsområde som
finns att utforska. Och där någonstans sitter det säkert en järpe på
en gren, visslande när ingen hör, kanske mumsande på en knopp
som inte förstått att det är vinter än. Och visst bor det tretåiga
hackspettar där också. Och tjädrar! De finns där och äter av de allra godaste barren i trädtopparna. Och i vår ska jag få uppleva tjäderspel där nere någonstans, det har jag blivit lovad. Det är verkligen inte svårt att längta till våren en höstig vinter som denna. Men
först ska jag njuta lite till av vintern. När vädret tillåter. Jag ska
fortsätta leta järpe och tretåig hackspett i de här skogarna. Och förföras. Sedan kan våren få komma. #

PERNILLA 1/2014
EDLUND
Fåglar påBild:
Västkusten
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tomrum
tomrum

GUNNAR
TEXT: CHRISTER FÄLT
WWW.CHRISTERFALT.COM

N

är nyheten nådde fram till mig att Seamus Heaney avlidit stod jag vid havet.
En god vän ringde och berättade. Jag
lyckades knappt säga något. Vi lyckades knappt
säga något. Beskedet hade förlamat oss. Ett stort
tomrum dröjde sig kvar.
Ungefär tio år tidigare befann jag mig på Öland.
Det var högsommar och de första spovsnäpporna
hade anlänt. Även då fick jag ett sorgligt besked.
Gunnar Brusewitz hade gått bort.
Seamus Heaney och Gunnar Brusewitz var på
sätt och vis främlingar för mig. Jag hade aldrig
träffat dem eller sett dem i verkligheten. Ändå reagerade jag känslomässigt starkt, som om de var
nära vänner.
Nu är det för sent som så mycket är i livet. Det är
svårt att förklara, nästan privata funderingar, men
tanken med denna korta betraktelse är inte ett
naivt försök att hitta något svar eller någon klok
förklaring på varför man kan hysa kärlek till människor man aldrig träffat. Som sagt är det nog privata funderingar.
Jag vill i alla fall skriva om Gunnar. Om Seamus
får det bli vid något annat tillfälle.

20
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OM GUNNAR VILL JAG ALLTSÅ SKRIVA. Som

om inte jag
skulle kunna skriva om honom. Nu medan tid är.
Nu medan himlen är blå och solen gul. Nu denna
dag i början av januari. Nu när rödhaken sjunger i
trädgården. Gunnar kunde och skriver i Fåglalåt:
”Rödhakesången ljuder som ett mirakel ur skogsdjup och
nattmörker. Inledningstonerna är sköra som nattisen
mellan tuvorna i kärret, ibland så tunna att de nästan blir
omöjliga att helt uppfatta för människoörat. Sedan kom
mer mjukt fallande drillar i silverpipa blandat med knäpp
ningar på cittrasträngar, vilket snabbt mynnar ut i vekt
kvintillerande som får sången att sjunka tillbaka in i barr
dunklet.”

MIN FÖRSTA TYDLIGA MINNESBILD av

Gunnar Brusewitz
är från slutet av 1970-talet. Jag vill minnas att det
var något program på TV men vad det handlade
om har tyvärr fallit ur minnet. Och det är inte så
viktigt. Vad som är viktigt och betydelsefullt är
hågkomsten av Gunnars röst. En mild och på samma gång elegant stämma som hörde hemma i en
värld där räven jagar sork i dikesrenen. Där rådjuren betar på en skogsåker. Där koltrasten sitter

Gunnar

Bild: CHARLOTTA GAVELIN
Fåglar på Västkusten 1/2014
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tomrum

”

Vi förlorade
också något annat,
något så sällsynt
som en levande
förbindelselänk till
förflutenhetens
landskap.

Bild: CHARLOTTA GAVELIN

som en tuschplump inne i det blå hagtornsriset.
Där skymningen sprider sig som ett blått bläck
över ett läskpapper. Där köken doftar spenvarm
mjölk, stekos och kaffe. Där hösten flämtar i karmosin och neapelgult. Där fiskarbönders skratt
skrämmer hästar i sken. Just där hörde den hemma. Just där.
Strax innan sin åttioårsdag lämnade Gunnar
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Brusewitz det jordiska. Han lämnade då bakom sig
ett långt och innehållsrikt liv. Till brädden fyllt av
resor över hela världen, åtskilliga radio- och TVframträdanden, hedersdoktor samt författare och
illustratör till en närmast oändlig rad dagskrönikor, böcker, fria teckningar och målningar samt
under många år utformare av de litterära Nobelpristagarnas diplom. Och mycket mer.

Gunnar
MED GUNNAR FÖRLORADE VI inte

bara en genuint skapande människa, eller ”antecknare” som han själv
anspråkslöst ville titulera sig. Vi förlorade också
något annat, något så sällsynt som en levande förbindelselänk till förflutenhetens landskap.
En levande förbindelselänk till det förflutna.
Mycket av den världen och dess invånare är nu
borta för alltid. Men vi kommer den i alla fall lite
närmare i Gunnars böcker och bilder. Så nära inpå
att vi tycker oss känna dess dofter, så tätt intill att
vi tycker oss höra dess människor och djur. Kanske
tycker vi oss också se den legendariske Sven Nilsson vandra omkring med flintbössa och fågeldonor. Kanske tycker vi oss känna vinden av ett försvunnet och paradisiskt Sverige. Kanske kommer
vi så nära att vi kan följa den poetiske insektssamlaren Johann Zetterstedt i spåren samt bevittna hur
den besynnerlige lantjunkaren Isak af Darelli framgångsrikt föder upp älgar.
Så nära och så lite av den världen och dess invånare är kvar. Nästan för alltid höljd i glömska om
det inte vore för Gunnar Brusewitz.

MED OFATTBAR FLIT och

disciplinerad arbetsamhet
gav Brusewitz, denne spränglärde gentleman, alltid med välansat skägg, prydligt kammat hårsvall
och ett par vänliga men fordrande ögon, oss gåvan
att reflektera över livets grundvillkor, frågor om
dess mening, om dess skönhet och om döden. Gunnars böcker och bilder samtalar förtroligt med oss
både i en inre och yttre värld. Vi lever så att säga
deras liv och på samma gång vårt eget. Här och nu.
Där och då. Författaren Göran Tunström skriver i
Under tiden.
”Jag har vänner i bokhyllan. Man öppnar en sida, man
hittar ett ord, en mening som visar att någon redan varit
här. Ord hinner ju fatt en: de har stått bakom ett hörn och
väntat och väntat länge, medan de fläckat sin väntan
med mänsklighet. I mitt bibliotek håller fåglarna konfe
rens. Rosens doft från ett längesedan störtat Troja når mig
här, skepp är på väg genom skrivbordets kaos. Städer,
krig, processioner. Och någon som väntat, fast midnatt är
inne, lutar sig in över min egen väntan. I böckernas värld
är det de genomskinliga som arbetar.”

BÖCKER OCH BILDER som förtroliga samtal. Vänner i
bokhyllan. Trojanska skepp och HMS Ymer och ett
Björnhuvud vid Öckerö hamn. Även då var himlen
blå och solen gul. Vädret kan man i viss mån förutspå. Några dagar framåt eller så. Men det som inträffade juldagen 2011 kunde ingen förutspå.
Så när jag läser och tittar på bilderna i Arktisk
sommar inträffar det som Tunström skriver att ”någon väntat och lutar sig över min egen väntan”.
Den 7 juli 1980, när HMS Ymer befinner sig i isen
öster om Nordaustlandet, skriver Gunnar Brusewitz i dagboken:

”Den såg vid första anblicken rätt obetydlig ut, spensligt
byggd och med betydligt mörkare mantel än kryckjorna.
Vi såg den snett bakifrån. Det smala nackbandet teck
nade sig markant mot det blekrosa huvudet. När den kort
därpå lyfte flög den med lätta, tärnlika vingslag lågt över
isen längs Ymer och visade sig i all sin prakt. Lysande törn
rosskär mot bakgrunden av turkosgröna sötvattengölar
och mörka råkar. Den försvann strax ensam ut över isen.”
DEN 27 DECEMBER 2011, när jag befinner mig vid
Björnhuvudet vid Öckerö hamn, skriver jag i min
dagbok:

”Hon plockade brödsmulor ur
björnhuvudets päls. Hon luk
tade isblåst och ljus förvå
ning och riktade man
uppmärksamheten
mot vattnet kunde
man nästan höra
dånet av de miljon
tals meter som hon
färdats – rosen
måsen.”
VÄNTAN LUTAR SIG

över min egen väntan. Gunnars första
möte med rosenmåsen
tillhör ett av de mer minLT
R FÄ
nesvärda fågelmöten han haft.
B ild : C H R I S T E
Rosa mot turkos och blått. Kanske tillhör också mitt möte med den hemlighetsfulla måsen ett av de mest minnesvärda fågelmöten jag
haft.
Det är nu mitt på dagen den nionde januari
2014. Ett grått och sorgesamt regn faller sen någon
timme tillbaka. Rödhaken har tystnat. Jag fyller
om några dagar fyrtiosex år. Gunnar Brusewitz har
alltid funnits vid min sida, en vän i bokhyllan, en
vän i skissblocket och en vän ute i naturen.
Till sist. En återkommande fråga som länge besvärat mig: Varför nämns inte Gunnar Brusewitz i
samma andetag som August Strindberg, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg, Harry Martinsson eller Per Anders
Fogelström?
Gunnar Brusewitz var och är en levande länk till
det förgångna. Som klockgroda och apollofjäril,
som nattviol och gullviva, som ekoxe och hasselsnok. Som ormvråkarna som kretsar över Lillgårdsbacken hemma i hans älskade Roslagen. Som eken.
Om ekar ville Gunnar skriva tjocka böcker. Inga
träd fängslade honom mer.
Mycket få människor fängslar mig mer än Gunnar Brusewitz. Det skulle i så fall vara Seamus Heaney. Och kanske någon mer.
Saliga är de alla i åminnelse. #

p

Hon luktade isblåst.
Rosenmåsen vid
Björnhuvudet,
juldagen 2011.
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gryningspatrullen
gryningspatrullen

TJÄDERNÄTTER

FÖRE KALHYGGENAS TID
Tjäderspel har i alla tider lockat folk ut i
skogarna. Dagens skogsavverkningsmetoder,
med stora kalhyggen och nyplantering i räta
rader, minskar förutsättningarna för en livskraftig tjäderstam. Än finns dock möjligheter
att njuta av tjäderspel.N
TEXT: BERNDT LINDBERG
BERNDT.LINDBERG@GOF.NU

J

AG VÄXTE UPP vid Sågen i Långshyttan och hade
naturen och skogen nära. Där började mina
första fågelstudier och med hjälp av en enkel
fågelbok identifierade jag det jag hörde och såg.
Framför allt lärde jag mig på det sättet fåglarnas
sång och läten som än idag sitter i mitt huvud.
Mina föräldrar tog mig ofta med på utflykter i
naturen. Särskilt minns jag härliga marsdagar då vi
åkte skidor upp på Kyrkberget eller Kämpoberget
och slog oss ner i en solbelyst skogsglänta där vi
kokade kaffe och grillade korv. Det finns många
möten med fåglar att berätta om från denna tid,
men det kanske kan bli en annan gång.
Min kompis Bernt-Ove (numera Ove) Söderberg
och jag umgicks mycket på den tiden. Våra vägar
skiljdes efter att vi tagit realexamen 1960, då
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Bernt-Ove flyttade till Stockholm, för en ingenjörsutbildning, där han blev kvar. Jag tog studenten i
Hedemora och flyttade därefter till Göteborg, där
jag blev kvar. Vi har därefter träffats enstaka gånger med långa mellanrum.
STUGAN VID FLYTTJESJÖN

Bernt-Oves föräldrar hade en sommarstuga uppe
vid Flyttjesjön dit vi åkte ganska ofta. Bernt-Oves
pappa Bertil tipsade oss om ett tjäderspel ett par
kilometer norr om sjön – mellan Morkullberget och
Älgsjöberget. Det tyckte vi naturligtvis att vi måste
uppleva.
Det är i slutet av april något av de sista åren på
50-talet. All snö är borta utom på vissa skuggiga
delar i skogens nordsluttningar. Vi åker upp till



Bild: BJÖRN DELLMING

stugan en eftermiddag. Bernt-Ove fick låna sin
pappas blåa Huskvarna Novolette. Tyvärr hade
morbror Martins moped, en gammal Hermescykel
med påhängsmotor, slutat att fungera. Men det var
god hjälp att få hålla i Bernt-Oves axel större delen
av den knappa halvmilen upp till stugan.
När vi kommer upp till sjön hör vi att drillsnäppan redan har anlänt. Den drar iväg över sjön på
sina typiskt kupade vingar och man förstår varför
den fått sitt namn. Vi tar stigen ut mot udden och
efter ca 200 meter är vi framme vid stugan.
Ingen har varit i stugan på ett tag så vi tänder
en brasa i kaminen för att få bort den lite råa luften
och breder ut våra sovsäckar i var sin bädd. Medan
luften i stugan långsamt värms upp låter vi oss väl
smaka några av våra mammors medskickade smör-

gåsar. Det passar bra eftersom vi innan mörkrets
inbrott planerar att göra en rekognoseringstur och
se ut någon lämplig gran, där vi senare kan sätta
oss ner och avvakta tjädrarnas ankomst. Vi lägger
in ytterligare några vedträd i kaminen innan vi ger
oss iväg på stigen mot norr.
MÅNGA FÅGELMÖTEN

Vi har trampat den här stigen ett antal gånger, tidigare år, och känner väl till den. Bland annat har vi
haft koll på ett fiskgjusebo på Morkullberget under
flera år. Rödhakens silvriga toner hörs lite varstans
i buskarna och taltrastarna kör sina taktfasta upprepade motiv, ibland med inlagda härmningar.
Bofinken, som kom för några veckor sedan, sitter här och där och sjunger in sina revir. Honorna,

”

Vi tänder
en brasa i
kaminen
och brer ut
våra sovsäckar i
varsin bädd
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”

Vi ser en
stor svart
skugga
glida in och
sätta sig
på en gren.
Hur kan
en så stor
fågel komma in så
obemärkt?

som kommer några dagar efter hannarna, försöker
hitta hannen med den vassaste knorren på sången
och det vackraste brunröda bröstet. Vi lyssnar lite i
förbifarten på all sång och konstaterar att våren
verkligen är här.
Det börjar bli sen eftermiddag så vi ökar på stegen samtidigt som det går lite uppför. Så planar stigen ut igen och lite fuktig mark breder ut sig på
vänster sida. Vi har nu gått cirka halvannan kilometer och anar att vi kommit till rätt ställe.
Området är ganska glest bevuxet med tallar och
enstaka granar och undervegetation av blåbärsoch lingonris. Vi hittar en hel del tjäderspillning
och tänker: här måste det vara. Någon naturlig
spelplats ser vi inte utan letar upp en lämplig gran
att sitta under när vi återvänder i natt. Vi knyter en
vit bindel om en gran i strategiskt läge så att vi lätt
ska hitta trädet i nattens mörker.
UT I MÖRKA SKOGEN

B

Nöjda återvänder vi till stugan samtidigt som
mörkret faller alltmer. Det är klart och börjar kännas lite kyligt ute. Vi har varit borta en dryg timme
och det är fortfarande glöd i spisen. Så vi lägger på
några vedträd och elden tar fart. Ett par Fredholms
limpsmörgåsar går ner tillsammans med lite medhavd choklad som fortfarande är varm. Klockan är
halvtio och det är dags att lägga sig. Vi ska upp
igen redan klockan två för att i mörkrets skydd ta
oss upp till vår gran. Vi kryper ner i våra sovsäckar
men det går trögt att somna.
När väckarklockan ringer känns det som om man
nyss somnat, men det är bara att hoppa upp. Under
nattimmarna har stugan blivit utkyld men vi bryr
oss inte om att göra upp någon
ny eld. Det är bara ett par
grader varmt ute så det
blir långkalsonger
och tjocktröja på.
Ett par limpsmörgåsar i
magen och
iväg. Det är
alldeles mörkt
och tyst ute.
Vi trodde vi
skulle få månsken men det
tycks ha mulnat
under natten.
ild
Som tur är känner
:B
ER
ND
vi
stigen
väl. BerndtTL
IND
Ove
har
en
ficklampa
och
BER
G
går först. Mörkret är kompakt
omkring oss. När vi gått ungefär halvvägs och stigen börjar bli lite brantare hör vi en räv skrika till
alldeles nära. Vi hoppar till och står stilla och lyssnar, men hör inget mer. Vi vandrar vidare.
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Stigen börjar plana ut och vi förstår att vi närmar
oss vår utsedda plats. Snart lyser den vita bindeln
till i mörkret – vi har hittat granen. Vi breder ut en
filt på marken, sätter oss ner och lutar oss mot den
kraftiga granstammen. Grenarna hänger ner runt
om oss och det känns nästan lite ombonat där vi sitter.
TYSTA SKUGGOR

Plötsligt börjar en taltrast sjunga lite försiktigt nära
oss och snart svarar en annan lite längre bort. Det
är fortfarande mörkt men vi kan ana ett svagt morgonljus i öster. Bernt-Ove petar mig i sidan och pekar uppåt mot en tall något tiotal meter bort – vi
ser en stor svart skugga glida in och sätta sig på en
gren. Efter ytterligare en stund kommer ännu en av
dessa skogens jättar inflygande. Man undrar hur en
så stor fågel kan komma in så obemärkt. Det är inte
som när man skrämmer upp en tjäder i skogen och
vingarna slår mot grenar i dess stress att komma
undan dessa människor.
Efter en stund uppfattar vi att det kommit in ett
tiotal tuppar. De flesta är uppmärksamt tysta och
några knäpper försiktigt. Plötsligt börjar en tupp att
spela, sedan följer flera efter. Vi sitter alldeles tysta
och lyssnar på detta förunderliga spel. Knäppandet,
klunken och därefter sisningen.
Vi tycker ändå att de flesta är lite långt borta så
vi bestämmer att försöka komma närmare. Vi vet
att tjädern är nästan döv och blind under sisningen
så när den närmaste är i den fasen av spelet tar vi
försiktigt några steg framåt och står därefter blickstilla. Det går bra. När vi kommer fram till en ny
gran, och och står skymda och tysta, hör vi ändå
hur en tjäder lyfter med dånande vingslag drygt 50
meter bort. Aj då, alla tjädrar spelar förstås inte
samtidigt. Någon hade uppmärksammat oss när vi
smög fram till granen och plötsligt är alla tjädrarna
mycket uppmärksamma.
Vad gör vi nu? Tjädern vi smög på sitter fortfarande kvar men är tyst. Vi står blickstilla men vad
hjälpte det. Plötsligt dånar det till och tjädrarna lyfter en efter en. Även den vi smög på. Vågade väl
inte sitta kvar ensam?
VEM VÄCKER VEM?

Så var det tjäderspelet över. Visst hann vi njuta ett
tag av detta sällsamma spel, men hade nog även
tänkt oss att få se lite spel på marken. Så blev det
inte denna gång och vi insåg att det kräver mera
förberedelser och ett gömsle.
Det har blivit dags för den medhavda chokladen
och limpsmörgåsarna. En bit bort hittar vi en glänta
och solen kommer precis upp över skogen. Den värmer och vi njuter. Plötsligt börjar en sparvuggla
vissla en bit bort och vi tänker:
Hur har den kunnat få namnet tjäderns väckarklocka? Det är ju tjädern som vaknar först! #

har du en skruv lös?

Natur

www.naturbokhandeln.se
info@naturbokhandeln.se
tel. 0485 - 444 40
För flera reservdelar till stativ och stativhuvud ring
eller besök vår webbutik.

BOKHANDELn
Dina köp bidrar till fågelskyddet!

Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA

ATT HÖRA IN VÅREN
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PER.SANDBERG@VARBERG.SE

D

ET VAR SKOTTDAGEN och

plötsligt hade det
blivit varmare, redan på morgonen var det
fyra plusgrader. Han släppte ut hunden ur
bakluckan på bilen och bestämde att lämna både
kikare och kamera kvar, för det var naturligtvis
ännu dimmigare ute vid havet än hemma mellan
husen. Från det platta näset såg man ingen av vikarna. Men det sprack upp över havet och en stor
blå rand av himlen syntes över tjockan. Han var
insvept och kunde inte se öarna eller stenraden
därute där knubbsälar brukade ligga.
Allt det välkända fick en ny innebörd, det var
inte läge att sjunka in, fälla upp kragen och andas
långsammare. Landskapsrummet hade ändrats,
förutsättningarna var nya, mitt i det gamla. Inte
ens kopplet tog han med, inget att bära. Och
så, igen: helt plötsligt var det varmt, efter flera
veckor av kyla och råhet.

I VIKEN KUNDE HAN SKYMTA några gräsänder och två
ljusa storskrakar som simmade i en vak mellan
isflaken som pressats in mot stranden. På en sten
ute i vattnet stod några fiskmåsar. Det var allt
han såg. Men det lät ur dimman längre ut, från
flera av öarna; trutarnas grova fiskrensgagg,
sånglärkor som försiktigt prövade sina evighetsdrillar och möjligen hördes ejdrar ooååa långt utifrån. Troligtvis hade grågässen också gått upp på
öarna och stod nu i par på klipphällarna. Deras
stora höstflockar hade börjat splittras.
När vårvintern kom detta år hörde han alltså in
den. Det slaskade runt de grova skorna och någonstans från toppen av buskagen rullade grönfinkar sina visslingar, i isvattnet intill snärpte knipor. Det lät överallt i detta slutna utomhusrum.
FÖR NÅGRA DAGAR SEDAN, då

kylan ännu höll i, hade
han gått ut mot fiskebodarna i svinblåsten. När
han till slut stod i lä med solen i nacken hade han
först bara hört vingslagen från svanarna innan de
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väjde och styrde undan i vinden. Han förstod att
de inte sett honom förrän mycket sent, där han
stod bakom bodarna. När han vände sig om kom
de, fyra stycken, mycket, mycket nära på bara
några meters höjd. Stora, vita svankroppar som
mödosamt slet för att korrigera sin flygbana i
hopp om att undvika människan därnere bland
tuvorna. Att hinna få upp kameran var inte att
tänka på. Bara att stå still och följa de långa vajande vita halsarna i riktning ut över viken.
Några dagar senare kom storspovarna. Dom
hörde han som vanligt också innan han lyckades
fokusera flocken mot himlen. Men så är det med
storspovar, det skall nog vara så, det är det som
är meningen.
I EN AV BÖCKERNA HEMMA läser

han att det fram till
1859 var sed i Stockholmstrakten att skjuta den
första lärkan och överlämna den till hovet.
Säkert njöt människor även då av den tidiga
lärksången, men det var naturligt att även beskatta beståndet, som det kallades. Gamla kokböcker
är fulla av recept till lärkpastejer. Det finns siffror
på att man fört in drygt 400 000 sånglärkor till
Leipzig under 1800-talet – under en månad!
”Dess sötelika sång, som om våren kunde höras
redan före gryningen, markerade arbetsdagens
början och framhålls i religiös uppbyggelselitteratur såsom en direkt maning till människan att prisa sin skapare”, upplyser texten i Bernströms bestiarium.

ATT HÖRA IN VÅREN. Kanske

kommer man då främst
att tänka på sånglärkan. Den är så självklar för
oss i jordbrukslandskapet allt sedan medeltiden.
Och nu minskar den, främst på grund av det moderna jordbruket.
En vår utan sånglärkor, vad skulle det göra
med oss människor? På sikt. #

Att höra in våren
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Matstund runt öppen eld vid Store
Mosse. Men artgenomgången fick
hållas inne på grund av regn.
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SKÅNE/ÖSTERLEN
FREDAG–SÖNDAG 14–16 FEBRUARI

Vet ni vad en klassisk fågellokal
är? Det vet numera gruppen som
deltog i GOF:s resa till Österlen
den 14 till 16 februari, för exkur
sionsledaren Lennart Falk upp
lyste oss. Så här ligger det till: en
klassisk fågellokal är en plats där
någon, någon gång, såg fåglar
som gjorde intryck. Därefter har
de aldrig återfunnits på samma
ställe. Det klassiska ligger i det
förflutna …
Den mest klassiska fågelloka
len på just denna resa var i så fall
Silvåkratornet vid Krankesjön.
Därifrån hade många i gruppen
fina minnen från tidigare resor,
men nu var där nästan helt tomt
på fågel. Ja, en koltrast sågs och
en möjlig, men inte helt bestämd,
varfågel. En säkert bestämd såg
vi däremot vid Karups ängar.
Fast får jag komma dragande
med ordboken och föreslå att
själva exkursionen var klassisk?
Så här står det nämligen under
uppslagsordet: ”som har erkänt
bestående kulturellt värde” och
det kan väl gälla en exkursion
som i år firar tioårsjubileum, tyck
er jag. (En exkursion där många
av de 20 deltagarna dessutom
varit med de flesta gångerna.)
Antal arter och individer som
sågs denna gång visar dessutom
att resan höll klassisk hög stan
dard (lite statistik från Lennarts
anteckningar nedan).
Det började på ett sätt som
ställde krav på deltagarna. Det är
inte så väldigt lockande att lämna
ett av världens mysigaste vand
rarhem, Skåne Tranås, i tidiga gry
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Bilder: ANDERS FRAMME

Vit stork sågs såklart – det var ju
en resa till Skåne. Och dessutom
passade en del av deltagarna på
att kryssa större korsnäbb.

ningen när den bjuder på starkt
regn i hög fart på tvären. Det var
så vi såg de första lokalerna, Tos
teberga, Landön och Friseboda
på den skånska ostkusten. Blås
ten hade vi med oss under båda
dagarna, men regnet avtog rätt
snabbt och vid varje stopp under
denna och nästa dag var det som
om våren växte, både framför
våra ögon och inom oss.
Vid Tosteberga bodar var det
färre havsörnar än vanligt, sa ve
teranerna – ”bara” sju stycken,
men därtill salskrake och smådopping bland de höga dyning
arna.
Trolle Ljungby bjöd på bläsgäss, Landön på bergand, Åhus
hamn på stenknäck, skäggdopping, bergand och brunand och
1000 vigg. En vacker blå kärrhökshane sågs när vi lämnade
Åhus.

Och vid Åhus kärr mötte vi vå
ren på riktigt, med minst tusen
sädgäss, bland dem spetsbergsgås, 30 tofsvipor och så sånglärkan som både hördes och sågs.
Att det är något visst med årets
första sånglärka, det märktes tyd
ligt, för de i gruppen som först
bara hört den fick ingen ro förrän
de också sett den.
Tallskogen intill Friseboda
strand gav lite lä, till och med
nere vid stranden där vi såg alfågel och svarthakedopping. Och
i själva skogsdungen fanns en
flock på tio större korsnäbb –
livskryss för några i gruppen!
Söndagsmorgonen lovade vår
redan vid sju-tiden och denna
dag blev det ännu tätare rop
”glada!” och ”ormvråk!” till Bosse
Engelbrektsson som var rovfå
gelsräknenisse
under resan.
Det var hög
och klar luft (i has
tig rörelse = rejäl
blåst) på kullarna
vid Hammar som
vi begav oss till
tidigt på förmid
dagen och visst
fick vi se dem,
kornsparvarna,
som finns där och
bara där. Vi räk
nade till hundrata
let och de både
sågs och hördes
sjunga tydligt.
Mitt favorit
ställe under resan
var nog ändå Fyle
dalen mitt på da
gen. Där blom
made hasseln, där
tittade solen fram,
där såg vi kungsörnsfamiljen
med först årsung
en och därefter
föräldrarna i luften, med eller
utan pinne i näbben till bobyg
get. Och där var det ingen brist
på sånglärkor! Några av oss tog
en härlig promenad till bussen
som stannat längre fram och fick
se och höra sång av svartmes,
trädkrypare och entita.

Storkar i luften vid Karups
ängar, kungsfiskare vid Vomb
sjöns utlopp, 22 storkar vid Fly
inge kungsgård kunde läggas till
listan under eftermiddagen.
Och vid Vombs ängar sprang
en flock på dussintalet vildsvin
fram och tillbaka. Långt borta,
men tillräckligt nära för att vi
skulle förstå vilka otroligt res
pektingivande bestar de är. (En
hane kan bli en meter hög och
nästan dubbelt så lång.)
Och lite statistik då till sist: ja,
denna otroligt trevliga och lycka
de resa, smidigt rattad av Berndt
Lindberg och guidad av Lennart
Falk, gav sammanlagt 79 arter
(ett ganska typiskt antal, säger
Lennart). Rekordet ligger på 93.
Som mest har man sett elva rov
fågelsarter på samma resa, vi såg
sju. De två vanli
gaste har alla år
varit röd glada och
ormvråk som har
toppat listan var
dera fem år. Det
sammanlagda anta
let under de tio
åren är 849 rödgla
da och 845 ormvråk
– tala om jämn
kamp. I år vann röd
gladan med 112
över 45. För övrigt
tio havsörnar, fyra
kungsörnar, två
tornfalkar, två
sparvhökar och en
blå kärrhök.
Och har jag nu
glömt något riktigt
viktigt får det skri
vas på födelsedags
yrans konto, för på
lördagen den 15
februari fyllde jag
65 år och alla vet väl
att det kan bli tillfäl
lig minnesförlust av
alla de små champagneslattar
som lätt rinner ner i det egna gla
set när man fyller på 20 glas till
sina fågelskådarvänner. Tack för
att ni firade med mig, för gott
sällskap i bussen och vid mid
dagsbordet, och på återseende!

”

Det sammanlagda
antalet
under de tio
åren är 849
rödglada
och 845
ormvråk
– tala om
jämn kamp.
I år vann
rödgladan
med 112
över 45.

# ANNA LENA RINGARP

PROGRAM


BILDGÅTAN
Som vanligt är Bild 1 lite lätt
are och visar en regelbundet
förekommande art i Sverige.
Bild 2 är tänkt att utgöra en
lite större utmaning, och be
höver inte vara anträffad i
Sverige – men väl i Europa.
Svar och förklaringar finns
på insidan bakpärmen.
Lycka till!

BILD 1 – REGELBUNDEN I SVERIGE

BILD 2 – ANTRÄFFAD I EUROPA

ART OCH ÅLDER*?

ART?

TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN
* BILDEN ÄR TAGEN I JANUARI

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). Det
speciella programmet för GOF:s kvinnor i LADYBIRDS ligger nere sedan
årsskiftet. Kontakta ladybirds@gof.nu om du vill återuppliva dem!

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 Vardagsaktivi
teter 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).
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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 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.

BJÖRKÖ
LÖRDAG 12 APRIL

Björkö i Göteborgs norra skärgård
lockar fler och fler skådare. Vi gör
en vandring i den vackra naturen
på den norra delen av ön för att se
vad den har att erbjuda en tidig
vårdag. Kanske har de första blå
sipporna kommit upp. Vid lämpligt
väder kan det bli sträckskådning
från någon av öns goda utsikt
punkter. Vi samåker i bilar med av
resa 06.30. Hemkomst senast
16.00. Deltagarantalet är begrän
sat på grund av att det endast går
att parkera fyra bilar vid parkering
en på Björkö.
LEDARE: Peter Hamrén. PRIS: 70 kr. ANMÄLAN:
Senast 4/4. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Eva Åkesson
(070-812 02 85).

LÄRJEÅNS DALGÅNG
LÖRDAG 10 MAJ

En vandring i vårfagra Lärjeåns
dalgång är en kär tradition som
återupptas efter några års frånvaro.
Längs ån sjunger nu lövsångare,
svarthätta och trädgårdssångare
som intensivast. Här finns goda
chanser att se stenknäck, stjärtmes
och mindre hackspett. Forsärlan
häckar med flera par längs ån och
på ängarna rastar kanske någon
ringtrast. Samling sker vid Ang
ereds Centrum kl 06.45. Till Ang
ereds Centrum kan man åka spår
vagn 4 eller 9 från Drottningtorget.
Exkursionen avslutas ungefär vid
12-tiden.
LEDARE: Lars Erik Norbäck. PRIS: Endast naturskatt 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria Eriksson (070-539 59 10).

SKÅNE/ÖSTERLEN
TORSDAG–SÖNDAG 22–25 MAJ

Ytterligare en tradition, som tas
upp efter flera års uppehåll: ett be
sök på Österlen denna tid på året
då det är som vackrast. De flesta
häckfåglarna har anlänt och land
skapet sjuder av liv. Från träddung
arna hörs sommargyllingens mju
ka melodiska sång och storkarna
har tagit landskapets fält i besitt
ning. Från någon åkerkant på Syd
kusten kan vi säkert få höra korn
sparvens gnisslande sång och på
Ravlunda skjutfält hoppas vi på
fältpiplärka. Där brukar även
höksångare hålla till. På Håslövs
ängar får vi njuta av rödspovens
vackra sångflykt. Gulhämpling ska
vi nog också kunna finna och vem
vet vilken raritet som dyker upp
under denna helg. Vi åker gemen
sam buss och bor på vandrarhem.
Första natten i Blentarp och däref
ter i Skåne-Tranås. Avresa torsdag
17.00 med hemkomst sen efter
middag/kväll på söndag.
LEDARE: Kristoffer Nilsson. PRIS: Ca 1 700 kr.
ANMÄLAN: Senast den 25/4 med 500 kr. KONTAKT
(EJ ANMÄLAN): Berndt Lindberg (073-693 81 00).

NATTLYSSNING PÅ HISINGEN
ONSDAG 4 JUNI

Nu har nattsångarna anlänt. Vi be
söker ett antal lokaler på Hisingen
för att lyssna på den högljudda
näktergalen, sävsångarens och
kärrsångares sång med sina
många inlagda härmläten, samt
gräshoppssångarens monotona
surrande. Med lite tur kan någon
sällsyntare sångare ha dykt upp.


Även någon spinnande nattskärra
lär vi kunna få höra. Beroende på
vilka lokaler vi besöker bör vi också
kunna få höra någon grymtande
vattenrall, och kanske spelande
rödbenor och skogssnäppor. Vi får
se vad sommarnatten kan ge. Vi
samåker i egna bilar med avresa
vid 21.00 och med hemkomst vid
midnatt.
LEDARE: Martin Oomen. PRIS: Ca 70 kr. ANMÄLAN:
Senast 28/5. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt

Lindberg (073-693 81 00).

NATTSKÄRREVANDRING
TORSDAG 5 JUNI

Följ med på en kvällsvandring i
området kring Rambo mosse och
bekanta dig med nattskärrans sär
egna och mytomspunna sång.
Arrangemanget sker i samarbete
med Mölndals Naturskyddsfören
ing, som också svarar för ledare. Ta
med myggmedel (ev. nät) och fika.
Samling vid Horsikans badplats
20.00.
ANMÄLAN: Ingen . UPPLYSNINGAR: Per-Anders
Svensson (031-87 50 18).

KINNEKULLE/HORNBORGASJÖN
LÖRDAG–SÖNDAG 14–15 JUNI

I år väljer vi att åka till Hornborga
sjön lite senare på året än vanligt
och kombinerar med ett besök på
Kinnekulle under lördagen. Den
vackra Guckuskon blommar som
bäst och för dem som fortfarande
hör högfrekventa ljud finns det
chans att höra den ovanliga berg
cikadan. Fågelkören är förstås ock
så igång med grön- och trädgårds
sångare m fl. Vi kommer säkert
också att få höra skogsduvans två
staviga ramsa. På eftermiddagen
kör vi mot Hornborgasjön och in
kvarterar oss i Hornborgasjöns
stugby innan vi åker ut och lyssnar
på kvälls- och nattsångarna. Trots
att vassen numera är minimal i sjön
finns fortfarande några trastsånga
re kvar i norra delen av sjön. Vidare
sjunger kärr- och sävsångare samt
gräshoppssångare. Med lite tur
kan även någon vassångare ha sla
git sig ner i omgivningarna. Sönda
gen ägnar vi åt Hornborgasjön
med alla dess doppingar mm och
kanske besöker vi även några an
dra närliggande lokaler. Vi åker i
egna bilar och deltagarantalet är
begränsat till totalt 16 personer.

Avresa lördag morgon 06.00 med
hemkomst söndag eftermiddag/
kväll.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 600 kr. ANMÄLAN:
Senast 1/5 med 300 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

TOFTA KILE
SÖNDAG 6 APRIL

En vårexkursion till denna fina lo
kal. 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 skägg
mesar 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.
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.
SANDSJÖBACKA

parkeringsplatsen bakom Frölunda
kyrka. De som åker med i någon
annan bil ställer sina bilar på Ekli
den 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 bilåkare träffas kl 10.00 vid
p-platsen för Sandsjöbacka natur
reservat.
GUIDE: Berndt Lindberg.

SAFJÄLLET
TORSDAG 17 APRIL, KL 10-12

Då var det åter dags att besöka
detta kanske lite bortglömda na
turreservat på kanten av Toltorps
dalen. Rastplatsen på bergskanten
i söderläge med utsikt över Möln
dal 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 Toltorps
kyrkan 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 fram
till idrottsplatsen. Samling där
kl 10.00.
GUIDE: Olof Armini.

BJÖRKÖ

GUIDE: Bodil Nyström.

HÅRSSJÖN
TORSDAG 15 MAJ, KL 10-12

Vi gör ett återbesök vid rördrom
mens och grågåsens sjö mitt i de
vildvuxna Pixboskogarna. Sam
åkning från Frölunda kyrka där vi
samlas kl 09.15. De som kör bil tar
vägen Pixbo–Mölnlycke, svänger
in på Hårskerödsvägen före Möln
lycke och parkerar vid Annas häst
gård. Samling vid bommen på
grusvägen kl 10.00.
GUIDE: Lars-Olof Sandberg.

HALLAND II
TORSDAG 22 MAJ, KL 09-15

Vi gör en heldagsutflykt till skådar
markerna i härliga Halland. Vi bör
jar vid Morups tånge, tar oss norrut
till flera fina lokaler och avslutar vid
Getterön är det tänkt. Vi samlas på
parkeringen vid Frölunda kyrka, för
samåkning i egna bilar, de brukar
räcka, men ta med bil om du kan.
Sedan delar vi upp oss på bilarna
så att alla får följa med och delar på
kostnaden. Samling kl 07.45, av
färd kl 08.00.
GUIDE: Jan Krantz.

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 mesta
dels bra promenadstigar. Om det
bär uppåt höjderna kan det kanske
bli lite mer krävande! Omlastnings
plats för samåkning: Lilla Varhol
men där parkering finns. Pris 5 kr i
timmen! Parkeringen på Björkö
kan vara full numera när folk ut
nyttjar den som pendelparkering.
Röd Express går från centralen kl
08.10 (framme kl 08.59). Björköfär
jan avgår kl 09.10.
GUIDE: Bo Brinkhoff.

TORSDAG 10 APRIL, KL 10-12

Vi gör ett nytt försök att skåda träd
lärkan som gäckade oss förra året.
Detta vackra område brukar dess
utom bjuda på både varfågel och
tranor och en del andra rara arter.
Samling för samåkning kl 09.15 på

kommit och kanske finns det nå
gon strömstare kvar. Vi träffas vid
spårvagnshållplatsen vid Angered
centrum, ett flertal spårvagnar och
bussar går hit.

LÄRJEÅN
TORSDAG 8 MAJ, KL 10-12

Vi tar en vårpromenad i denna vild
vuxna ådal. Vid denna tid innebär
det goda chanser att se rastande
ringtrast. Forsärlan har troligen

RAGNHILDSHOLMEN
TORSDAG 29 MAJ, KL 21-23

Ragnhildsholmen är en bra lokal
om man vill höra näktergal, kärr
sångare, gräshoppsångare och
med lite tur rosenfink och kanske, i
vassarna på väg ut till ruinen, korn
knarr och småfläckig sumphöna.
I området finns även brun kärrhök
plus gök om den har kommit. Fäst
ningsruinen är från 1200-talet. Här
har enligt historien ett trekunga
möte ägt rum med en fredsupp
görelse mellan Norge, Sverige och
Danmark som resultat. På den ti
den låg en kungsgård på andra si
dan älven och stadsbebyggelsen
Kongahälla som i dag benämns
som det ursprungliga Kungälv.
Vi träffas på parkeringen framför
Coop Forum på Backaplan för sam
åkning till Ragnhildsholmen
kl 20.30.
GUIDE: Tommy Järås.
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STORA AMUNDÖ
TORSDAG 5 JUNI, KL 09-12

På Amundön lär det häcka cirka 50
arter och många fler kan observe
ras som tillfälliga gäster. Det lär
alltså återigen vara värt att besöka
denna västgötska ö som är ungefär
en kvadratkilometer stor och har
en högsta punkt 33 meter över ha
vet. Så mycket fyrfota djur finns
inte på Amundön, men fågellivet
är desto rikare. Några typiska arter
på de torra ängarna är sånglärka
och gulärla och många vadare hål
ler till på grunda strandängar. I löv
skogen hittar vi olika sångare, flug
snappare och törnsångare för att
nämna några exempel. Väl mött på
Amundön, gärna med tubkikare!
Buss 58 från Marklandsgatan
kl 08.31 till hållplats Lillövägen
kl 08.56.
GUIDE: Aimon Niklasson.

BREVIKS ÄNGAR, ÖCKERÖ
TORSDAG 12 JUNI, KL 09-13

Vid denna termins avslutning styr
vi kosan mot Breviksängar på väs
tra sidan av Öckerö. Vi hinner också
med besök vid Rördammen och
Hummerviken. I den gamla hästha
gen sjunger kärrsångare, törnsång

VÅRENS KURSER I SAMARBETE
MED STUDIEFRÄMJANDET ÄR
IGÅNG. NYA MÖJLIGHETER
KOMMER TILL HÖSTEN!
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

are, näktergal, sävsparv och fasan
spelar ... Vid småbåtshamnen håller
stenskvättor, skärpiplärkor, kentsk
tärna och fisktärna till. Vid Rördam
men hör vi rörsångare och skärpip
lärkor och ser om tornfalkarna har
hittat till holken i år också ... Områ
det är mycket lättillgängligt. Buss
290 går från Nils Ericson Termina
len kl 08.52 och kommer till håll
plats Västervägen kl 09.45. Man går
sedan hundra meter framåt på vä
gen till en grusplan. Bilåkare tar
färjan till Hönö, tar bron till Öckerö
och svänger in mot kyrkogården.
Man följer vägen runt kyrkogården
och nedför en liten backe och par
kerar vid en grusplan på vänster
sida.
GUIDE: Simon Bäck.

UTLANDSRESOR

OMAN 16–23 NOVEMBER
Följ med GOF till Oman på sydöstra delen
av Arabiska halvön. Oman har en spännande inhemsk fågelfauna med en blandning
av arter från tre kontinenter samt övervintrande/rastande fåglar från såväl Europa
som Centralasien.
Vi koncentrerar oss på norra Oman och flyger
till Muscat. Vi kommer att bo sex nätter på bra
hotell och två nätter i tältcamp. Den ena är en
ökencamp med övernattning i en oas. Den
andra är i närheten av den fantastiska havs
viken Barr al Hikman känd för hundratusen
tals rastande och övervintrande vadare. Här
finns goda chanser att se både hägerpipare
och kolymasnäppa. Vi tar båt till ön Masirah
Island och spanar efter bland annat audobon
lira, masksula och arabpetrell. Längs strän
derna ser vi tundratrut, svarthuvad trut, sot
mås med mera. I bräckvattenlaguner letar vi
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FÖREDRAG
PÅ MUSEET

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN

GOF:s 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!

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.

ÅRSMÖTE + DE MEST HOTADE
SÖNDAG 6 APRIL

MÅNDAG 14 APRIL

Föreningens högsta beslutande
organ, årsmötet. Därefter presen
terar Erik Hirschfelt en del av värl
dens mest hotade och ovanliga
fåglar. Totalt 590 arter anses som
akut hotade, vissa av dem finns
bara i fångenskap.
VÄSTSVENSKA VÅTMARKER
SÖNDAG 4 MAJ

Sydamerikas fåglar är både många
och färggranna. Lars-Göran Itskowitz och Christina Rosenberg be
sökte det lilla bergslandet Ecuador
hösten 2012, och såg och fotogra
ferade mängder av kolibrier men
också andra fåglar.
NATUR I INDONESIEN
MÅNDAG 12 MAJ

Det anläggs mycket våtmarker nu
för tiden, små och stora dammar
där fåglar trivs. De är också till stor
nytta för oss skådare, Balltorps våt
mark och Hökälla är bara två exem
pel. Christer Johansson berättar
och ger också tips på vart man kan
åka.

efter olika tärnor såsom tofs- och tygeltärnor,
vitkindad tärna och persisk småtärna. I öken
trakterna ser vi öken- och kronflyghöna. An
dra fåglar som ses är somaliaseglare, afrikans
ka klippsvalor, olika stenskvättor, såsom sorg-,
orient- och persisk, sångare såsom öken-,
dvärg- och arabisk sångare, svartkronad tcha
gra, grön dvärgbiätare, afrikansk silvernäbb
med mera. Bland rovfåglar kan nämnas
stäppörn, kejsarörn, hökörn och klippörn
samt sotfalk och örongam. Buskmarkerna
brukar ge papyrussångare, ökenvarfågel och
bergsparvar. Vid oaserna dyker det upp nya
arter som afrikansk paradisfågel, gulbukig
grönduva, långnäbbad piplärka samt finkoch busklärkor. Variationen av fåglar är stor
och spännande.
I priset ingår i princip allt utom drycker, per
sonliga utgifter, försäkring, visum (idag 14
USD) och dricks, det vill säga: flyg Göteborg–
Muscat, inkvartering i dubbelrum, alla trans
porter inklusive 4WD med chaufför, engelsk
talande fågelguide, frukost, lunch och middag

FÅGLAR I ECUADOR

Vad kan man uppleva under en tre
månader lång vistelse i Indonesien,
om man är intresserad av fåglar,
ödlor och insekter? Freddy Persson vet åtskilligt om detta efter
som han har varit där.

HÄGERPIPARE – Bild: BERNDT LINDBERG

alla dagar, eventuella entréer och skatter samt
båttransport. Pris 24 900 kr. Deltagarantalet är
begränsat till totalt 16 personer.
Tycker du detta verkar intressant, anmäl dig genom att sätta in 2 500 kr på GOF:s resekonto,
plusgiro 470 06 96-0, senast den 15 april.Vill ni
veta mera, ring oss gärna!
Rudi Jelinek
070-629 08 98

Berndt Lindberg
073-693 81 00

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER

ORDFÖRANDE

EXKURSIONER

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

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

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

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

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

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

NIDINGENS FÅGELSTATION

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).

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
RRK BOHUSLÄN

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

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

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

STUDIEVERKSAMHET

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

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu

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

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

HEMSIDOR

www.gof.nu
www.kustobsar.se

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

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

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

FÅGELCENTRALEN

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

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

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA
LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN PÅ SIDAN 32

Bild 1: En stor vadare med långa
svarta ben och lång näbb med rosafärgad bas. Helt klart en myr- eller
rödspov. Bland annat bandad stjärt
visar direkt att det är en myrspov.
Ovansidans teckning med en del
kvarvarande juvenila fjädrar, som till
exempel de sågtandade tertialerna,
passar på en 2k-fågel (fjolårsunge).

Bild 2: En till synes ganska stor och
långvingad fågel ses flygande bakifrån. Den är kanske inte jättelätt att
placera direkt men formen indikerar
att det kan röra sig om en vadarfågel. Vingovansidan med den svarta
handen och de karaktäristiska vita
fläckarna avslöjar att det är en tjockfot.

FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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