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ATT VARA RAPPORTÖR
ALLA SKÅDARE ÄR observatörer.

Men alla är inte rapportörer, i alla
fall inte alltid. Och det behövs inte
heller. Men i takt med att Artportalen börjat användas av myndigheter vid markfrågor har det blivit
viktigare att vi lär oss när vi verkligen bör rapportera. Inte för vår
skull, utan för fåglarnas. Och då är
det inte så noga med en raritet
som hundratals andra redan rapporterat. Men den där gulärlan
som hoppade bredvid vadarsvalan med föda i näbben – hur
många av de hundratals rapportörerna tänker på vikten av att
rapportera den? I värsta fall ingen.
Det är därför vi har en häckande
sydlig gulärla på omslaget. Har du
sett en sådan i sommar? Glöm
inte bort den när du rapporterar!
MYCKET I DET HÄR numret hand-

lar faktiskt om rapportering. Om
rapportappar, tävlingsrapporter
och rapportkommittén. Men
ibland gäller det att vara rapp
också – när någon annan rapporterat. Och det var varken jag, Erik
Wallentin eller Ola Bäckman (skribenter i det här numret) när vadarsvalan i Morup dök upp. Oberoende av varandra, och av olika
anledningar – den ena märkligare
än den andra, missade vi svalan
med sekundmarginal. Så kan det
gå ibland. Men vi såg lite annat att
rapportera till Svalan istället.
KANSKE ÄR JUST rollen som rap-

Bild: SARA LYDMARK

portör en av de saker som förändrats mest historiskt? Men hur är
det med skådningen i övrigt? I
nästa nummer jämför vi
skådartips
från 1964
med 2014.
Då får vi se!
REDAKTÖR: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU
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Vem f-n kan man lita på?

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

INFÖR VALET 2010 ställde

Göteborgs Ornitologiska Förening en fråga till våra
kommunpolitiker inom vårt verksamhetsområde. Frågan vi ställde var: Vad
konkret kommer ert parti att göra för att den biologiska mångfalden inte
ska minska i er kommun?

AV SAMMANLAGT 47 PARTIER i de kommuner som fick frågan svarade endast 18
stycken. De flesta svarade någonting i stil med att biologisk mångfald ska
gynnas och värdefulla naturmiljöer ska skyddas. Men har något eller några
av de politiska partierna som svarade visat att de menade något allvar med
sina intentioner?
I EN AV VÅRA KOMMUNER vill

Trafikverket anlägga en ny väg
som kommer att skära igenom värdefulla naturområden
klassade med högsta skyddsvärde enligt Trafikverkets
egna inventeringar. Ängs- och hagmarker kommer att genomkorsas av en fyrfilig väg, sumpskogar riskerar att torrläggas när vägen skär igenom dessa, ädellövskogar ska sågas ner till förmån för en väg. Och när politikerna (samma
politiker som svarade att de skulle jobba för att bevara
den biologiska mångfalden) får frågan vad de ska göra för
att stoppa projektet får vi svaret ”Tja, jag vet inte vad vi
ska säga, vi är ju för vägen!”

”

Tja, jag vet
inte vad vi
ska säga, vi
är ju för
vägen!

ELLER ETT ANNAT PARTI vars

namn antyder att de är för miljön; frågan är bara
vilken eller vems miljö? När vi träffades innan valet 2010 och pratade biologisk mångfald var vi helt överens, men efter valet är det inte lika intressant. Den biologiska mångfalden hotade ju att stoppa ett projekt som partiet vurmar för. För det kan väl inte vara så att mammon har ett finger med
i spelet.

I EN AV VÅRA KOMMUNER strävar

flera av partierna (enligt egen utsago) efter
att skydda skogen. Men kommunens egna skogar avverkas på entreprenad
och skogsmesar, hackspettar och tjäder får stryka på foten. Ett parti i samma kommun vill öka skyddet för ejdrar men har inte en enda kvadratmeter
havsmiljö. Då är det ju enkelt.

Bild: SJÄLVPORTRÄTT

SÅ OM MAN VILL RÖSTA på ett parti för att på så sätt gynna den biologiska
mångfalden blir man med facit i hand inte
speciellt klok. För innan ett val lovar politikerna kanske inte guld men väl gröna
skogar, men efter valet händer det inte
speciellt mycket. Så min fråga är, vem f-n
kan man lita på?
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Sträckräkning av
rovfågel i Gbg
HÖSTRÄKNING I höst gör inventeringsgruppen en lite
annorlunda satsning. I ett
försök att få viss uppfattning
om karaktären på höstens
rovfågelsträck över Göteborgsområdet kommer vi
att placera ut oss på utvalda
punkter och räkna sträckande rovfåglar under tre dagar. Punkterna, åtta stycken,
är valda utefter en öst-västlig linje enligt nedan. För att
försöka få in de flesta arternas ungefärliga sträcktoppar kommer vi att räkna tre
lördagar med tre veckors
mellanrum; 30 augusti, 20
september och 11 oktober.
Eventuellt byte till söndag
kan ske beroende på vädersituationen.
På varje lokal kommer det
att finnas en ansvarig räknare (angett inom parentes
efter lokal nedan). Det är
dock välkommet för vem
som helst att komma upp till
valfri punkt och delta i
sträckräkningen. Man bör
absolut inte känna att man
behöver vara en kunnig
sträckskådare för att vara
med utan kan med fördel se
det som ett tillfälle att lära
sig då minst en erfaren
sträckskådare kommer att
finnas på varje lokal. Se det
gärna som en lite annorlunda exkursionsform. Ansvariga kommer att stå på sina
punkter från gryning till
klockan 14 vid varje tillfälle.
Lokaler: Nötholmen, Hönö
(Ola Bäckman). Karholmen,
Torslandaviken (Christer
Fält). Götaledstoppen, Hisingen (Johan Svedholm). Brudarebacken (Mia Wallin). Fridhemsberget, Mölnlycke
(Johannes Löfqvist). Landvettersjön (Pär Lydmark).
Svärttjärn, Härryda (Håkan
Thorstensson). Smedstorp,
Björketorp (Elon Wismén).

# OLA BÄCKMAN
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Den rödvingade vadarsvalan vid Korshamn, Morups tånge blev
välbesökt under de få timmar den sågs den 14 juni. Efter att ha
försvunnit under kvällen sågs den åter några timmar dagen efter
innan den försvann söderut.
Bild: STEFAN JOHANSSON

Så upptäcktes
vadarsvalan
vid Morups
tånge!
UPPTÄCKARBERÄTTELSE Som så
många gånger förut, är det
Korshamn vid Morups Tånge
vi åker till när vi skådar vadare, så blev det även denna lördag (14 juni). Vi var morgontrötta och lite sura över att
inte kunna åka iväg för att se
jungfrutranan i Närke eller
rödfalken på Öland så klockan
var nästan halv ett innan vi
började skåda i Korshamn.
Ganska snabbt kunde vi
konstatera att det var väldigt
tomt på fågel, vi studerade
skärfläckorna och deras ungar
och såg några småtärnor födosöka en bit ut i soldallret. Vi
var nästan på väg att ge upp
och lämna platsen när jag fick
syn på några skogssnäppor
längst in i viken närmast parkeringen.
Vi hade nu båda tubkikarna
riktade mot den lilla flocken
vadare och i stort sett samtidigt ryckte vi till och fastnade
på en fågel, jämnbrun rygg, vit
buk, för lång vinge och stjärt
… Nu snurrade tankarna på,

vad är detta??? Tilläggas kan
vösa minuter innan de första
att vi såg fågeln i svårt ljus och
hann komma. Tänk om den
den stod halvt dold i mörk
hinner dra iväg, ingen kommer
tång med huvudet vänt ifrån
att tro oss! Jag hade glömt fotoadaptern till tubkikaren så
oss. Trots detta så ringde det
en klocka hos både mig och
det gick inte att ta några vetOscar som bara
tiga bilder på det
några dagar tiavstånd som den bedigare studerat
fann sig.
bilder på vadarFolk hinner komsvalan som sågs
ma fram och är lika
utanför Örnlyckliga som vi över
sköldsvik. Den
denna vackra fågel.
Tänk om
blev bestämd
Vi får snabbt hjälp
till rödvingad
med artbestämningden hinner
vadarsvala och
en och kan larma ut
dra iväg,
den via Bird Alarm.
vi hade skämtat
Tack för hjälpen ni
om att vi skulle
ingen komsom var först på
åka dit då vi har
mer att tro
släkt alldeles i
plats, ingen nämnd
närheten av där
ingen glömd.
oss!
fågeln upptäckNu visade fågeln
tes.
upp sig på ett underOscar nästan skriker uppbart sätt, gjorde härliga flyguppvisningar och stod långa
hetsat, vadarsvala!! Nu stod vi
där med en fågel som vi inte
stunder på stranden framför
kunde se alla detaljer av, efter
alla skådare i fint ljus. Vi stanen stunds väntan började den
nade och njöt av upplevelsen i
tre timmar innan vi hungriga
hoppa högt och fånga flugor
och tog även en kort flygtur
och solbrända lämnade Korsrakt upp och landade med huhamn.
vudet vänt mot oss. Då var det
Vi vill passa på att tacka för
ingen tvekan längre.
alla fina och glada kommentaOscar ringer snabbt ett samrer vi fått via Facebook, nöjet
var helt på vår sida! Äntligen
tal och jag skickar ut ett sms
till den lokala gruppen FAX
fick vi vara de som gett andra
och snart är fler falkenbergsen anledning att åka på drag.
skådare på väg. Det var ner# KICKI OCH OSCAR WESTMAN

”
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25 mil på en
vecka gav
Barbro segern
i cykelrally
SKÅDARHJÄLPEN Den 6–12 juni
arrangerades för första gången
Skådarhjälpens Nationalcykelrally, en nationell cykelskådartävling med syfte att samla in
pengar till fågelskydd. Tävlingen blev en stor succé med
över 60 deltagare landet över,
som tillsammans cyklade in
217 arter och 6 554 kronor till
BirdLife Sveriges Projekt ortolansparv. Ett längre referat om
hur det gick i tävlingen finns
på www.skådarhjälpen.se, men i
korthet lyckades Göteborg vinna rapportområdeskampen efter en hård slutstrid mot Öland
och Närke. I Göteborg deltog
17 personer, och här knep Barbro Björkman segern med 101
arter, tre arter före sin man Per
Björkman. Vi ringde upp Barbro för en segerintervju.
Grattis till Göteborgssegern i
Nationalcykelrallyt!
– Tack, tack!
Hur långt du cyklade under
tävlingsveckan?
– 25 mil! Jag cyklade till
och från jobbet i Mölnlycke
några dagar och fick in en del
arter på vägen. Sen blev det ett
par rena skådarrundor också.
25 mil? Det var inte illa! Och du
vann ju inte bara i Göteborg
utan även den interna familjekampen mot Per med tre arters

p

Bild: PÄR LYDMARK

Skådarhjälpens Nationalcykelrally
drog in 6 554 kronor till Projekt
ortolansparv. Tillsammans med de
pengar som tidigare samlats in till
Musikhjälpen har nu deltagarna i
Skådarhjälpen bidragit med över
26 000 kronor till en bättre värld!
I december är det dags igen.

Barbro Björkman vilar
ut på Öland efter en välförtjänt Göteborgsseger
i Nationalcykelrallyt.
Och vad gör hon på
Öland? Cykelskådar
förstås.

Bild: PER BJÖRKMAN

marginal. Tävlade ni tillsammans eller emot varandra?
– Vi var ute en hel del tillsammans, men när vi var ute
på vår stora cykelrunda fick
Per punktering ungefär vid
Kungälv, så jag fick cykla hem
efter bilen för att hämta honom. Det gav ju mig ett visst
försprång! Sedan var vi ute separat ett par gånger också. Jag
hade satt upp 100 arter som
mål innan tävlingen, så efter
att Per varit vid Torslandaviken näst sista dagen och sett
arter som jag inte hade tog jag
en extravända dit sista dagen
och lyckades få ihop 101 arter.
Hade du cykelskådat förut,
innan den här tävlingen?
– Ja, jag cyklar ganska
mycket och försöker ta med
Per ut andra gånger också.
Bland annat försöker vi göra
en nattcykling varje år i maj,
och det har verkligen varit
lyckat! Vi upptäckte ju både
busksångare och sommargylling på sådana turer för några

år sedan! Jätteroligt! Sen är
jag med i en sån där cykelutmaning på jobbet också, så nu
blev det två flugor i en smäll
här. Jag har faktiskt påbörjat
en cykelskådningslista tidigare, fast jag vet inte hur många
arter det är på den. Men efter
det här blir man mer sugen på
att veta det, så nu ska jag nog
ta och sammanställa den lite
noggrannare.
Vad är det bästa med att cykelskåda?
– Det är ju det här att man
hör och ser fåglar som man
inte gör från en bil eller buss.
Man kan upptäcka saker hela
tiden. Som med gyllingen och
busksångaren till exempel.
Kommer du ställa upp nästa år
igen?
– Självklart! Och då får vi
hoppas att det blir fler som är
med, både i Göteborg och resten av Sverige! Ju fler som är
med, desto roligare blir det, i
alla fall för oss tävlingsidioter!
# PÄR LYDMARK

Nio lag gjorde
upp i spännande
Kvadratjakt
100 KVADRATMETER För flera
av Göteborgs fågelskådare
är Kvadratjakten en alltid
efterlängtad händelse. Två
gånger per år genomförs
denna klassiska tävling. Deltagarna noterar alla arter de
ser eller hör från en 10×10
meter stor ruta på en noga
utvald plats, med så varierad
biotop som möjligt, för att
maximera artantalet.
Vårens tävling avgjordes
lördagen den 10 maj. Vädermässigt var det till stor del
en ganska behaglig dag vilket långt ifrån alltid har varit
fallet. Vindarna var svaga
och västliga. I allmänhet var
det dock ett synnerligen
obefintligt fågelsträck och
några rara gäster värda att
nämna noterades inte den
här gången.
Efter målgången klockan
12.00 samlades lagen vid
Ekliden för genomgång. Nio
lag, med sammanlagt 26
deltagare, ställde upp i bataljen. Tre av dessa var placerade vid Nordre älv vilket
ofta visat sig vara ett lyckat
koncept. Mycket riktigt tog
också ett av dessa lag hem
segern. Med 84 arter gick
Rivierans Gullögossar, bestående av Fredrik ”Michael
Crane” Kronhamn och Johan
”Steve Housemartin” Svedholm, i mål som segrare. Lokalen var Gullö, ett tidigare
oprövat kort ganska långt
uppströms älven.
Delad tvåa kom klassiska
Öxnäs där Damernas DElight med Evamaria Ferm,
Britta Svensson, Silke Klick
och Stefan Andersson hade
märkt ut sin ruta. Den andra
delen av andraplatsen kammade Martin Oomen, Magnus Unger och Stefan Svanberg, under lagnamnet
Team SSV, hem från Vrångö.

# OLA BÄCKMAN
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Fågelnyheter från västkusten
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Larm i sommarstiltjen
Än dröjer det ett tag innan höststräcket är igång på allvar. Vi är
mitt i den så kallade sommarstiltjen. Men det behöver inte
vara stiltje. Ta tillfället i akt att utnyttja fågelstiltjen till
att bekanta dig med andra delar av den västsvenska faunan. Och är du intresserad
av småkryp finns det ett nytt
larmsystem att bekanta
sig med också.
p

Bild: STEFAN SVANBERG

Bzzzt!

I mitten av maj drog mängder med
vitvingade tärnor in över Sverige
och Västkusten. Flest exemplar
sågs i Halland, men även Göteborg
fick sin beskärda del, som den här
fågeln i Torslandaviken.

Vitvingade tärnor
på massbesök
VITVINVASION Den 16 maj drog
hundratals vitvingade tärnor in
över Sverige och dagen därpå observerades en flock på uppemot 80
individer på Getterön i Halland!
Rapporter kom under förmiddagen
om norrsträckande flockar längs
med Hallandskusten och flertalet
lokaler i Göteborgsområdet sattes
sannolikt under hårdbevakning.
Göteborgs första observation
gjordes av Uno Unger klockan
10:30 den 17 maj. Två individer födosökte under en halvtimme i Karholmsdammen i Torslandaviken
och de lyckligt lottade på plats kunde få in tärnorna både på Vg- och
Bohuslistan innan tärnorna tog
höjd och försvann i nordlig riktning.
Årets enorma inflöde av vitvingade tärnor kan jämföras med det
1997, även om Göteborgarna åtminstone på hemmaplan då gick
lottlösa ur invasionen. Bättre gick
det i år. På kvällen samma dag som
de första tärnorna setts i Torslandaviken observerades en ensam individ vid Hökälla, och ett par dagar
senare födosökte en vitvingad tärna återigen i Torslandaviken och
sågs fint av mången skådare i dagarna två.

# KARIN MAGNANDER
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ET SURRAR TILL I TELEFONEN och jag får
snart upp en bild föreställande en
blå jungfruslända sedd i Lexby på
Hisingen. Jag blir varm inombords och
förflyttas snabbt ganska precis ett år tillbaka i tiden. Det är en strålande julidag
och lugnet på fågelfronten har fört mig
och en vän till en alldeles sagolikt vacker
plats i en skog utanför Kalmar. Trolskt.
Det går inte att beskriva det på annat sätt.
De stora knotiga trädrötterna, de kroknande stammarna, grenarna som doppar sina
lövverk i den spegelblanka ån. Och så de
blå jungfrusländorna. Överallt. Rastande
på trädrötter och på stora stenar som nästan känns slumpvis utkastade i ån. Dansande lågt över vattenytan.
På vägen tillbaka äter vi solmogna jordgubbar från ett övergivet fält och artar
nätfjärilar, blåvingar och pärlemorfjärilar.
Vid parkeringen träffar vi en man och
hans son. De berättar att de är ute och letar ormar och ödlor. Området ska vara riktigt bra för det, säger han. Vi tipsar om ån
och om sländorna.
JAG KÄNNER MIG ÖVERTYGAD om att vi tjänar
på att bekanta oss med naturen och det
som lever där. Jag är också säker på att
fåglar, såväl som andra djur, på det stora
hela tjänar på att vi intresserar oss för

dem, lär oss om dem, sprider vår kunskap
och på detta sätt smittar av oss av vår fascination.
TELEFONEN TJONGAR TILL och den här gången
gäller det en nästan helmörk långhorning.
Diskussionen som följer börjar vid myskbock och slutar vid lundbockshona. Lundbock! Jag förflyttas återigen till östkusten
men bara några veckor bakåt nu. Området
kryllar av blommande orkidéer. Halsbandsflugsnapparna häckar och ekoxarna
flyger. Jag är i närheten av Löttorp på norra Öland och får plötsligt se två märkliga
varelser komma farande emot mig. De går
in för landning i det knähöga gräset och
jag har absolut ingen aning om vad det är
jag ser.
Nu vet jag förstås att det var lundbockar. Två ståtliga hannar.

dragit igång på riktigt
men efter vårsträckets kulmen med efterföljande explosion av sjungande tättingar i
varje träd, buske och snår infinner sig vad
fågelskådare brukar kalla för sommarstiltjen. Det innebär dock inte att man behöver lägga kikaren på hyllan eller ligga hela
dagarna och läsa deckare på varma bohuslänska klipphällar. Åtminstone inte varje
dag. Denna tid är det nämligen kanske

INNAN HÖSTSTRÄCKET
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BLÅ JUNGFRUSLÄNDA – Bild: KARIN MAGNANDER

som allra bäst att utforska och bekanta sig
med andra delar av den västsvenska rent
magnifika faunan.
BLÅ KEJSARTROLLSLÄNDA,

ljunghedfly, tistelbock och större snabelsvärmare. Det
plingar i telefonen och jag bländas.

JAG HAR DE SENASTE ÅREN blivit lite av en expert på att vara nybörjare på saker. Jag
har blivit mamma, fågelskådare, lämnat
den trygga välkända akademiska forskarvärlden, börjat skriva personliga texter på
normal svenska som kanske flera hundra
människor kommer läsa. Och så har jag
trillat pladask in i småkrypsnyfikenheten.
För att jag inte kunnat värja mig. För att
när fåglarna tystnat eller när jag redan
gått igenom samtliga rastande individer
på strandängen framför mig så finns det
en eller flera helt nya världar att utforska.
JAG VILLE LÄRA MIG MER och för att få veta
vad andra stöter på för flygfän, mångfotingar eller baggar i Göteborgsområdet så
startade jag ett nytt larmsystem. Det fick
namnet GbgSmåkryp och används med
smartphoneappen Band som finns att ladda ner gratis både till iOS och till Android.
Här är man välkommen att larma ut småkrypsfynd som kan vara av intresse för an-

dra Göteborgsskådare och så länge vi inte
översvämmas av larm – faktiskt även artbestämningsfrågor. Larmet är nytt och nivån sätter sig nog med tiden men framför
allt: alla är hjärtligt välkomna att ansluta
sig. Länk till Band-gruppen GbgSmåkryp
finns i GOF:s/Kustobsars forum. Gå då
med fördel in på websidan via mobilen.
Det går också jättebra att maila mig
eventuella frågor på karin@magnander.se.
SÅ, GÅ NU UT I SOMMARSTILTJEN

vyerna.

och vidga
# KARIN MAGNANDER
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vårnatt
på Nidingen
vårnatt på Nidingen

Dimma betyder tusentals
rastande tättingar på
Nidingen – trastar, rödhakar , kungsfåglar och
mera udda fynd. Då gäller
det att jobba fokuserat.

HIMLASPEL
ÖVER EN FLÖDANDE Ö
TEXT : MARGARETA WILHEMSSON
AM.WILHELMSSON@HOTMAIL.SE

N

atten är fylld av läten. Det tickar och
tzickar, det svirrar och surrar. Fyrens
långa ljuskäglor cirklar långsamt fram
genom dimman. I skenet blixtrar det oupphörligt.
Mängder av stora ”eldflugor” följer strålarna för
att sedan försvinna som mörka skuggor ut i natten.
Ljusspelet pågår timme efter timme, natten igenom. Lätena hörs från alla riktningar, högt och

8
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lågt. Det är en enastående föreställning. Det är fyrnatt på Nidingen.
Denna natt, liksom andra nätter, är oräkneliga
flyttfåglar på vingarna i olika delar av världen. De
fladdrande gnistorna över våra huvuden har inte
Nidingen som mål. De ska flyga högt uppe, förbi
oss, men ljuset i dimman drar dem till oss som får
njuta av himlaspelet i nattmörkret.

Himlaspel över en flödande ö

Bilder: MIKAEL HAKE

Vi känner till det teoretiska, hur de i natten hittar fram till sina mål med hjälp av inbyggda kompasser, hur de tolkar polariseringsmönster, stjärnors placering och känner av magnetfält. Men
detta är praktiken. Här väller de fram i mörkret,
tusenden och tusenden, alltmedan vi förstummas.
Rödhakar, våra olika trastar. Där morkullor. Där
en enkelbeckasin. Vi kan bara förundras över denna enastående ljud- och ljusförevisning.
Det är min åttonde vecka på Nidingens fågelstation. Den första inträffade en höst för två och ett
halvt år sedan. Ingen vecka har därefter varit den
andra lik, men alla har ett gemensamt. De skänker
en glädje som inte kan beskrivas, kanske kan den
kallas lycka.
Klockan väcker 05.10 på morgnarna. En hastig
tvätt med kallvatten hjälper till med uppvaknandet.
TUSENTALS GÄSTER I DIMMAN

En timme före soluppgång ska alla nät vara uppe.
Burarna står redan i tången. Dimman har lockat

flera tusen fåglar att rasta på ön. De har alla bråttom att komma vidare till sina häckningsplatser
och stannar bara tills den våta dimman lättat. Det
har blåst upp. Fåglar flyger överallt på ön. Många
hamnar i nätfickorna. Andra studsar mot näten
som buktar i vinden och de gör inte om misstaget
att kollidera med dem.
I labbet är fackverket fyllt av fåglar. I pannlampornas sken har under småtimmarna håvats trastar
och rödhakar. Det är bråttom att ringmärka. Nät
och burar töms oupphörligt på sina fångster. Ett
fint duggregn tränger sig närgånget på. Frusna
händer plockar mjukt och snabbt. Rufsiga fåglar i
nät får inte bli våta. Näten åker ner och upp i takt
med att regnet ökar eller avtar. Hett kaffe skänker
behaglig värme och emellanåt slinker en ostsmörgås ner. Framåt eftermiddagen börjar det regna rejält. Näten rullas ihop och burarna bevakas tills
mörkret faller. Dagsfångsten summeras till 367 nymärkta fåglar. Det är ett resultat som vi kan vara
nöjda med under dessa tämligen besvärliga väderförhållanden.

”

Frusna händer plockar
mjukt och
snabbt. Rufsiga fåglar i
nät får inte
bli våta.
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vårnatt på Nidingen
hopplöst förälskade prinsessan simmade ikapp
”Vad tror du om iberisk?” Johan räcker fram fågelskeppet och uttröttad klängde hon sig fast vid akpåsen. Jag tar upp en liten sångare med mörka ben
tern. Minos förbjöd sjömännen att ta henne omoch studerar ringmärkarbibeln. Vingformel och
bord. Om hon hängde kvar vid återkomsten till
färg på konturfjädrar ser bra ut för arten. Mikael
Kreta, skulle hon kastas till hundarna. Scylla, ratad
påpekar att några vingpennor verkar ha ruggats
och missaktad, drunknade i kölvattnet och försymmetriskt. Fågeln är ordentligt solblekt. ’Fick du vandlades till en liten fågel. Under tiden hade den
din ljusa dräkt i tropikerna?’, tänker jag. Vi blir
rasande Nisus, nu förvandlad till en sparvhök, jaalltmer upprymda av det vi ser. Jovisst, nog kan
gat skeppet för att hämnas på sin trolösa dotter.
detta vara en iberisk gransångare. Men vi jublar
Och i sparvhökens skepnad förföljer Nisus sedan
bara lagom mycket för att istället invänta DNAdess Scyllas fågelgestalt i all evighet. Och faktiskt,
analys av ett par fjädrar. Kerstin serverar ändå nyvisst kan vi se att han bär sin röda hårlock.
bakad äpplekaka med vispgrädde till efterSTRÖVTÅG I STRÄVT GNISSEL
middagskaffet.
Vackra dagar är till för att långPå väg mot labbet ser jag en svart
samt strosa över den karga rullfågel flaxa i ett av näten vid grind
stensåsen. Åt vilket håll man
oxeln. Jag skyndar fram och strax
än tittar, så myllrar det av fågfyller en aristokrat med ett vitt
lar. Luften är uppfylld av rop
ordensband över bröstet mina
och sång. På denna skyddade
händer. Ringtrasthanen värmer
ö finns de perfekta häckningsbåde händer och hjärta. Han
platserna. Så är det också
har anlänt från Medelhavsområtrångt mellan bostäderna.
det och är på väg upp till fjällLängs norra sidan är det tätt, tätt
världen, där hans ödesmättade
SÅ
mellan måsar och trutar. Deras
sång stämmer så väl med vildmarNG
AR
E–
skrin blandas med ljusa och ”elekken. Det är en skygg fågel, en ensling
Bild
: M IK
E L H AK E
triskt” vassa röster. Öns alla skärpiplärsom gärna döljer sitt bo invid en klippvägg
kor uppför virtuosa sång- och flyguppvisningar
i ett öde landskap. Där ruvar både hanen och hovar man än befinner sig. Från Kausan tjuhuar
nan de 4–5 äggen.
vårglada rödbenor med sin doakör av gnäggande
Fem gram fågel väcker allas vår beundran. En
gravänder. Strandskator visslar. På kvällen förkungsfågelhona med en främmande ring runt bestärks kören med ett strävt gnisslande, en sånginnet är infångad. I statistiken representerar hon det
sats från de kentska tärnor som efter dagens fiske
enda exemplar som återfinns på tusen ringmärkta
samlas på Västudden.
kungsfåglar. Vår hona har en lång resa bakom sig,
Nidingens eget charmtroll är den fågel som
hon bär en italiensk ring och har flugit över många
överröstar alla andra och som engelsmännen kallar
länder. Hur långt återstår av hennes färd?
Black-legged Kittiwake. Den har en baktå som är
IVRIG GRIPARE I NÄTET
tillbakabildad till en liten knöl och har därför fått
En sparvhök, Accipiter nisus, har trasslat in sig i nädet prosaiska namnet tretåig mås. Trots detta pretet. Det är en stor hona som jag försiktigt lösgör. I
senterar sig fågeln alltid själv på engelska med
labbet får hon får sin ring, mäts och vägs. Hon är
”kitt-i-väääik”. Lika ofta låter den höra sina geinne på sitt tredje levnadsår.
nomträngande ”kja” och i folkmun kallas måsen
Accipiter nisus, kan översättas till ”den ivriga grikryckja.
paren”. Själv föredrar jag en mytologisk förklaring,
Erik Rosenberg skriver i sin fågelbok: ”Kryckjan
som kan sammanfattas ungefär så här. Kung Nisus,
är en älsklig fågel, att besöka hennes samhällen är
son till Pandion (som betyder fiskgjuse och om vili motsats till skrattmåsens ett nöje.” Åh, så rätt Roken finns andra berättelser) härskade över antisenberg har! Nidingens kryckjor är otroligt personkens Megara. Kung Minos på Kreta hade belägrat
liga och har ett mycket stort underhållningsvärde.
staden men kunde inte få den på fall, då Nisus
De trängs i de åtta fönstersmygarna på dubbel
skyddades av sin purpurröda hårlock, som gav hofyrarna och på ett gammalt sjömärke. En följd av
nom osårbarhet och odödlighet. Då trädde Eros in
trångboddheten är det mycket livliga familje- och
på scenen och Nisus dotter Scylla förälskade sig i
grannlivet. Minsta lilla flygtur som maken företar
Minos. En natt klippte hon av sin fars skyddande
vållar ljudliga utbrott av välkomsthälsningar vid
hårlock för att visa den för Minos och vinna hans
det kära återseendet. Familjelivet är så högljutt att
kärlek. Men det var ett svek som Minos föraktade.
gamla italienska neorealistiska filmer bleknar i
Alltnog, Nisus var nu både sårbar och dödlig. Han
jämförelse.
dödades och staden intogs av kung Minos, som
Hundratals oemotståndliga tobisgrisslor väljer
därefter avseglade fylld av förakt för Scylla. Den
Nidingen som sin häckningsplats. Kärt barn har
OVÄNTAT IBERISKT BESÖK

”

KG
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N
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Vi blir alltmer upprymda av
vad vi ser.
Jovisst, nog
kan detta
vara en iberisk gransångare.

Himlaspel över en flödande ö

Bilder: MIKAEL HAKE

RI

många namn, så även tobisgrisslan. Grissel, gresla,
grötla, sillknipa, teiste, Per supare, Olle drucken är
några av dem. Det vetenskapliga namnet är Cepphus grylle. Grylle kan översättas till stenrös och det
är just en sådan boplats som tobisgrisslan gärna
väljer. På ön har de naturliga bostäderna
kompletterats med låga träholkar som
ställts i stenskravlet. Gryllorna är
inte sena att boa in sig i lådorna,
där de matar de båda ungarna
ända tills de är fullt befjädrade.
Om man får tro Reinhold
Ericson (pseudonymen Reinhold Winter; 1845–1928), så
är ungarna mycket senfärdiga.
Han skriver i ”Fågelkåserier af
Regulus” att ungarna är ”hiskligt
lata och låta sig in i det längsta
GT
RA
möjliga mata sig. Fiskarena påstå,
ST
–B
ild :
att föräldrarna till sist icke ha annan
MIK E
L H AK E
möjlighet att få ut dem i det fria än genom
svält och genom att sätta sig framför boöppningen
med en fisk i näbben. Men då går det.”
N

SNÄPPOR LAGRAR FETT

Stora flockar av skärsnäppor jagar fram lågt över
havsytan. De patrullerar mellan öns tångrika stränder och där, mitt i den insektsrika tånggeggan, kan
de bygga upp sina fettlager. De är tämligen orädda
och man behöver inte smyga särskilt skickligt för
att komma dem nära. Försåtligt ställer vi våra burar i tången och vittjar dem varje timme för att förse snäpporna med både metall- och färgringar. I
början av maj drar de till sina häckningsplatser,
somliga upp till Svalbard, andra till Nordnorge,
där de får finna sig i att byta namn till ”Fjaere
plytt”.

Denna rundhyllta lilla vadare är en märklig
snäppa som håller sig till karga miljöer och ytterst
sällan dyker upp i våra näringsrika våtmarker Getterön och Morups tånge. Och när andra vadare på
långa, smala och snabba vingar ilar till varma och
sköna vinterkvarter, så stannar den kavata
skärsnäppan kvar här i den kalla nord.
Man kan bara föreställa sig en lång
vinter på Nidingen för att häpna
över hennes överlevnadsförmåga.
STÖRTDYKER UTAN HJÄLM

Emellanåt betraktar jag det som
händer över havet. Stora sträck
med sjöorrar svirrar tätt och
snabbt över vattenytan. De formerar sig som pappersdrakar med
sitt gytter i täten och en lång, vindlande svans. Lommar passerar på högre höjd och med hastiga vingslag virvlar
olika grisslor förbi. Och stundom glider bländvita och majestätiska havssulor fram på stela vingar. Jag ser dem fiska längre ut. Utan skyddshjälm
störtdyker de från hög höjd ner i havet. Alldeles
innan vattenytan drar de tillbaka vingarna och blir
till en pil som klyver vattenytan. Havssulan och
några rader ur en dikt av ornitologen Runar Salminen får avsluta mina tankar på en kär ö.
Den som sett havssulans flykt
vet hur livet är.
Fram över havet går färden,
varken högt eller lågt.
Så flyger havssulan då den avspanar
havets yta,
ytan över de stora djupens spegelgömme.

p

Hundratals oemotståndliga tobisgrisslor väljer Nidingen
som häckningsö. Lika
typisk är kryckjan,
eller tretåig mås som
den, mer prosaiskt,
kallas på svenska.
Mest poetiskt låter
det brittiska namnet:
Kittiwake.

”

Lommarna
passerar
på högre
höjd och
med hastiga vingslag
virvlar olika
grisslor
förbi

#
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Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA

INNAN MAN FATTAR
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PER.SANDBERG@VARBERG.SE

I

ÖGONVRÅN heter

det ju. Ungefär så var det, fast genom bilfönstret och bilen var på väg framåt med
observatören som chaufför.
Fågel? Djur överhuvudtaget? Kanske tog det en
halv sekund innan han begrep att det var en fågel.
Från vänster till höger över den smala asfaltvägen,
en missil 30 centimeter över stubben. Brun rygg, jo
det hann han se, liten. Sålunda stenfalk eller sparvhök. Inte ett vingslag på 30 meter, då märks den ju
inte heller för offret. Och så! Några fjärilsnabba slag
med vingarna och ett 20-tal starar lyfter ur stubben.
Sparvhök då. Sedan var han tvungen att se på vägen
igen. Scenen tog 5–6 sekunder.

PÅ EN SKOGSVÄG kör

***

man mjukt, speciellt om den är
kuperad och underlaget är grus. Nu var det april och
tid att besöka vackra och dramatiska häcklokaler för
falk. Det var förmiddag, morgonen hade passerat, så
han väntade sig inga djur på, utefter eller över vägen.
Enbart den sista kilometern är värd besöket. Efter
avfarten från asfalten slingrar sig grusvägen över en
bäckravin, mellan höga bokskogstammar, förbi hagar och genom boställen med röda hus och lador. Ett
mindre krön och en liten backe, sedan skulle han
vara framme i gläntan där han brukade ställa bilen,
en liten bit från Arvids ställe.
Jovisst, han såg i rätt god tid att det låg något på
vägen, siktade så att det skulle hamna mellan hjulen
på bilen. Och precis när han passerat byltet … i
ögonvrån … var det inte fjädrar och var de inte tvärbandade också? Uggla, vadare eller vad? En fågel
var det i alla fall.
Helt osannolikt, och märkt var den också med
färgringar. Men nu var den inte en pilgrimsfalk längre. Den var ett lik, ett urätet bröst. Och den bara låg
där på vägen, med några dunhögar runtomkring.
***
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FÖRSTA GÅNGEN han

upplevde det var troligtvis någon
gång på 70-talet. De hade pulsat i snön från parkeringsplatsen, ut mot havet för att leta örn. Innan de
nådde öppet vatten var de tvungna att ta sig genom
en skog.
Kanske såg de något meståg under pulsandet, men
det var träden, de breda ekarna och granarna i snön
som gjorde intryck i den vita tystnaden. Kliva och
pulsa, gneta och svettas under packning med kikare
på magen. Som i fjällen, man går och går och vill
bara fram.
Men det gick inte att undvika ugglorna. För plötsligt rasslade det bara till under pulsandet i allt det
vita, en större brunfärgad fågel lösgjorde sig ur en
gran och försvann mellan grenar och stammar. De
tittade hastigt efter färg på buksida och hur vingtopparna såg ut, det vill säga det lilla de förmådde uppfatta på den bortvinglande fågeln. Snötystnaden fick
liv och innan de med gapande munnar tittat färdigt
på ugglan som gravitetiskt och ryckigt rörde sig bort
ifrån dem, lossnade plötsligt en till ur samma träd.
En till. De kikade upp mot grenarna men kunde inte
upptäcka någon mer. Och ändå; en tredje som flög
iväg, och sedan ytterligare fyra, fem stycken! Nio
fick de ihop till slut, nio hornugglor som trängt ihop
sig utefter stammen och i grenverket. De tittade på
varandra, skrattade och undrade hur i jösse namn
det gått till. Det hade ju inte gått att upptäcka dem
när de satt i trädet, hur de än kikade.

MÅNGA ÅR SENARE skulle

samma sak upprepa sig utefter en villagata på landet. Fast då var träden ännu
glesare och färre. Först såg han bara en och därefter
två till i den glesa tallen. När man väl fått syn på
dem var det så uppenbart var de satt. Som att leta
trattkantareller i träden. Ugglorna och han stod och
tittade på varandra en god stund. Sedan släppte de
taget, gav sig tillkänna och blev till fåglar med sina
vingar. #

Innan man fattar
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Skåda
räls
Skåda påpå
räls

TÅGSPANARE
ARTBESTÄMMER I 220 KNYCK

Tågskådare.
TEXT: ERIK WALLENTIN
ERIKWALLENTIN@GMAIL.COM

F

öreställ dig att du sitter i vindskyddet på
Kråkudden. Föreställ dig vidare att istället
för att fåglarna sträcker förbi dig på bekvämt avstånd så börjar vindskyddet röra
sig i en hastighet av omkring 200 km/h
norrut medan grålirorna och fjällabbarna sakta bågar varv efter varv runt Bolleskären. Strax har du
passerat Hyppeln och snart ser du Carlstens fästning i nordväst. Försök nu att identifiera piplärkan
som fladdrade förbi på ett litet skär, eller flocken
med vadare som sträcker envist söderut, allt medan du gungande och skumpande ohjälpligt rör dig
åt andra hållet.
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Ungefär så kan tågskådningen beskrivas. Frustrerande, svårt, men också spännande och lärorikt.
I denna artikel skall jag dels berätta något om
mitt eget tågskådande, dels komma med tips och
tankar om hur man kan gå tillväga för att lyckas
med tågskådningen. Bredvid denna artikel hittar
du dessutom en intervju med en bekant västkustprofil, som förutom att veta det mesta som är värt
att veta om piplärkor och svarta rödstjärtar även är
lokförare till vardags och därmed har ett unikt perspektiv på tågskådningen.
Mycket av det som sägs i denna artikel kan naturligtvis appliceras på skådning från andra for-

Tågspanare
För min egen del kommer sig mitt myckna tågskådande av att min huvudsakliga arbetsplats ligger i
Jönköping och mitt hem i Jonsered. De dagar jag
åker tåg spenderar jag således omkring 4,5 timmar
på tåget, vilka till största delen ägnas åt arbete
men som ändå ger möjlighet att skåda av de platser jag vet är fruktbara.
I skrivande stund har jag
varit skådare i ungefär ett
och ett halvt år och noterat
mina tågkryss i tio månader.
Under denna tid har jag kryssat strax under 40 säkert bestämda arter. Detta tillsynes
magra resultat beror delvis
på att jag fortfarande är en
tämligen osäker nybörjarskådare, men säger också något
om tågskådningens svårigheRÖD GLADA – Bild: BJÖRN DELLMING
ter.

Bilder: ERIK WALLENTIN

don, såsom bil eller buss, men låt oss redan nu slå
fast att tågskådningen är denna genres Formel 1.
Låt oss också slå fast att det finns de som ägnar sig
åt att skåda själva tågen, så kallad trainspotting,
men att sådana märkliga böjelser inte kommer att
beröras här.
TILL ATT BÖRJA med

kanske det är på sin plats att
vara ärlig med att tågskådning inte är något man
ägnar sig åt enbart för sitt höga nöjes skull. Snarare är tåget ett viktigt transportmedel för många
av oss i vårt arbete och fritid, att kunna skåda under tiden kan då vara en välkommen distraktion.

OM VI STUDERAR listan närmare kan man konstatera
att det är en ganska kraftig slagsida mot större fåglar. Till exempel finns där arter som storlom, trana,
röd glada och brun kärrhök, medan arter som bofink, ängspiplärka och gulsparv lyser med sin frånvaro. Den enkla förklaringen är naturligtvis att en
röd glada kan bestämmas snabbt och på betydande
avstånd enbart på sin karaktäristiska profil medan
de allra flesta tättingar behöver observeras på närmare håll för att säkert kunna bestämmas. Vidare
är det så att en stor del av de tättingar vi ser antingen uppmärksammas eller bestäms på deras läten och sång. Detta är förstås uteslutet inne från en
tågkupé. Ett undantag finns dock från detta, när
tåget stannar vid en perrong och öppnar sina dörrar. En art har jag fått in på detta sätt, lövsångare.
Jag har å andra sidan inte aktivt försökt några fler
gånger så för den hugade skådaren finns det säkert
stor potential i det tillvägagångssättet.
För min egen del tycker jag att det roligaste är
att försöka bestämma de fåglar jag ser när tåget
går i full hastighet. Även om jag för upp även de
arter jag sett vid växelstopp ute i skogen så värderar jag för mig själv dessa lägre än de som jag bestämt i full hastighet. Som en fotnot kan jag notera
att jag relativt sällan rapporterar mina tågobsar till
Svalan. För det första finns det som sagt ofta en
viss osäkerhet i bestämningarna och för det andra
är det ofta svårt att avgöra exakt var man befinner
sig och vilken lokal detta motsvarar.

”

De få
sekunder du
ser fågeln är
allt som står
till buds,
så förvalta
dem väl

DET FINNS EN koppling mellan hastigheten och den
inledande Kråkuddenanalogin, nämligen vad vi
kan lära oss av tågskådning. Det mest centrala
både vid tågskådning och många andra sorters
skådning är att snabbt kunna väga samman enskilda karaktärer till ett sammantaget intryck för en
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Skåda på räls
säker artbestämning.
Det som till viss del skiljer ut havsfågelskådning
och tågskådning är att du får aldrig en andra chans.
Du kan inte springa ikapp fågeln, försöka stöta den
eller gissa vart den dragit iväg. De få sekunder du
ser den är allt som står till buds, så förvalta dem väl.
Som så mycket annat är detta i första hand en träningssak. Förutsatt att du har någorlunda goda kunskaper om fåglarnas utseende och uppträdande så
är det svåra att lära sig vilka karaktärer som är användbara när det går riktigt snabbt. Hur skiljer man
enklast ut en råka i en flock med kajor och kråkor?
Står det en spetsbergare bland de där sädgässen?
Att ge specifika råd om karaktärer och artbestämning avhåller jag mig från. Dels är min kunskap inte
tillräckligt god, dels är detta till stor del en fråga om
personliga preferenser. Det som är en användbar
karaktär för någon kan vara mycket svårt att uppfatta för någon annan. Poängen är att blir du duktig
på att artbestämma fåglar inifrån ett tåg som rör sig
i 200 km/h, så kommer det plötsligt att kännas betydligt enklare när du sitter still, kan använda din
hörsel och för den delen använda din kikare.
ANVÄNDA SIN KIKARE, gör man inte det på tåget? Nej,
av olika anledningar använder jag i princip aldrig
kikare när jag ser på fåglar på tåget. För det första,
som skådare känner man sig kanske redan placerad

i kuf-facket, men gjorde man det inte innan så kommer dina medpassagerare definitivt göra det när du
stirrar på västgötaslätten genom en handkikare. För
det andra, och mycket viktigare, en kikare hjälper
inte så mycket på tåget. Har man tur ser man en fågel under kanske fem sekunder. Att lägga hälften av
denna tid på att föra kikaren till ögonen, fokusera
och försöka hålla den någorlunda stilla är helt enkelt inte väl utnyttjad tid.
Detta innebär förstås, som vi sett på min krysslista, att den övervägande majoriteten av de fåglar
man ser inte kommer att kunna artbestämmas. Det
innebär också att man får fokusera på de karaktärer
som går att se med blotta ögat, och detta är återigen
ovärderlig träning. Det händer förstås att tåget saktar ner, eller stannar och då kan kikaren komma väl
till pass. Som ett allmänt råd vill jag då säga att en
kikare med relativt låg förstoring och brett synfält
är att rekommendera.
NÄSTA FRÅGA ÄR, var

ska man sätta sig i tåget för att
optimera sin tågskådning? Det finns ett par olika
faktorer att ta hänsyn till. För det första. Försök att
placera dig så att du har medljus. Undantag från
detta kan självklart göras om du vet att du kommer
passera en särskilt intressant lokal. För det andra,
tåget påverkar fåglarna. Enkelt uttryckt ”stöter” tåget ofta fåglar som befinner sig nära spåret. För att

Skarpögd lokförare
Reino Andersson är ett bekant
ansikte för många av oss som skådar på västkusten. Från början
med fötterna djupt i den göteborgska leran bor han sedan ett antal
år i Varberg. Som amatörforskare
och skribent har han ägnat åtskillig tid åt bland annat svarta rödstjärtar, både på häckplats i västsvenska industrimiljöer och i
vinterrevir runt medelhavet, övervintrande piplärkor längs Hallandskusten. Inte minst har han
räknat rastande och häckande
vadare på Getterön under fem år,
och resultatet publicerades nyligen i Vår Fågelvärld.
Vad kanske inte alla känner till
är att Reino även är lokförare och
därmed kan ge ett unikt perspektiv
på att skåda fågel från tåg. Men
hur mycket skådar han egentligen
under arbetstid? Vi frågar.
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Vilken är den häftigaste fågelupplevelse du haft på
tåget?
– Svårt att säga, har sett både
ängshök, stäpphök, jaktfalk, silkeshäger och ägretthäger, men
kanske är ändå det häftigaste de
stenskvättor som häckar utmed
banvallarna. Räknade till elva troliga par på sträckan VarbergHalmstad vid något tillfälle.
– Udda är också att ugglor
ofta sitter i tunnlar och när man
kommer med tåget trycks de ut
framför tåget av vinddraget.
Ibland innebär det dock att horneller kattugglor blir ihjälkörda
vilket ju inte är lika trevligt. En
verkligt häftig upplevelse var en
rördrom som kom flygande på
en meters höjd över spåren på
Varbergs station.
Nu är ju du inte riktigt typen

Bild: LEIF JONASSON

som ägnar dig åt listor och
kryssande i någon större utsträckning, men har du någon
uppfattning om hur många arter du sett från tåget?
– Nej, hade ingen aning innan
du frågade, men har kollat igenom fågelboken och kommit

fram till 151 arter. Dessa inkluderar de tillfällen då man blir stående för tågmöten och drar ned
rutan. Kanske ingen imponerande siffra, men kan möjligen ursäktas av att man ju faktiskt samtidigt måste hålla uppsikt framåt
på spåret när man kör.

Tågspanare

utnyttja detta finns två strategier. Den första är att
sitta nära loket för att kunna se fåglarna när de tar
till flykten på nära håll. Nackdelen är att man passerar fåglarna snabbt.
Den andra strategin är att placera sig långt bak
för att kunna studera fåglarna under längre tid.
Nackdelen med detta är förstås att avstånden tenderar att vara större. Ingen självklar bästa strategi
finns, så kanske är det enklast att sätta sig i mitten
någonstans.
SLUTLIGEN: VÄLJ EN fönsterplats

där rutan sträcker sig
både framför och bakom din plats och inte avbryts
av en vägg eller karm. På detta sätt kan du spana
framåt och sen genom att vrida på kroppen följa
fågeln under maximal tid. Vilka arter som är möjliga att få in bestäms förstås också av vilken typ av
miljö man färdas genom. Min resa går huvudsakligen genom jordbruksbygd men även djup skog och
förbi många sjöar. Framförallt sjöar är som vi vet
en viktig magnet på fåglar, speciellt om det finns
något som gör att de väljer att samlas inom ett begränsat område. Generellt kan man säga att ju
mindre träd desto bättre, då det underlättar att ha
fri sikt både framåt och bakåt längs med spåret.
Vad är då det värsta som kan hända vid tågskådning? I mina (mar)drömmar finns det två obehag-

liga scenarier. Det första är att man vid ett kort
stopp vid någon anonym glänta i den djupaste
smålandsskogen får se exempelvis en svartlärka
och att tåget sedan tar fart och fortsätter rulla utan
att jag hunnit vare sig konstatera var vi är, få upp
en kamera eller ringa någon. Den andra situation
är att jag ser exempelvis en vadare som jag hinner
konstatera är någon av de östliga piparna men inte
mer. Men i detta finns också en del av tjusningen, i
den närmast sandslottslika förgängligheten som
man vet inte går att reparera.
JAG HOPPAS ATT denna

artikel, intervjun här intill
och sommarens rabatterade tågresor kan fungera
som inspiration för någon. Att börja tågskåda, att
ta tåget på årets skådarresa eller att pröva att åka
på drag med kollektivtrafik. Låt oss också, för att
binda ihop detta med förra numret av denna tidskrift, hoppas att tågföretag gör det ännu lättare
att ta med sig sin cykel vid tågresor. I skrivande
stund sitter jag på tåget på väg mot Jönköping.
Kanske blir det idag jag tågkryssar den bruna gladan vid Falköpings soptipp? #

”

I detta
finns också
en del av
tjusningen,
i den närmast sandslottslika
förgängligheten som
man vet
inte går att
reparera

HORNUGGLA – Bild: BJÖRN DELLMING

Några speciella guldkorn
bland dessa?
– Ett av guldkornen tycker jag
själv var den ängshökshanne
som kom seglande parallellt med
loket och sakta svepte framför
och över på andra sidan vid Anneberg söder om Göteborg. Då
saktade jag faktiskt ned och ringde en skådarkompis som larmade, vilket medförde att några
hann få se den.
– En annan oväntad observation var en 2K svarthuvad mås
som stod nära på ett fält utmed
Boråsbanan. På väg från Göteborg till Alvesta sögs en tjädertupp in i vinddraget och flög
jämte lokets sidoruta en bra bit,
en häftig upplevelse.
Vad tycker du att man bör tänka på när man skådar från tåget?
– För mig som förare kan man
naturligtvis inte ”flippa ut” för
mycket när man råkar se en sällsynt fågel, svårt att bromsa ett

godståg när det finns andra
tåg bakom (även om det kanske hänt någon enstaka
gång). När man sitter på tåget
som passagerare är det nog
som du beskriver att hastigheten
är en utmaning när det gäller bestämningar.
Kan du berätta något om den
”nära-tåget-upplevelse” du
hade vid Väröbruks rangerbangård förra våren som ledde
till viss uppståndelse?
– Jo, när vi jobbar en tidig tur
börjar vi kl 03.00 och då är det ju
under vår och försommar hög
aktivitet inte minst när det gäller
fågelsång. Den 29 maj 2013 hade
jag anlänt med ett godståg till
bangården vid Värö bruk. Som
förare kopplar man numera om
till radiostyrning och växlar själv
in tåget till kund med hjälp av en
”låda på magen”. När jag skulle
lägga om en växel hörde jag lätet
som, efter en stunds eftertanke,
visade sig komma från en mindre

sumphöna. Det var då 29 år sedan jag hört lätet senast – men
kände igen det. Var dock tvungen att noggrant rannsaka mitt
samvete och kontakta andra skådare som kunde larma, eftersom
detta var andra fyndet på Västkusten och det första av en spelande fågel.
– Proceduren tog en stund
och snart hörde man av sig från
Varberg och undrade var tåget
var. Jag hann ändå in till hamnen
i utsatt tid. Ett par pålitliga skådare hann höra den bra innan
den tystnade.
– Samma kväll var det minst

sagt anstormning av
förväntansfulla skådare på plats, men tyvärr hördes den inte
mer, utan hade förmodligen dragit vidare vid
mörkrets inbrott.
Vilken är i ditt tycke Sveriges bästa tågskådningssträcka?
– Det har jag svårt att uttala
mig om eftersom jag bara kört
linjekörning i sex år. Resten av
min järnvägskarriär har jag tillbringat med att köra växellok
eller växlat vagnar på olika stationer.
– Men det handlar förstås om
linjer som går i anslutning till fågelrika marker, inte minst här på
Västkusten. Men även i mer skogrika områden kan man få uppleva speciella fågelmöten, exempelvis på väg till Mora då en
havsörn satt på spåret och åt på
något kadaver.

# ERIK WALLENTIN
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KARIN KÅSERAR

Magnifierat
Magnifierat

p

En svart pil med rött slut. Min första
svarta rödstjärt, i Torslandaviken.
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Karin kåserar

S AND I S KO N
TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER
KARIN@MAGNANDER.SE

NU HAR JAG förälskat

mig igen.

I en ö mitt i Östersjön. I en ö full av tallar, där de svarta röd
stjärtarna bjöd på dagliga tomtkryss och där sand i skon var lika
självklart som närvaron av korsnäbbar. I en ö där ringtrastar
rastade. Där fjällvråkar passerade. Eller stannade, efter ibland
bara tveksamma och prövande sträckförsök. I en ö som bjöd på
min första skräntärna.
I Gotska Sandön. Östersjöns mest isolerade ö.

JAG HADE SKÄMTAT TIDIGARE om att jag ville till Gotland och knarka
kungsörn. Insupa dem. Njuta av dem på riktigt. Få mer än den
futtiga enda obs de tidigare bjudit mig på i form av en avlägset
bortflygande fågel – bortflugen ett par sekunder senare.

När vi kastat loss och lämnat hamnen för att med Sjövärns
kårens SVK 70 förflytta oss drygt 20 sjömil norröver ser vi den
första. Mäktigt och lätt cirkulerande över stranden och träd
topparna. Det började bra. Och det fortsatte med nästan dagliga
kungsörnsobservationer. Där ute på ön mitt i Östersjön.
Jag hade tidigare bara sett en enda svart rödstjärt också. Den
obsen var om möjligt ännu kortare. En svart pil med rött slut.
Hemma i Torslandaviken. Gotska Sandön gav svarta rödstjärtar
som Torslandaviken ger törnsångare. Åtminstone nästan …

SANDÖN GAV MIN FÖRSTA skräntärna också. Vi stod en bit ifrån silltrutskolonin när den kom in över Bredsands udde, på samma
gång kraftfull och graciös. Jag hade faktiskt tidigare funderat på
om jag skulle kunna arta en skräntärna den dagen jag fick se en.
På riktigt hade jag undrat om jag skulle kunna skilja den från en
fisktärna. När den nu kom flygande några tiotal meter ifrån oss
kändes mina grubblerier skrattretande. Den där stora illröda
näbben, den för en tärna korta stjärten och det skränande lätet
den gav ifrån sig med jämna mellanrum varpå den tappade höjd
och steg igen för att ladda inför nästa skri. Till och med jag vet
att allt det där stämmer dåligt in på fisktärnan.
HELA VISTELSEN KÄNDES nästan

overklig. Jag flydde såklart. Med
några få dagars framförhållning bokade jag båtbiljetter och flydde från den riktiga verkligheten till en som kändes enklare fast
mest på låtsas. Flydde till kanske den vackraste ö jag satt min
fot på. Mitt i Östersjön. Men fåglarna helar mig. Fåglarna och
naturen och ser naturen ut som Gotska Sandön kan man väl inte
direkt klandras för det? #

PERNILLA 2/2014
EDLUND
Fåglar påBild:
Västkusten
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RRK-NYTT #001

Om Rrk, tajgasångare och
brushanar
TEXT: RRK GÖTEBORG
RRK@GOF.NU

Frånsett den årliga fågelrapporten har det
fram till nu inte varit särskilt tätt med information från Rrk Göteborg, vare sig här i
FpV eller någon annanstans. Men nu är det
slut med det. Från och med nu återkommer
Rrk-nytt i varje nummer av FpV!

VADÅ RRK?
Etthundrafemtiofemtusensjuhundranittiotvå. Så många fynd rapporterades i
Artportalen från Göteborgsområdet
2013. Dessa kan komma att användas
till allt från miljökonsekvensbeskrivningar av vindkraftsparker till framtidens historiska tillbakablickar. Därför är
det viktigt att informationen granskas
och administreras. Regionala rapportkommittén i Göteborg (Rrk Göteborg)
har detta till uppgift.
Ofta dyker det upp frågor om vad Rrk
egentligen gör. Inte undra på det, med
tanke på hur mycket tid som läggs på att
rapportera alla dessa fynd! Denna sida
är tänkt att bli ett återkommande inslag
i FpV för att bland annat kunna besvara
sådana frågor. Tanken är att avståndet
mellan Rrk och Göteborgs fågelskådare
ska minska. Som ett led i detta kommer
vi under sommaren/hösten också starta
en hemsida där vi kan besvara vanliga
och ovanliga frågor, och informera om
stort och smått. Håll utkik på gof.nu!

FÅGELRAPPORTEN
Utöver administrationen i Artportalen är
Rrk:s viktigaste uppgift att publicera en
sammanställning av fågelåret i Göteborgsområdet. Detta görs i publikationen Fåglar i Göteborgstrakten. Det har
blivit något av en tradition att den blir
försenad, men för bara några veckor sedan kom till slut Fåglar i Göteborgstrakten 2012. Vi har kommit en bra bit på
vägen med 2013 års rapport, men vågar
inte lova något utgivningsdatum.
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Bild: PÄR LYDMARK

Det är inte bara i fjäderdräkten det har rörts om för den här brushanen, utan även i systematiken. Numera räknas arten till släktet Calidris och lystrar till Calidris pugnax istället för det tidigare namnet Philomachus pugnax. Men den är inte ensam om att ha fått nytt namn.

NYA ARTPORTALEN

NYA LEDAMÖTER I RRK

I maj flyttade de ryggradslösa djuren in i
nya Artportalen, och det är nu bara fåglarna kvar. Enligt senaste informationen
flyttar fåglarna in tidigast senhöst 2014.
Överlag fungerar det nya systemet myc
ket bra, men det ser annorlunda ut (se
bild t.h.) och kan kräva lite tillvänjning.
Kika gärna in på artportalen.se redan nu!

I vintras lämnade Mikael Molin Rrk efter
lång och trogen tjänst. I våras annonserade Björn Dellming att han också kommer att hoppa av. Mikael har redan fått
en ersättare i form av Ola Bäckman. Vi
söker nu en ersättare till Björn. Kom gärna med förslag på lämpliga ledamöter!

NYA ARTER OCH ARTNAMN
I Vår Fågelvärld 2/2014 publicerade
BirdLife Sveriges Taxonomikommitté
förändringar i listan över Holarktis lista.
De flesta har liten relevans för Göteborgs fågelfauna, men några undantag
finns. Fler vadare, bland annat myrsnäppa och brushane, förs till släktet Calidris.
Arter med förledet taiga-, till exempel
taigasångare, byter stavning till tajga-.
Flera arter splittas, och för Göteborgs
del är väl rödstrupig sångare den mest
intressanta. Den delas nu upp i tre arter,
Sylvia cantillans (rödstrupig sångare), S.
inornata (rostsångare) och S. subalpina
(moltonisångare). Sannolikt tillhörde
Göteborgsområdets enda fynd på Hönö i
maj 2013 den förstnämnda, men Raritetskommittén (Rk) ska nu återgranska
alla fynd. När granskningen är klar kommer vi se till att alla rapporter på Hönöfågeln förs till rätt art eller artgrupp.

Slutligen skulle vi vilja slå ett slag för mer
skogsskådning i sommar. Medan de västra
delarna av området är välbevakade glöms
gärna skogarna i öster bort. Där finns
mycket att upptäcka!
# MAGNUS RAHM

Matstund runt öppen eld vid Store
Mosse. Men artgenomgången fick
hållas inne på grund av regn.

recensioner
FpV
EXKURSIONSRAPPORTER
recensioner

BÖCKER

HÄR TITTAR VI PÅ FÅGLAR
– SVERIGES BÄSTA FÅGELLOKALER
Magnus Ullman (2014)
Hirschfeld Media, 232 sidor, ca 275 kr

1972 kom Fågellokaler i Sverige –
En reseguide ut. Den blev snabbt
populär, utvidgades
och omtrycktes flera
gånger under 70-talet och en sista gång
1985. Men trots efterfrågan har inget därefter getts ut samlat
över Sverige förrän
nu i år. Här tittar vi på
fåglar – Sveriges bästa
fågellokaler av Magnus Ullman skall ta över stafettpinnen och vara modern samt
uppdaterad.
I jämförelse med föregångaren har Magnus begränsat sig till
50 lokaler vilket är klart färre än
de cirka 250 som fanns med tidigare, men dels innefattar ett område ofta flera intilliggande lokaler, dels beskrivs varje område
mer ingående. Man kan alltid diskutera urval och att landskap blivit utan, men de som presenteras
är verkliga ”guld”-lokaler. Bland
dessa har Göteborgsområdet fått
med Torslandaviken och Hönö.
Varje område har fått en tydlig
karta med information om vägar
och stigar, P-platser, skådarpunkter, beträdnadsförbud, fågeltorn
och dellokalers namn inom området. Lokala ornitologer har bidragit med sin expertkunskap
och ”up-to-date” information.
Lokalerna presenteras på två
eller tre uppslag med rubriker
som Årstiderna, Lokalerna och
Fåglarna samt Karta med Hitta
hit-information. Varje område har
fått en förförisk bild av lokalen
och texten lättas hela tiden upp
med Magnus egna fågelbilder av
hög klass.
Det man möjligen saknar är
rubriker som Skådartips eller Att
notera som fanns i föregångaren.
Försvunnit har också text om Historik, Övriga sevärdheter, Övernattning och Litteratur. Men ut-
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rymmet är begränsat och
formatet känns helt rätt. Boken
har mjuka pärmar för att kunna
tas med bekvämt på resan.
Boken är modern och har GPSkoordinater till lämplig plats att
parkera bil. Ytterligare en finess
är att en så kallad QR-kod finns
till varje huvudrubrik och med
QR-läsare i sin mobiltelefon kan man få områdets senaste fågelobservationer ur
rapportsystemet Svalan.
Guiden är mycket
trevligt utformad och
lockar till besök. Magnus Ullman är en god
skribent och synnerligen lämpad att skriva en reseguide efter sina tidigare artiklar i
ämnet i Vår Fågelvärd. Boken är
lättanvänd och nyttig för alla sorters fågelskådare. Boken finns att
läsa på Villa Ekliden.

# CONNY PALM
APPAR

MAPRIKA
– GPS ON A SKI MAP
Plattform: Android, iOS

#####
Har du någon gång önskat att du
hade en högkvalitativ topografisk karta i din mobiltelefon där
din exakta position visas på kartan? Visst, Google maps har de
flesta i sin smartphone idag, men
där är information om vattendrag, höjder, ängsmarker med
mera extremt dålig.
Ofta har man köpt på sig Gröna kartan från Lantmäteriet inför
fjällvandringen där man får precis den detaljerade karta man
behöver. Men under en veckas
slitsam vandring i regn och rusk
är papperskartan inte gärna nåt
man halar fram titt som tätt eller
slaviskt läser hela tiden för att
inte hamna ur kurs. Istället vill
man kanske vandra ut i stiglös
vildmark utan att behöva oroa
sig för att inte hitta tillbaka igen?
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan kommer här ett
hett tips! Maprika – GPS on a ski

map är appen du drömt om!
Scanna in din gamla papperskarta, ta ett foto på reservatskartan
vid informationstavlan eller hitta
den digitala karta du behöver
och spara som en JPG-fil på din
telefon. Starta Maprika, peta på
plustecknet och välj “create map”.
Leta fram din JPG-kartfil och följ
instruktionerna på skärmen för
att passa in kartan mot fem referenspunkter i Google maps (inbyggd funktion i Maprika). Sen är
det bara att ge sig ut i terrängen
utan att oroa sig för att gå vilse!
Genom att skapa sin egen karta på det här sättet är man inte
beroende av att ha mobiltäckning eller datatrafik igång. Positioneringen sker via mobilens
GPS och kartan ligger lokalt på
din telefon! Givetvis går det att
välja onlinekartor också ifrån
Google, Bing med flera om man
trots allt skulle föredra
det. Appen använder
sig av koordinatreferenssystemet WGS84,
vilket är en tämligen
global standard för
GPS-positionering. Det
går också att spara koordinater och spårloggar, så man i efterhand
kan hitta tillbaka till duvhökshäckningen eller pärluggleholken man hittat. Punkter och spårloggar går utmärkt att exportera
och importera i GPX-format.
Kort och gott så är detta ett
fantastiskt hjälpmedel vid till exempel inventeringar eller vandringar i okända marker. Exempelvis om du blivit tilldelad en
standardrutt i fjällen som du skall
inventera; lägg in karta och rutt i
Maprika, och du är redo att ge
dig ut inom 5 minuter!

# BJÖRN DELLMING
APPAR

SEGLAREN
(UTVÄRDERINGSVERSION)
Plattform: Android

####
För den som inte orkar sätta sig
vid datorn och rapportera obsar
på Svalan efter en lång skådar-

runda finns nu räddningen: Seglaren, utvecklad av Johan Svedberg! Appen finns än så länge
bara till Android, och erbjuder
rapportering av de fåglar man
observerar i realtid, direkt in i Artportalen/Svalan samt automatisk
inloggning av dig som användare vid uppstart av appen.
Appen är lättbegriplig och
man har möjlighet att söka och
rapportera obsar, lägga till medobservatörer, spara favoritsökningar för snabb framtagning av
till exempel de senaste obsarna
från Brudarebacken eller Kråkudden. Om man ser något intressant någonstans och inte vet exakt var man är kan man låta
appen söka efter de närmaste
lokalerna som finns registrerade i
Svalan via mobilens GPS. Det går
så klart också att söka fram exakt
lokal (om man nu vet var man
befinner sig), och när man
klickar på den lokal man
vill rapportera ifrån så
startar en timer för lokalen. Du matar sedan in de
fåglar du ser löpande under tiden du skådar och
när du lämnar lokalen så
trycker du på Spara. Detta
gör att man får exakt tidsintervall för den tid man har skådat på en lokal och ingenting riskerar att missas då man snabbt
och enkelt lägger in en obs på sin
lista av rapporter på några sekunder.
Det går också att rapportera
med manuellt inmatad tid/datum om du skulle vilja rapportera
i efterhand utan att sätta dig vid
datorn. Man kan spara ett utkast
av sin rapport om man av någon
anledning inte vill skicka in den
just för ögonblicket.
Appens stora fördel är att den
gör rapporterandet till Svalan
enkelt! Det är dock en app under
utveckling och än så länge kan
man inte redigera en tidigare
sparad observation, och appen
visar heller inte inlagda bilder till
en observation. Men till vardagligt rapporterande och obs
sökande är den fantastiskt bra!

# BJÖRN DELLMING

en kikare.

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

zeiss conquest 8x42 hd

Natur

www.naturbokhandeln.se
info@naturbokhandeln.se
tel. 0485 - 444 40
Stenhusa gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

BOKHANDELn

EXKURSIONSRAPPORTER
FpV
EXKURSIONSRAPPORTER
Exkursionsrapporter

Matstund runt öppen eld vid Store
Mosse. Men artgenomgången fick
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Bild: CONNY PALM

p

Fjorton glada Skåneresenärer med reseledare Kristoffer Nilsson
längst fram i mitten, intill busschauffören Berndt Lindberg. Fotografen själv, Conny Palm, ses längst till vänster i grön keps och klassisk
”springa-fram-och-hinna-med-på-självutlösarbilden-posering”.
SKÅNE/ÖSTERLEN
TORSDAG–SÖNDAG 22–25 MAJ

Vi anlände på torsdagskvällen till
Blentarps vandrarhem och hörde
spelande lövgrodor i den vackra
vårkvällen. På fredagsmorgonen
åkte vi till området runt Häljasjön
och Vombs fure
där vi möttes av
en flock stjärt
mesar och en
vacker vårfågelkonsert. Därefter
tog vi ett snabbt
stopp vid Vombsjöns utlopp innan
vi stannade vid
Silvåkratornet vid
Krankesjön. Där
sågs bland annat
svarttärnor väldigt fint och på
ängen sjöng en
gräshoppsån
gare i den varma
vårsolen.
Därefter tog vi
ett kort stopp vid
Vombs ängar där vi kunde se vita
storkar och tranor till tonerna av
gräshoppsångare och vid Sjötorps ängar sågs flera svarttärnor och ännu en gräshoppsångare sjöng. Vid Björka hördes en
sommargylling och där flög två
aurorafjärilar. Ett stopp vid en

damm vid Eneborg skulle ge oss
klockgrodesång, men dessa grodor var tysta och istället fick vi se
åtskilliga lövgrodor som stod på
buskarnas grenar och solade sig.
Vi fortsatte genom Fyledalen
till Lyckås där vi hade en väldigt
behaglig långfika
innan det blev dags
för rovfågelsfestival. Inom loppet av
tio minuter passerade sju olika rovfågelarter nämligen
kungsörn, bivråk,
tornfalk, duvhök,
fiskgjuse, lärkfalk
och givetvis röda
glador. Kungsörnen kunde vi se fint
i över en halvtimme. Därefter åkte vi
norrut till Äspet vid
Åhus där vi kunde
få en liten skymt av
en svartbent
strandpipare och
fina observationer
av myrsnäppa, småtärna och
skärfläckor. Vid Furuboda sjöng
gulhämplingar och på kvällen,
efter middagen, gick vi till en
damm vid fina vandrarhemmet i
Tranås och lyssnade på lövgrodor.
Lördagen inleddes vid Floda-

”

Dags för
rovfågelsfestival.
Inom loppet
av tio minu
ter passe
rade sju
olika rov
fågelarter!
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husdammen på Ravlunda skjutfält och vi mottogs omgående av
en sommargylling som flög över
dammen och från träden hördes
flera sjungande gyllingar tillsammans med trädlärkor, dubbeltrastar och smådopping. Vid
Knäbäcksdösen började det regna lätt och efter ett tag kunde vi
se fältpiplärka både länge och
väl. Göktytan skrek från buskagen och sommargylling hördes
på avstånd. I dammen tittade vi
även på vattensalamandrar.
Fina miljöer var ett tema för de
längre fikastunderna och utsikten
vid Haväng är ju aldrig fel. Där
kunde vi även bekanta oss med
storlommar, gråhakedoppingar, en sjungande fältpiplärka,
forsärla och sommargylling,
och regnet hade upphört. Därefter åkte vi söderut och mötte gulhämpling vid Björket utanför Kivik och vid kapellet var herr och
fru svarthakad buskskvätta på
plats och visade upp sig fint.
En kort promenad vid Stenshuvud bjöd på en mäktig fågelkör, en magnifik orkidéäng full av
Sankt Pers nycklar och ängsnycklar, landets kanske vackraste
strandremsa samt rosenfink, bivråk och goda glassar. Därefter
skulle vi åka söderut, men distraherades av uppgifterna att det
hade upptäckts en vitögd dyk
andhane vid Torupa flo och efter
lite trixande så stod vi på en grusväg och tittade på denna vackra
and.

p

Resan fortsatte därefter söder
ut till grusvägarna runt Hagestads mosse där vi tyvärr inte såg
kornsparvar utan vi åkte istället
till Kåseberga och fikade. Vid
Hammar var däremot kornsparvarna hemma och vi såg ett par
på behagligt avstånd. Fin middag
på vandrarhemmet under kvällen
och sedan promenad till en annan lövgrodedamm där grodorna
sjöng och vi mötte även en kornknarr i den ljuvliga majkvällen.
Söndagen inleddes vid Drakamöllan med sång av sommargylling och skogsduva innan vi åkte
vidare till Forsakar där vi mötte
flera forsärlor och vid det lilla
vattenfallet fanns en yngre
strömstare. Turen gick vidare till
Håslövs ängar vid Hammarsjön
där vi hördes en sjungande gräshoppsångare och såg flera rödspovar.
Skåneturen avslutades vid
Herculesdammarna vid samma
sjö som bjöd på svarttärnor och
vit stork och precis innan vi skulle åka hem så fiskade en skräntärna över dammarna till tonerna
av resans enda rördrom. Det
upplevdes som en väldigt fin avslutning på en mycket lyckad
helg. Totalt såg vi drygt 140 arter
under helgen i Skåne och resan
leddes av undertecknad som
även vill rikta ett stort tack till alla
deltagare och Berndt, som körde
bussen på ett strålande sätt, för
en synnerligen trevlig helg.

# KRISTOFFER NILSSON

Bild: CONNY PALM

Den här fiskande skräntärnan i Herculesdammarna blev en fin avslutning på den lyckade Skånehelgen i slutet av maj.
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VERKSAMHET
OCH EKONOMI 2013

Resultat per verksamhetsområde 2013
Falkverksamheten
Intäkter
Underskott
Summa

Vid årets slut hade föreningen
1871 medlemmar, varav 458 familjemedlemmar. Medlemsavgiften
var 150 kr för enskild medlem, 200
kr för familj och 70 kr för ungdomar till och med 26 års ålder.

ringar och föredrag för allmänheten som annonserats i GP och lokaltidningar. Utöver detta har vi
som vanligt haft ”öppet hus” på
Ekliden på måndagskvällar, med
minst en medlem ur styrelsen närvarande.

FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER

EXKURSIONER OCH RESOR

Styrelsen har under året bestått av
följande: Ordförande: Morgan Johansson. Vice ordförande: Freddy
Persson. Kassör: Hugo Krantz. Sekreterare: Marianne Ohlander. Ledamöter: Nils Abrahamsson, Mikael Hake, Kerstin Hirmas, Gunilla
Jarfelt, Berndt Lindberg, Hampus
Lybeck, Kirsi Oksman Ljungqvist,
Britta Svensson, Per Undeland.
Revisorer har varit: Ordinarie:
Hans I. Johansson, Maud Ygge.
Suppleanter: Stina Andreasson, Bo
Sobeus. Valberedningen har bestått av: Maria Eriksson, Stig Fredriksson, Elon Wismén.

Föreningen har som vanligt erbjudit medlemmarna ett stort utbud
av exkursioner under året. Utöver
torsdagsexkursionerna för vardagslediga och Ladybirds exkursioner har föreningen genomfört
17 dagsturer och 5 exkursioner
med övernattningar. Därtill gjorde
föreningen två utlandsresor; till
Island i början av juni och till Syd
afrika i november. Av dagsturerna
blev en inställd p.g.a. dåligt väder.
Exkursioner med övernattning har
skett till Skåne/Österlen i februari,
Kävsjön/Stora mosse i maj, Skåne/
Falsterbo i september, Öland i oktober och Hållö/Ramsvikslandet i
oktober. Totalt deltog ca 600 med-

MEDLEMSANTAL

STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen har sammanträtt 10
gånger under året. Föreningens
årsmöte hölls den 7 april på Naturhistoriska museet.
VILLA EKLIDEN

Under året har en takläcka lagats.
Toaletten har bytts ut och en septitank har installerats.

Fågelräddningsverksamheten
Intäker
Försäljning kalendrar
Försäljning frön
Försäljning holkar
Försäljning
Hyresintäkter
Bidrag Göteborgs kommun
Djurens Vänner, Karlstad
Föreningen Djurens Beskyddare
Djurklinikerna i Väster
Öckeröbussar
Vattenfallets fritidshem
Falkenbergs Naturskyddsförening
Bidrag från privatpersoner
Studiebesök
Övriga intäkter
Lönebidrag
Räntor och fonder
Underskott
Summa

FÖRSÄLJNING OCH PR

Böcker och holkar har funnits till
försäljning på Ekliden och Fågelcentralen. För nionde året i rad har
även en kalender till förmån för
Fågelcentralen sålts. På Ekliden har
också profilkläder med GOF:s logotyp funnits till försäljning. Reklam
för GOF har gjorts genom vand-

295 135
4 480
34 575
6 400
60 000
200 000
2 500
5 000
10 000
5 000
1 900
1 000
119 464
3 790
7 200
251 833
22 243
56 348
1 086 868

Fågelskyddsverksamhet
Intäkter
Diverse intäkter
Naturskatt
Jehander
Summa

270
21 680
15 000
36 950

Nidingenverksamheten
Intäkter
Försäljning
Studiefrämjandet
Kungsbacka kommun
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Underskott
Summa

11 301
16 600
45 000
7 410
4 759
141 749
226 819

Övrig verksamhet
Intäkter
Försäljning
Annonser
Studiefrämjandet i Göteborg
Kommunala bidrag
Medlemsavgifter
Exkursioner
Bingo
Övriga intäkter
Ränteintäkter

6 007
15 000
23 871
33 593
218 040
1 206 379
4 694
5 395
49 852

Summa

1 562 831

Balansräkning per 2013-12-31
Tillgångar
Innestående på bank
Fonder och penningmarknad
Innestående på PlusGiro
Handkassa
Fordringar
Inventarier

2013
3 210 993
508 648
186 528
7 819
10 938
0

2012
3 079 660
606 410
190 520
7 567
25 479
0

Summa tillgångar

3 924 926

3 909 636

EKONOMI

Se separat resultat- och balansräkning. Föreningen visade under
2013 ett underskott på 155 644 kr
före finansiella poster. Föreningens
innehav i fonder redovisas liksom
föregående år till marknadsvärdet
per 31 december.

47 721
47 721

Skulder och eget kapital
Diverse skulder
Reserverade medel:
Falk
Nidingen
Fågelräddning
Fågelskydd
Forskning
Ungdom
Atlas
Fritt eget kapital
Ej fördelade medel
Över-/underskott
Summa

Kostnader
Löner och avgifter
Div. omkostnader
Summa

40 241
7 480
47 721

Kostnader
Kalendrar
Arrende
El
Telefoni
Porto
Foder
Bil
Försäkring
Kostnader Hög
Veterinär
Löner och avgifter
Transporter
Material och varor (försäljning)
Övrigt

Summa

30 587
43 752
64 855
11 772
5 600
1 123
1 431
7 062
25 780
2 864
865 691
16 925
6 905
2 521

1 086 868

Kostnader
Inkö material och varor
Övriga kostnader
Överskott
Summa

14 563
1 586
20 801
36 950

Kostnader
Lokalhyra
Material
Frakter, transporter
Båtkostnader
Telefoni, hemsida, bredband
Övriga kostnader
Summa

20 000
27 444
8 765
149 488
5 738
15 384
226 819

Kostnader
Fåglar på Västkusten
Material och litteratur
Föredrag/bildvisningar
Exkursioner
Lokalhyra
Lokalkostnader, reparationer
El
Telefoni, hemsida, bredband
Porto
Försäkring
Diverse kostnader
Överskott
Summa

145 888
4 795
5 252
1 168 103
18 221
12 017
23 340
5 418
6 778
2 940
23 853
146 226
1 562 831

2013
270 274

2012
179 177

522 811
297 603
971 400
411 098
105 787
53 737
200 905

570 531
439 351
1 027 747
390 296
105 787
53 557
198 105

945 085
146 226
3 924 926

728 788
216 297
3 909 636

Resultaträkning för år 2013
Intäkter
Falkverksamheten
Fågelskyddsverksamheten
Nidingens fågelstation
Fågelräddningsverksamheten
Forskningsverksamheten
Övrig verksamhet

0
36 950
85 070
1 030 520
0
1 562 831

2012
2 414
25 550
79 604
1 118 445
0
1 488 224

Kostnader
Falkverksamheten
Fågelskyddsverksamheten
Nidingens fågelstation
Fågelräddningsverksamheten
Forskningsverksamheten
Övrig verksamhet

2013
47 721
16 149
226 819
1 086 868
0
1 416 605

2012
66 166
12 965
79 187
1 073 764
0
1 271 927

Underskott
Underskott Falk
Underskott Nidingen
Underskott Fågelräddning
Underskott Forskning
Summa

47 721
141 749
56 348
0
2 961 189

63 752
0
0
0
2 777 989

Överskott
Överskott Fågelskydd
Överskott Fågelräddning
Överskott Övrig verksamhet
Överskott Nidingen
Summa

20 801
0
146 226
0
2 961 189

12 585
44 681
216 297
417
2 777 989

Morgan Johansson
Ordförande

2013

Hugo Krantz
Kassör

Maud Ygge
Revisor

Hans Johansson
Revisor
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lemmar på våra exkursioner. Den
naturskatt vi tar ut på våra exkursioner har gett drygt 20 000 kr till
vårt fågelskyddsarbete.

Karin Magnander. Pär Lydmark och
Jan-Åke Noresson ansvarar för produktion och layout.
FÅGELSKYDD

LADYBIRDS

Ladybirds, GOF:s kvinnonätverk,
har genomfört nio endagsexkursioner och en veckolång resa till
Abisko i juli. Sedan december är
verksamheten vilande.
UNGDOMSAKTIVITETER

Ingen verksamhet har bedrivits
under året.
STUDIEVERKSAMHETEN

Under vårterminen genomfördes
en nybörjarcirkel i fågelskådning,
samt en fotokurs i ”Lightroom”. Under hösten höll Lars Hellman ännu
en gång i en cirkel med tättingars
höstlockläten. Sammantaget hade
GOF 30 cirkeldeltagare.
REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN

Göteborgs regionala rapportkommitté har arbetat med administration av fågelrapporter fortlöpande
under året. Fågelobservationer
från 2012 har sammanställts och
presenterats i publikationen Fåglar
i Göteborgstrakten 2012 som planeras utkomma tidigt 2014. Vidare
har kommittén fortsatt med behandling och införande av historiska data i Artportalen.
HEMSIDAN

Sidorna har hållits aktuella, med
bland annat verksamhetsprogrammet, FpV-sidorna, exkursionsrapporter och uppdaterade lokalbeskrivningar. Dessutom har vi bytt
webbhotell till Binero, vilket gett
stabilare tillgång till sidorna.
TIDSKRIFTEN FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN

Fåglar på Västkusten utkom med 4
nummer under 2013. Det första
numret var ett dubbelnummer
(4/2012–1/2013). Innehållet har
som tidigare varit inriktat på fågelartiklar, företrädesvis med tydlig
västkustanknytning. Annonseringen från Naturbokhandeln fortsatte
under året, liksom från Getteröns
Naturcentrum, Ericsons foto och
Måsen webbhandel. Två krönikörer
skriver i tidningen, Pär Sandberg
(”Sandbergs sida”) och ny för i år är

26

Fåglar på Västkusten 2/2014

Fågelskyddskommittén har under
2013 bestått av Christer Johansson
(sammankallande), Morgan Johansson, Jenny Wendel, Björn Larsson och Lars Gerre. Kommittén har
haft nio möten under året.
Fågelskyddskommittén har under året bevakat fågelskyddsärenden i Göteborgsområdet. Vi har
yttrat oss i följande ärenden: Yttrande över ”Beslut om bildande av
naturreservatet Bråtaskogen i
Härryda kommun”, Yttrande över
”Arbetsplan, väg 940 delen RösanForsbäck”, förslag till naturvårdsplan för Mölndals kommun, Yttrande över Samrådsunderlag
Dvärred 4:15 Mölndals kommun,
Kungsbacka lastbilscentral. Vi har
även deltagit i träff angående naturvårdsplan för Partille kommun
och en träff om miljöjuridik.
Fågelskyddskommittén mottar
sedan 2013 även avverkningsanmälningar för skog i Kungsbacka,
Mölndal, Härryda, Partille och Bollebygds kommuner. Några LONAprojekt pågår t.o.m. 2014 bl.a.
holkprojekt och tjäderspelplatsinventering.
INVENTERINGAR

Under 2013 har inventeringskommittén med benägen hjälp av föreningens medlemmar fortsatt sitt
arbete med att undersöka rapportområdets fågelliv. Bland de inventeringar som genomförts under
året kan nämnas att den återkommande hamn- och sjöfågelsinventeringen gjorts för andra vintern i
rad, redovisad i Fåglar på Västkusten. Vidare gjordes en nattsångarinventering i Kungsbacka kommun, med dåligt resultat pga
vädret. En kombinerad linje- och
punkttaxering av övervintrande
rovfåglar på Hisingen har fortsatt.
En varfågelinventering genomfördes på Hisingen i februari samt en
korpinventering av häckande korpar i hela rapportområdet.
FÅGELCENTRALEN

Fågelcentralens 27:e verksamhetsår dominerades, precis som under

senare år, helt av omhändertagande och rehabilitering av skadade
fåglar. Övriga verksamheter var
som tidigare, utåtriktad verksamhet i form av studiebesök och föredrag.
Antalet skadade fåglar som inlämnades till fågelcentralen uppgick till 760 stycken av 86 arter.
Årets antal är något färre än föregående rekordår. Strömstare och
steglits var nya arter som inkom
under året. Några andra udda arter
var två havsörnar och två kungsörnar samt fågelcentralens tredje
glada och andra vitkindade gås
resp råka.
En annan udda företeelse var en
av ungarna från gräsandkullen
som föddes mitt i februari i centrala Göteborg föregående vinter
och omhändertogs på centralen.
Den ena ungen kom tillbaks och
häckade på gården 2013.
Föreningen fortsatte också sitt
engagemang i Projekt Pilgrimsfalk
med inventeringar och häckningskontroller. I det vilda häckade 95
par pilgrimsfalk i södra Sverige.
Dessutom konstaterades ytterligare 21 par där inte häckning kunde konstateras. Totalt konstaterades 156 ungar.
Studiebesök med föredrag på
fågelcentralen har genomförts för
skolor och föreningar.
Praktikanter och praos har deltagit i verksamheten, varierande
från enstaka dagar till flera veckor.
Dessutom har enstaka personer
kommit för specialarbeten, artiklar
och reportage. Det massmediala
intresset har varit ovanligt stort
med en mängd inslag i både tidningar, radio och TV under året.

giska händelsen. En viktig länk i vår
verksamhet är borta för alltid.
Denna händelse innebar ett
ökat fokus på säkerheten under
våra transporter och ny säkerhetsutrustning och tydligare rutiner
har införts. Båten fick ny motor under vintern och ytterligare renoveringar av båten har gjorts under
året och efter säsongen.
I övrigt har verksamheten förflutit väl och stationen var kontinuerligt bemannad fram till den 18 november. Totalt har under året drygt
100 personer varit involverade i vår
verksamhet på ön varav många
ungdomar. Ringmärkningen blev
under året klart sämre än förväntat
och totalsumman slutade på 9 027
fåglar av 100 arter. Vi fick inte mindre än fyra nya märkarter under
året, gulhämpling, sommargylling,
fältsångare och sibirisk piplärka.
De tre senare blev tillsammans
med stäpphök också helt nya arter
för Nidingen. På Nidingens hemsida http://nidingensfagel.se/ finns
detaljerade uppgifter om ringmärkningen liksom årets alla dagböcker.
Förutom ringmärkningen har vi
inventerat öns häckfåglar. Under
2012 försågs tio tretåiga måsar
med ljusloggrar. Hela sju av dessa
återkom 2013 med loggrarna i behåll och dessa kunde plockas av.
Detta har gett oss intressant information om måsarnas vintertillhåll.
Under året startade fågelstationen också en egen facebookgrupp. Närmare 200 personer är nu
anslutna till denna grupp och tar
del av information och diskussioner där.
TORSLANDAVIKEN

NIDINGEN

Den 34:e säsongen på Nidingen
blev på flera sätt annorlunda och
dramatisk. Verksamheten startade
som planerat den 11 mars med en
ny motor i båten. Men redan efter
en veckas verksamhet drabbades
vi av en stor förlust. I samband med
personalbytet den 16 mars omkom
vår båtförare och båtansvarige
Sone Sjölander. Han föll i vattnet
när båten var på väg in till Bua och
trots snabba insatser gick hans liv
inte att rädda. Det är med stor saknad vi tänker på Sone och den tra-

Kommittén har utgjorts av följande
medlemmar: Nils Abrahamsson,
Rune Blomgren, Peter Danielsson,
Peder Kinberg, Dennis Kraft, Magnus Persson och Kåre Ström (sammankallande). I kommittén ingår
representanter även från Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FTN) och Sveriges Ornitologiska Förening.
Regelbundna möten och kontakt har hållits med Länsstyrelsen,
Göteborgs kommun, Göteborgs
Hamn AB, samt med olika företag
med verksamhet och intressen i


området. Viss samverkan har även
skett med VgOF och BohOF.
Viktiga ärenden och händelser
Bland större och viktigare ärenden
kan nämnas NCC:s sten- och sandtransporter till och från Risholmen,
containerhanteringen på samma
holme, restaureringen av ”Östra
stranden” och ”Vadehavet”, planerna på en större vindkraftspark i
Hakefjorden, kontrollprogram och
skötselfrågor för Torslandaviken.
NCC:s sten och sandtransporter
samt containerhanteringen
Sedan dessa verksamheter expanderat på Risholmen har antalet
transporter ökat kraftigt på Hjärtholmsvägen, vilket medfört en
ökad mängd buller- och trafikproblem samt säkerhetsrisker. Både
GOF och FTN har motsatt sig en
ytterligare utökad verksamhet av
container-, sten- och sandtransporter på Hjärtholmsvägen
med hänsyn till påverkan på fågellivet och risker för olyckor och oljeläckage från ledningar alldeles intill vägen. Miljödomstolen gick helt
på föreningarnas linje vad gäller
NCC:s tillståndsansökan, men domen har överklagats till Miljööverdomstolen.

Vadehavet
Restaureringen av ”vadehavet” påbörjades redan under tidigare år
och så mycket mer har inte hänt
under 2013. I nuläget avvaktar vi
Miljödomstolens beslut om en vattendom för in- och utpumpningen
av vatten till området innan själva
restaureringen kan påbörjas på
allvar. Hur arbetet kommer att fortlöpa beror också på tillgången till
täckmassor, glaciallera, från Marieholmstunneln, och när lertransporterna därifrån kan komma igång.
Det lär ta åtskilliga år innan ”vadehavet” är helt klart och kan börja
locka till sig rastande fåglar.
Östra stranden, restaurering och
uppförande av ett fågeltorn
Den östra stranden vid Karholmsbassängen har restaurerats under
året. Den branta stranden har planats ut och täckts med naturgrus.
Viss ytterligare vegetationsröjning
och anläggande av några små
häckholmar vid stranden återstår
innan området är helt iordningställt, vilket beräknas vara klart under 2014. Förberedelserna för uppförande av ett fågeltorn, på den
betongplatta där vindkraftverket
VG12 en gång stod, är klara. Ritningar och bygglov har ordnats

BILDGÅTAN

och vi väntar bara på att en byggnadsfirma skall sätta igång med
arbetena. GOF har lagt 20000 kr på
fågeltornet, som är ett samfinansieringsprojekt med FTN, Göteborgs Hamn och Göteborg Energi.
Vindplats Göteborg – en stor vindpark i Hakefjorden
Göteborg Energi har under det
gångna året lämnat in en ansökan
till Miljödomstolen om att få uppföra ett stort antal vindkraftverk i
Hakefjorden. GOF har yttrat sig till
Miljödomstolen med begäran om
avslag på dessa planer som hotar
viktiga häcklokaler, rastplatser och
flyttfågelstråk i älvmynningsområdet. Skyddsavstånden är alldeles
för korta mellan de planerade verken t.ex. till Vasskären och Danska
Liljan, där flera rödlistade fågelarter häckar.
Kontrollprogram och skötselfrågor
GOF:s tidigare begäran om ett kontrollprogram för Torslandaviken
har hörsammats av Länsstyrelsen
och olika provtagningar och undersökningar tog fart under 2013.
Sjöfågelinventeringar har gjorts 27
ggr under året i nio olika delområden. Fiskundersökningar har också
gjorts, där iden verkar vara den

vanligast förekommande fiskarten.
Växtlighet och djurliv har också
undersökts (makrofyter och evertebrater) samt även vattenkemiska
förhållanden.
En hel del skötselfrågor har diskuterats under året, bl.a. möjligheten att lägga en naturanpassad
vandringsled runt viken, att ha
temporärt fårbete på vissa ytor,
t.ex. på Karholmen, för att förhindra igenväxning, samt att sätta
upp häckanordningar för fiskgjuse
och boholkar för vissa häckande
arter runt Torslandaviken.
Göteborg, mars 2014
MARIANNE OHLANDER (SEKRETERARE)
MORGAN JOHANSSON (ORDFÖRANDE)

Undertecknade har granskat Göteborgs
Ornitologiska Förenings räkenskaper för
år 2013 jämte årsredovisning och andra
handlingar. Då räkenskaperna är i god
ordning och den interna kontrollen syns
oss betryggande, tillstyrker vi att den av
oss påtecknade balans- och resultaträkningen per 2013-12-31 tillstyrkes samt att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet under den
tid årsredovisningen avser.
Göteborg 2013-02-18
HANS JOHANSSON (REVISOR)
MAUD YGGE (REVISOR)

TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN

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

BILD 1 – REGELBUNDEN I SVERIGE
ART OCH ÅLDER?

BILD 2 – ANTRÄFFAD I EUROPA
ART OCH ÅLDER?
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PROGRAM

Exkursionsinfo
SENA ÄNDRINGAR Se www.gof.nu

för eventuella sena ändringar.
FÖRANMÄLAN Ange resmål, namn
på samtliga personer, telefonnummer och om du kan ställa
upp med bil. OBS! För Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se info
direkt i programmet. 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 20 kr/mil, Vid
bussresor är priset beroende av
antalet deltagare.
ANMÄLNINGSAVGIFT Vid resor

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

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!
VADAREXKURSIONER
JULI–SEPTEMBER

I år kör vi endast en exkursion
längs Hallandskusten men desto
fler i Bohuslän. Såväl artsammansättning som åldersfördelning varierar under sommarens gång. Första hälften av juli bjuder på adulta
fåglar av våra skandinaviska arter.
Från andra halvan av juli kommer
de arktiska vadarna och ungfåg-

larna, vilka oftast skiljer sig mycket
från sina föräldrar. Vi försöker lära
oss om dessa skillnader och om
vadarnas ruggningsmönster. Vi
åker i egna bilar. Se ruta nedan för
datum och detaljer!
VALLDA SANDÖ
LÖRDAG 9 AUGUSTI

Följ med på en kombiexkursion!
Här får du möjlighet att både kolla
på fåglar, fjärilar och trollsländor
under samma exkursion. När det
gäller fåglar koncentrerar vi oss
mest på vadare och vad gäller fjärilar kan man förvänta sig en del stora dagfjärilar, blåvingar och stora
spinnarlarver. Även trollsländor
kan dyka upp. Exkursionen sker i
samverkan med Västsvenska Entomologklubben. Vi samåker i egna
bilar med avresa kl 08.00 och hemkomst under eftermiddagen.
LEDARE: Uno Unger (fåglar), Charlotte Johnsson
(fjärilar) och Hans Ryberg (trollsländor). PRIS:
100 kr. ANMÄLAN: Senast 28/7. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Eva Åkesson (070-812 02 85).

RÖRÖ
LÖRDAG 23 AUGUSTI

Det var ett antal år sedan vi gjorde
en tidig höstexkursion till Rörö så
vi tyckte det kunde vara dags igen.
Vi går en promenad på ca 5 km

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

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

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

sonen eller GOFs telefonsvarare
(031-49 22 15), vilken avlyssnas
kort före avresa.
ÖVRIGT Alla deltagare förutsätts

utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan endast medges om
resan inte därigenom fördyras för
övriga deltagare och då av exkursionens kontaktperson, till vilken
man också vänder sig för övriga
upplysningar.

SOMMARENS OCH HÖSTENS
VADAREXKURSIONER
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LEDARE: Per Björkman. PRIS: 100 kr. ANMÄLAN:
Senast 11/8. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria
Eriksson (070-539 59 10).

SKÅNE/FALSTERBO
FREDAG–SÖNDAG 29–31 AUGUSTI

Som vanligt drar vi till Skåne och
Falsterbo när sommaren börjar
övergå till höst. Vid denna tid är
sydsträcket som intensivast och
vid lämpligt väder kan bivråkarna
räknas i hundratal när de sträcker
ut mot sydväst. Även tättingar och
andra rovfåglar sträcker i stora
mängder över Falsterbonäset och
då och då kan riktiga rariteter passera. Till exempel hade vi gyllensparv i fyrträdgården för några år
sedan. Vem vet vad som passerar i
år? Vi åker i gemensam buss och
bor i 4-bäddsstugor i Fotevikens
stugby. Avresa 17.00 på fredag
med hemkomst söndag kväll ca
19.00.
LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 1 400kr. ANMÄLAN:
Senast 22 juli med 500 kr. KONTAKTPERSON:
Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

GALTERÖ
LÖRDAG 6 SEPTEMBER

En numera traditionsenlig exkursion till Galterö med kanske Göteborgsområdets bästa marker för
rastande vadare. Ett dussintal arter
brukar kunna räknas in. Även lite
mera ovanliga sydsträckande tät�tingar såsom lappsparv och rödstrupig piplärka har dykt upp. Totalt
blir det en vandring på nästan 9
km. Båt från Saltholmen till Brännö
Rödsten avgår kl 06.30. Eventuellt
kan tidtabelländring ske. Passande
spårvagnar är 9 och 11. Samling
vid färjan tio minuter innan avgång. Exkursionen är öppen även
för icke medlemmar.

HALLAND
LÖRDAG 26 JULI
AVRESA: kl 08.00. LEDARE: Reino Andersson.
ANMÄLAN: Senast 18/7. PRIS: Ca 200 kr.
KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt Lindberg

(073-693 81 00).
BOHUSLÄN

VARJE TORSDAG
17 JULI – 25 SEPTEMBER
ANMÄLAN: Ingen. SAMLING: Radona (Getinge)

i Skärhamn kl 18.00 varje torsdag under
perioden. LEDARE: Per Undeland.

LEDARE: Roger Eskilsson. PRIS: Endast naturskatt, 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKTPERSON:
Maria Eriksson (070-539 59 10).
Bild: PÄR LYDMARK
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runt denna vackra ö i Göteborgs
norra skärgård. Det är säkert en hel
del rastande tättingar och sydsträckande vadare på gång. En del
rovfåglar brukar även dyka upp
och säkert kan vi sikta en och annan alka och något annat spännande. Med lite fint sensommarväder kan en härlig dag utlovas. Vi
samåker i egna bilar med avresa
05.30 och med hemkomst vid
16-tiden.


HALLAND/VARBERGSTRAKTEN

NÄRKE

LÖRDAG 13 SEPTEMBER

LÖRDAG–SÖNDAG 25–26 OKTOBER

En exkursion i lite lugnare tempo
där vi besöker en kustlokal och en
lokal lite mera inåt landet för
sträckfågelskådning. Vi sitter still
och ser hur flyttfåglarna uppträder
och studerar de olika arternas karaktärer under deras färd söderut.
Det kan vara intressant att se hur
olika fågelgrupper beter sig på olika lokaler. Vi samåker i egna bilar
med avresa 07.30.
LEDARE: Pär Sandberg. PRIS: Ca 200 kr. ANMÄLAN:
Senast 4/9. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

ONSALAHALVÖN
SÖNDAG 21 SEPTEMBER

Onsalahalvön är vid bra höstväder
utmärkt för sträckfågelskådning
med lokaler som Mönster och Bassås. Vid gynnsamma väderförhållanden kan Onsalahalvön bjuda på
en stor mängd sträckande och rastande fåglar. De individrikaste arterna denna tid är bo-/bergfink,
ring-/skogsduva, ängspiplärka och
grönsiska. Även lite ovanligare arter som lappsparv och rödstrupig
piplärka dyker upp. Även en hel del
rovfåglar brukar kunna ses. Med
lite tur kan artlistan bli lång. Vi
samåker i personbilar med avresa
kl 06.00. Hemkomst senast 17.00.
LEDARE: John Thulin. PRIS: Ca 100 kr. ANMÄLAN:
Senast 9/9. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Eva Åkesson
(070-812 02 85).

ÖLAND
TORSDAG–SÖNDAG 2–5 OKTOBER

Liksom förra året lägger vi höstresan till Öland en vecka tidigare, d v
s vecka 40 istället för 41. Vi har sett
genom åren att många av de östliga rara sångarna redan passerat
när vi kommit till ön i slutet av
vecka 41. Som vanligt denna tid är
luften fylld av sydflyttande fåglar
med dominans av de vitkindade
gässen. Vi åker gemensam buss
och bor tre nätter på Ottenby
vandrarhem. Vi har bokat skolhuset på gården samt ytterligare några rum. Avresa torsdag kl 17.00
med hemkomst söndag em/kväll. I
år kör vi också ett spännande artrace mot stockholmarna.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 1 700 kr. ANMÄLAN:
Senast 29/8 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

Följ med till Erik Rosenbergs klassiska fågelmarker. Trakterna runt
Kvismaren hyser så här års stora
mängder gäss och i sjöarna rastar
mycket änder. Det är också goda
chanser till spännande rovfågels
observationer. I Kilsbergen finns
orörda skogar med goda chanser
att se järpe och tretåig hackspett.
Vi bor på vandrarhem i Odensbacken. Vi samåker i egna bilar. Avresa lördag morgon kl 06.00 med
hemkomst söndag em. Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.
LEDARE: Göran Jansson. PRIS: 800 kr. ANMÄLAN:
Senast 21/9 med 300 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

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.

da torg kl 09.45 och anländer till
hållplats Kannebäck kl 09.50. Vi ses
vid fågeltornet kl 10.00.
HÄSTEVIK TILL STRÖMSUND

En vacker kuststräcka i vårt närområde som vi gärna vill visa för er.
Här brukar finnas en hel del olika
fågelarter. Mötesplats: pendelparkeringen vid infarten till Hästevik
från väg 155 mot Lilla Varholmen,
där vi inväntar busspassagerarna.
Buss 24 går från Nils Ericson Terminalen kl 09.11 och är framme på
hållplats Batterivägen kl 09.44 intill
pendelparkeringen. Vi samåker
sedan till parkeringen vid Hästeviks badplats där vi kan ställa våra
bilar.
GUIDER: Gun-Britt och Kennet Thor.

GALTERÖ
TORSDAG 14 AUGUSTI, KL 8-15

En härlig skärgårdstur till Brännö
och promenad ut på vackra Galterö. Vi hoppas få se ett antal olika
vadare. Totalt ca 8 km vandring.
Samling på Saltholmens brygga i
anslutning till båtens avgång kl
08.05. Buss 114 avgår från Nils Ericson Terminalen kl 07.25 och anländer Saltholmen kl 07.49. Åter vid
Saltholmen senast kl 14.50. Reservation för sommarens tidtabelländring – ev. tidigare hemfärd!
GUIDE: Lars Hellman.

VALLDA SANDÖ

TORSDAG 24 JULI, KL 09-15

TORSDAG 21 AUGUSTI, KL 09-13

GUIDE: Conny Palm.

VÄLEN
TORSDAG 31 JULI, KL 10-12

Vandring vid den mest välbevakade fågellokalen i vårt närområde, i den bästa vadartiden; förra
året sågs 14 vadararter här i september. Buss 92 avgår från Frölun-

GUIDE: Uno Unger.

TORSDAG 7 AUGUSTI, KL 10-12

HALLAND III

Vi gör en heldagsutflykt till skådarmarkerna i härliga Halland. Vi börjar vid Morups Tånge, tar oss norrut
till flera fina lokaler och avslutar vid
Getterön är det tänkt. Vi samlas på
parkeringen vid 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, avfärd kl 08.00.

avgår kl 8.03 från Nils Ericson Terminalen, anländer Burö kl 09.10.
Beräknad återresa kl 12.45, ankomst Nordstan kl 14.48.

Vi besöker den bästa vadarlokalen
nära Göteborg, i en tid när fortfarande många vadare kan skådas.
Även denna gång har vi förmånen
att bli guidade av ägarna till Lindholmens gård innanför Låddholmsviken. Det går att åka direkt, vi
som samåker far från parkeringen
vid Frölunda Kyrka kl 09.00.
GUIDER: Helen och Benny Averpil.

RÖRÖ
TORSDAG 28 AUGUSTI, KL 09-14

Längst ut norra skärgården ligger
Rörö, numera ordentligt uppröjd i
Grace-projektet vilket bland annat
innefattar ljungbränning för att
öppna landskapet. Här finns fåglar
året runt. Vi träffas på parkeringen
vid Burö färjeläge kl 09.00 och tar
färjan till Rörö kl 09.15. Buss 290

NÄÄS
TORSDAG 4 SEPTEMBER, KL 10-12

Expedition till Sävelångens dalgång nära Nääs slott. Det blir en
vandring i för de flesta av oss okända marker, i den spännande tid när
flyttfåglar av skilda slag är på väg
bort. Samåkning från Frölunda kyrkas parkering med avresa kl 09.00.
Samling vid parkeringen vid Nääs
bro kl 10.00.
GUIDE: Hasse Österman.

MÖNSTER
TORSDAG 11 SEPTEMBER, KL 08-13

Vi beger oss till Mönster, längs ut
på Onsalahalvön, ca 5 km vandring. Här är det sträckande och rastande tättingar som är mest intressanta, t.ex. ärlor och piplärkor, men
vi hoppas få se en hel del annat
också. Samåkning från parkeringsplatsen bakom Frölunda kyrka, avfärd kl 07.00. Från Mariedal tag väg
mot Gottskär ca 1 km, därefter
Häcklehagsvägen mot Orrevik. Efter ca 3 km tag vänster på Mönstervägen (skyltad som enskild väg
men används av besökare till naturreservatet). Efter ca 1 km slutar
vägen vid en liten parkeringsplats
med plats för några få bilar – samåkning nödvändig! Samling där kl
08.00.
GUIDE: Lars Hellman.

GANLET
TORSDAG 18 SEPTEMBER, KL 10-12

Ganlet är en liten halvö mellan Näset och Önnereds brygga i V Frölunda. Den är omgiven av grunda
vikar åt öster och väster, djupare
hav söderut. Där finns vassar, buskage, dungar med lövträd, betad
mark och kala klippor. Om vi går
upp på utsiktsberget ser vi ut över
skärgården. Här finns flest fåglar på
våren men vi hittar säkert en del
även i september. Buss 94 från Frölunda Torg kl 09.30 anländer Halleskärsgatan kl 09.39, Ganlevägen
går in precis vid hållplatsen, följ
den vägen till den tar slut. Samåkning i bilar från Frölunda kyrka kl
09.45, kör förbi Välen, rakt fram i
Fåglar på Västkusten 2/2014
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två rondeller och sedan Ganlevägen, smal grusväg. Följ den nästan
längst ut där det finns begränsad
parkeringsmöjlighet. Vi träffas där
kl 10.00.
GUIDE: Margareta Ekman Svensk.

BRUDAREBACKEN
TORSDAG 25 SEPTEMBER, KL 08-12

Brudarebacken är välkänd bland
sträckskådare, men också för att
här kan små fåglar rasta och låta
sig beskådas. Morgonen är den
bästa tiden för sträckstudier, därför
startar vi tidigt. För den som inte
åker själv blir det färd i gemensamma bilar från Frölunda kyrka kl
08.00.
GUIDE: Leif Andersson.

TOFTA KILE
TORSDAG 2 OKTOBER, KL 10-13

Vid denna vik söder om Marstrand
finns ett av de större vassområdena här i trakten. Skäggmesar trivs
här, varfågel och sångsvan bör ha
anlänt och havsörnar kan flyga förbi. Samling sker vid Skra bro vid
Björlanda, dit buss 22 anländer kl
10.05; den avgår från Hjalmar Brantingsplatsen kl 09.45. Sedan samåker vi till Tofta kile.
GUIDE: Peter Keil.

SÄRÖ VÄSTERSKOG
TORSDAG 9 OKTOBER, KL 09-13

Denna reservatspärla har vi inte
tidigare besökt. Idag gör vi en
vandring på ca 5 km bland månghundraåriga tallar och väldiga hagmarksekar. Vi beser Barrlindskärret
och tar fikapaus uppe på utsiktspunkten, varifrån man kan se den
gamla fyrplatsen Tistlarna vid klart
väder. Blå Express mot Särögården
går från Centralstationen kl 08.28
och kommer till Särögården kl
09.10. Byte till buss 720 mot
Kungsbacka, kl 09.15, framme vid
Särö Kyrka kl 09.20. Fortsätt till fots
på Stallbacken ner till parkeringsplats ”Särö Västerskog” vid Gustav
V:s Väg där samling sker kl 09.30.
Samling för samåkning vid Frölunda kyrka kl 08.45.
GUIDE: Ingrid Hammarström.

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 16 OKTOBER, KL 10-12

Vi gör en vandring i Torslandavikens naturområde i höstskrud. Vi
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kommer att se det nybyggda fågeltornet och den iordningställda
stranden intill. Förhoppningsvis ser
vi många spännande fågelarter. Vi
träffas på Ica Maxi:s parkering i
Amhult för samåkning samt för att
bestämma var vi skall börja. Buss
24 från Nils Ericson Terminalen kl
09.26 anländer Amhult kl 09.55.
Samling för samåkning vid Frölunda kyrka kl 09.15.

trevligt fågelprat med andra i
föreningen! Följande måndagar
är det bildvisning kl 19.00.
GUNNARS BILDSKOLA
MÅNDAG 15 SEPTEMBER

HYPPELN

Den som har bläddrat i Gunnar
Aus bok Fotografera fåglar (Hammar förlag 2008) anar vad vi kan
vänta oss. Han kommer till oss denna afton och delar med sig av sina
bilder. Du är välkommen att ta med
några av dina egna bilder på ett
USB-minne, för lite synpunkter.

TORSDAG 23 OKTOBER, KL 09-13

LÄS MER: www.gunnaraus.fotosidan.se

GUIDE: Rune Blomgren.

Hyppeln är vacker ö som börjar bli
välkänd bland oss vardagslediga.
Förra hösten hade vi väldig tur och
fick se många vackra havssulor på
nära håll. Vi håller tummarna för en
liknande upplevelse hösten 2014.
Vi träffas vid Burö färjeläge, Hälsö
kl 09.00. Färjan avgår kl 09.15 mot
Hyppeln; framme kl 09.25. Buss
290 avgår från Nils Ericson Terminalen kl 07.58.

Fågelfotografering kräver tid och
tålamod. Den som har med sig kamera och fotograferar vad hen går
förbi får ett och annat bra kort, den
som vill ha bättre bilder lägger ner
mer tid på fotograferandet. Mats
Persson är en av dem som tar sig
tid.

GUIDE: Bo Brinkhoff.

LÄS MER: www.mattegais.fotosidan.se

HÖKÄLLA
TORSDAG 30 OKTOBER, KL 10-12

Det har blivit en tradition att vi besöker Hökälla vid denna tid på året.
Med hjälp av vår mångkunnige
guide, John Thulin, kommer vi säkert även i år att få se både enkeloch dvärgbeckasiner. Naturligtvis
hoppas vi också få se rastande trastar och kanske en och annan rovfågel denna höstdag. Då vi rör oss i
våtmarker rekommenderas stövlar
för denna aktivitet. Till vår mötesplats Lillhagsparken 19 tar du dig
lämpligen med buss 52 som ankommer Lillhagsparken Södra
(läge A) kl 09.43. Gå därefter uppför backen. Bilparkering finns i
backen upp till Lillhagsparken.
Samling sker kl 10.00 och vi kommer att vara ute minst två timmar
beroende på tillgången av fåglar.
GUIDE: John Thulin.

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa
Ekliden på Södra Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda. Välkommen in på en kopp kaffe och

MATS PERSSONS FÅGLAR
MÅNDAG 20 OKTOBER

FÖREDRAG
PÅ MUSEET

terförening SkOF. Han kommer
ikväll att berätta om fin fågelskådning i sitt nya hemmalandskap, om
de projekt man driver med vit stork
och berguv, om verksamheten vid
Falsterbo fågelstation, Fågelskydd
Spillepeng och Falsterbo Bird
Show.
LÄS MER: www.akeby.nu

STUDIE
VERKSAMHETEN
Anmäl dig till någon av våra
studiecirklar och lär dig mer om
fåglar tillsammans med andra
likasinnade!
FORTSÄTTNINGSKURS
I FÅGELSKÅDNING
START I SEPTEMBER

För dig som kan lite grann men vill
lära lite mer och är medlem i GOF.
Det kommer bli tre exkursioner
och tre studiekvällar inne på Ekliden.
START: Tisdag 9 september kl 18.30. KURSPERIOD:
September–oktober. LEDARE: Conny Palm.
KOSTNAD: 400 kr. ANMÄLAN: Till gof@gof.nu eller
031-49 22 15.

LÄSECIRKEL

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!
FÅGLARNAS TRÄDGÅRD
SÖNDAG 7 SEPTEMBER

Niklas Aronsson är redaktör för
SOF:s tidning Vår fågelvärld, har
skrivit flera böcker om fåglar – hur
de äter (Mata fåglar 2006) och hur
de vill bo (Holkliv 2009). Nu ger
han en fördjupad bild av våra hemmafåglar i Fåglarnas trädgård
(2013). Du får många praktiska tips
om hur du gör för att få fåglar att
komma till dig, året om.
LÄS MER: www.sofnet.org/sof/nyheter/2013/
faglarnas-tradgard-lanserad

START I OKTOBER

Vill du läsa intressant bok/böcker
med fåglar som tema tillsammans
med andra? När hösten kommer
och mörkret faller planerar vi en
studiecirkel. Vi träffas var 14:e dag
på Ekliden vid fyra tillfällen. Känns
detta roligt och har du förslag på
bok hör av dig till Kerstin Thelin,
kerstin_thelin@hotmail.com.
START: I början av oktober. TID: Torsdagar 18.30–
20.00. KURSLEDARE: Kerstin Thelin och Barbara
Hedén. ANMÄLAN: Via e-post till kerstin_thelin@
hotmail.com.

GOF:S FÅGELKURSER
ARRANGERAS I SAMARBETE
MED STUDIEFRÄMJANDET
I GÖTEBORG

SKÅNES FÅGLAR
SÖNDAG 5 OKTOBER

Staffan Åkeby, utflyttad göteborgare, tidigare SOF-ledamot, är numera ordförande i vår skånska sys-

WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

ADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN
ORDFÖRANDE

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

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

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

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

MAGNUS ERIKSSON
MIKAEL HAKE
KERSTIN HIRMAS
GUNILLA JARFELT
PETER KEIL
HAMPUS LYBECK
KARIN MAGNANDER
FREDDY PERSSON
ANNA-LENA RINGARP
BRITTA SVENSSON
PER UNDELAND
fornamn.efternamn@gof.nu

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER
EXKURSIONER

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

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

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

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

PLATSBOKNING

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

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
rapportkommitté (se nedan).

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER

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

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu

RRK GÖTEBORG

MÅNADSMÖTEN

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

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)

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

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

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

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

synta gäster i Sverige. Den till synes
enfärgade grå vingovansidan och
Bild 1: En måsfågel vars huvud
avsaknad av svart i det vita vingfäldöljs av vingen. Tack vare den karak- tet visar att det är en adult fågel.
täristiska vingteckningen behöver
man inte se huvudet för att komma Bild 2: Också denna är en måsfågel.
fram till att det rör sig om en skratt- En gul näbb med röd fläck på undre
mås. Förvisso finns det några fler
näbbhalvan visar att det är en trut,
arter (t ex långnäbbad mås och
men vilken art? Näbben ser kraftig
trädmås) med vit framkant på han- ut men det lilla vi ser av ryggen är
den men att utesluta dessa kan vi
grått så en havstrut är det inte.
lämna därhän då de är extremt säll- Näbbspetsen är brant sluttande.
LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

FÅGELRAPPORTERING

RRK BOHUSLÄN

INVENTERING

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

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.

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

NIDINGEN

NIDINGENS FÅGELSTATION

HEMSIDOR

www.gof.nu
www.kustobsar.se

Vinkeln på näbbens underdel (gonysvinkeln) är markant och den
röda fläcken ser ut att ”blöda över”
på den övre näbbhalvan. Orbitalringen runt ögat är tydligt röd. Att
artbestämma trutar på endast huvudet är vanskligt men de sammanvägda karaktärerna pekar klart mot
en medelhavstrut. Vi ser inte
mycket av manteln men ryggen är
grå och näbben saknar helt svart
vilket pekar mot en adult fågel.

FÅGELCENTRALEN

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

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

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA
FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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