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– OCH REDAKTÖRER
DEN HÄR HÖSTEN har jag ägnat åt

tomtlistan. Ofrivilligt. Jag är sjuk
skriven för stressrelaterad utmatt
ning på heltid. I brist på kraft har
jag inte orkat åka till ”riktiga” få
gellokaler utan följt höststräcket
från min altan. Men det har lärt
mig ett och annat om mig själv
och om fåglar. Och om min altan.

14

16

PLÖTSLIGT EN DAG hoppade en

tajgasångare fram i en sälg tio
meter från altanen. En kvart se
nare var den borta. Hade jag gått
in och kokat kaffe, orkat skåda
någon annanstans eller inte varit
sjukskriven hade ingen sett den.
Mörkertalet måste vara enormt
bland fåglar som inte passerar
välbevakade lokaler. Vad kan ha
hoppat förbi utanför ditt fönster
någon gång när du inte tittat ut?
Vad som helst. Eller ingenting.
Fågelskådning är fullt av över
raskningar. Och bra som terapi.
ETT TIOTAL NYA tomtarter och

Bild: SARA LYDMARK

många insikter (och insekter)
senare passar jag därför på att
tacka för mig som redaktör – efter
sju roliga, men lite för intensiva år.
Nu tar Karin Magnander över, och
hon har redan visat sig vara en
magnifik redaktör. Jag fortsätter
redigera tidningen med Jan-Åke,
men på ett sundare sätt tidsmäs
sigt. Man kan inte göra allt. Det
har altanen lärt mig. Undrar just
om rehabiliterade fåglar kommer
till liknande insikter efter att ha
varit på sin altan (Fågelcentralen)?
Som kornknarren på omslaget?
Läs mer om den och annat ny
rehabiliterat
på sidan 4.
Det har varit
roligt, men
nu kliver jag
av. Altanen.
F.D. REDAKTÖR: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU

Bilder: BARBRO LARSSON, REBECKA BJÖRKLUND, PÄR SANDBERG, STIG FREDRIKSSON, DAVID LUNDGREN
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Fåglarna vet inga gränser

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

GÖTEBORGS ORNITOLOGISKA FÖRENING, GOF, har många strängar på sin lyra.
Föredrag, resor, exkursioner och studiecirklar är några av dessa. Men vad
vore GOF utan sitt fågelskyddsarbete. Vad är då ”fågelskydd”? I mina ögon
är det all verksamhet som direkt eller indirekt gynnar fåglar oavsett art
eller status.
I FÅGELSKYDDSKOMMITTÉN LÄGGS det

ner åtskilliga hundra timmar på remis�svar på olika exploateringsplaner, granskning av naturvårdsplaner, fältbesök vid avverkningar, samrådsmöten med myndigheter och väldigt mycket
mer. Men även en del mer praktiska projekt såsom att initiera (och hjälpa
till med) byggandet av fågeltorn (vilket GOF också stöttar
ekonomiskt), anläggandet och skötsel av våtmarker, fågelmatningar och utsättning av häckningsflottar i lämpliga
sjöar är en del av vad vi gör. Även flera holkprojekt för att
gynna fågellivet jobbas det hårt med.
INVENTERINGAR AV FÅGELFAUNAN sköter

i huvudsak inventeringsgruppen. Det är ett viktigt arbete för att upptäcka
förändringar av populationer och se var fåglar häckar,
rastar och födosöker, detta för att kunna skydda viktiga
fågellokaler.
GOF ÄR JU EN REGIONALFÖRENING och

”

GOF ska
även kunna
stötta projekt utanför
vårt område

vi arbetar till största delen regionalt vilket är ganska naturligt då det finns andra
föreningar som arbetar nationellt och internationellt. Detta betyder inte att
GOF aldrig ekonomiskt ska kunna stötta projekt även utanför vårt verksamhetsområde. Men fågelskyddsarbete kostar många gånger en del pengar,
pengar som vi får in i och med ”Naturskatten” från exkursioner, ett litet
överskott på resor och en del andra bidrag som vi får ibland.

avsätta en del av de intäkter vi får in till
internationellt fågelskyddsarbete, projekt som gynnar ”våra” fåglar som
har problem vid flyttning och övervintring. Men även andra projekt skulle
kunna komma på tal. För att kunna fortsätta med ett bra fågelskyddsarbete
behöver vi även i fortsättningen få in pengar. Och vi behöver bra förslag på
projekt vi kan driva och gärna fler som är delaktiga i dessa.

FÖR ÄVEN OM GOF är en regionalförening
så vet ju fåglarna inga gränser. Och en
vår utan att vi kan hälsa alla fåglar välkomna tillbaka, tillbaka till skogar, sjöar
och strandängar som väntar på dem, är
ingen vår som någon av oss önskar är jag
säker på.

Bild: SJÄLVPORTRÄTT
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Bild: BJÖRN DELLMING

Skäggmes upp och
höksångare ner
+/– 2014 var ett fantastiskt
år för många fågelarter och
till exempel skäggmes ver
kar ha fått ut många ungar
här på Västkusten. Dels vid
den klassiska skäggmes
lokalen Tofta kile, men även
Torslandaviken och andra
vassrika delar utmed framfö
rallt älvstränderna verkar
glädjande nog ha haft häck
ningar av denna vackra mes.
Värre ser det ut för höksångaren som för bara ett
par decennier sedan häcka
de på åtminstone två platser
i Kungälvs kommun. Nume
ra anses dock arten utgång
en i Bohuslän och faktiskt
även i sydöstra Norge (be
döms vara samma popula
tion). 2011 verkar ha varit
sista året som arten häckat i
Bohuslän, då vid den säkra
lokalen Tjurpannan i Tanums
kommun. Arten noteras
dock fortfarande årligen i
landskapet, och med lite för
djupade inventeringsinsat
ser av skärgårdsöarna kan
ske någon spillra kan återupptäckas? En genomgång
av höksångaren som häckfå
gel i Bohuslän finns i Fåglar i
Bohuslän 2/2011 (Bohusläns
Ornitologiska Förening) för
den som vill läsa mer.

# BJÖRN DELLMING

Bild: BJÖRN DELLMING
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Händelserika månader på Fågelcentralen
Föräldralösa knarrar
vållade huvudbry
SVÅRBESTÄMT Den 24 juni lämnades två små svarta ungar på
långa ben till Fågelcentralen.
Ungarna hade hittats springande på gamla riksväg 45 i
Lödöse. Ytterligare något eller
några syskon var redan överkörda på vägen när en person
stannade och plockade upp de
små svarta ungarna.
De två ungarna kom till
Fågelcentralen samma dag och
bedömdes som troliga vattenrallsungar. De vägde 12 gram
vardera. Innan aptiten kom
igång gick de ner i vikt – den
ena var nere i 10,8 gram som
lägst. Tio dagar senare hade
den ökat till cirka 40 gram och
ytterligare tio dagar senare
100 gram.

p

Bild: SOFIE JONASSON

Dessa små kornknarrarna blev till
stora, och artbestämda, tack
vare Fågelcentralens goda vård.

Efter ett antal dagar började
vi förstå att det inte alls var
några vattenrallar. Deras näbbar växte ju knappt på längden. Spekulationen började gå
åt vaktelhållet. Då visste vi
inte att vaktelungar inte är
svarta. Ytterligare några dagar
senare, när denna kunskap
hade inhämtats, trodde vi att
det var småfläckiga sumphönsungar. Det stämde bra under
några dagar – innan riktiga
fjädrar började uppenbara sig
på vingar och flanker. Då kunde vi till slut bestämma dem
till kornknarrar!
Lördagen den 9 augusti
släpptes båda kornknarrarna
på Ragnhildsholmen inför ett
40-tal åskådare (se bilden
ovan). Troligen var det en av
varje kön, av vikt och vinglängd att döma.

sommaren/hösten 2014

Knarrsläppet den
9 augusti lockade
många nyfikna
besökare.

fortfarande i juvenil dräkt.
Exakt var den hittats lär bli
svårt att få reda på, men man
kan ju anta att det var i Torslandatrakten. En juvenil svarthuvad mås som hittas den 23
juli kan man ju fundera på var
den har sitt ursprung. Är det
en fågel som flyttat hit eller
har det varit någon okänd
häckning i trakterna?

Extremt oväntad lärka
upptäckt av skator

Bild: REBECKA BJÖRKLUND

Påkörd svarthuvad
måsunge från ???
HÄCKNING? En okänd person
kom till djurkliniken i Torslanda och lämnade in en mås
som troligen blivit påkörd i
trafiken. Djurkliniken kontaktade Fågelcentralen och vi
kom överens om att ta hand
om måsen. Svenska Djurambulansen transporterade måsen
till oss.
Vid genomgång konstaterades att måsen var förlamad i
nederdelen av kroppen och att
benen var orörliga – en mycket
typisk och vanlig skada vid trafikolyckor. Måsen bestämdes
först till en mycket avvikande
skrattmås. Den varken kunde
eller ville äta själv och under
andra natten dog den. Vid senare kontroll visade det sig att
det var en svarthuvad mås,

KALANDERBITARE Fredagen den
29 augusti kom ett samtal till
Fågelcentralen om en småfågel
som trakasserats av skator. En
man hade kommit gående över
gården inne på Munspelsgatan
i Västra Frölunda, endast 500
meter från Frölunda torg. Där
fick han se två skator som
ryckte i en mindre fågel. Offret
lyckades dock slita sig loss och
flög iväg en bit, men skatorna
hann snabbt ikapp den. Den
mindre fågeln hamnade på
rygg, i försvarsläge, medan
skatorna började hacka.
I detta läge gick mannen
fram, skrämde bort skatorna
och fick tag på den något
chockade småfågeln. Vid en
titt i området upptäckte han en
hög med utryckta fjädrar un-

Bild: SOFIE JONASSON

der en buske. Han tog med fågeln hem och ringde oss på
Fågelcentralen men hade ingen möjlighet att själv frakta
den sargade fågeln till oss.
Själv hade jag ingen möjlighet
att lämna Fågelcentralen för

att hämta – ett mycket vanligt
bekymmer. Svenska Djurambulansen, som under senare
år hjälpt till väldigt mycket i
mån av tid, ställde upp.
Vid ankomsten till Fågelcentralen gjordes en snabbkoll. Vi
konstaterade att det satt en lärka i transportburen och någon
sa att sånglärkor har vi inte
haft många på Fågelcentralen.
När så lärkan plockades upp
ur buren kändes den väldigt
stor. Vi såg dessutom en stor
kraftig näbb och svarta halsfläckar ... Hjälp, en kalanderlärka!
Efter skatornas angrepp
hade lärkan tappat alla handoch armpennor – utom de tre
yttersta handpennorna på ena
vingen. På den andra saknades
tertialerna. Dessutom var stjärten ”avklippt” cirka en centimeter ut från kroppen. Fågeln
var i ruggning på den relativt
oskadade vingen och de mittersta stjärtpennorna hade just
börjat växa ut.
Lärkan var självklart något
passiv och påverkad av allt
som hänt, men började väldigt
snabbt äta frön, när den kommit på plats i sin bur. Den var
väldigt förtjust i nötfärs, visade
det sig efter några dagar.
I skrivande stund, 9 september, finns lärkan i en tolv kvadratmeter stor utomhusbur, den
är pigg och äter bra. Om och
hur nya fjädrar kommer att utvecklas lär vi få veta framöver.
# TOMMY JÄRÅS
FOTNOT: Kalanderlärka håller normalt till på stäppmark och odlingsbygd från Spanien till Kaspiska havet.
Frågan är hur den hamnade mellan
höghusen nära Frölunda torg. Felflygningar förekommer, men denna
individ var påfallande orädd och
började direkt äta av maten i sin nya
bur – så möjligen kan det handla om
en utsläppt/förrymd burfågel.
Vet du om denna art hålls i fångenskap i Sverige, eller någon annan del
av världen – hör gärna av dig till
Fågelcentralen!

Bild

: BJ Ö R N D E L L M I N G

Bra år för
pilgrimsfalk
HÄCKNINGSBOOM Året 2014
går nog till historien som
det bästa sedan Projekt Pil
grimsfalk startades. Ungpro
duktionen och antalet flyg
ga individer är det högsta
som noterats och till exem
pel i Västergötland har det
noterats inte mindre än
sex (!) nya häckningar.
Det är nu 14 år sedan
avelsverksamheten avveck
lades på Fågelcentralen på
Hisingen och arten har sta
digt gått framåt sedan dess.
För närvarande beräknas
den svenska pilgrimsfalk
stammen uppgå till cirka
120 par i södra Sverige och
cirka 40 par i Mellansverige.
I Norrland är skattningarna
mycket osäkra men kanske
finns där 150–200 par. För
våra kära falkar på gasklock
an i Göteborg går det fort
satt bra då paret för tredje
året i rad gått till häckning,
och paret fick i år ut tre ung
ar. Dock är det troligen sista
året då rivningen av gas
klockan nu är nära förestå
ende.
Känner du som läsare till
någon häckning eller ny
etablering av pilgrimsfalks
revir som du inte tror någon
annan känner till ännu? Tve
ka då inte att höra av dig till
Tommy Järås eller Projekt
Pilgrimsfalk.

# TOMMY JÄRÅS
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Fågelnyheter från västkusten

Rallarnas comeback på Nidingen
RALLY Nidingen är kanske
mest känd för att hysa Sveri
ges enda koloni av tretåiga
måsar, men för några år se
dan koloniserades ön av en
annan art, nämligen vatten
rall. Under ett par år blev
den säregna kolonisatören
nästan lika mycket av en ka
raktärsart för Nidingen som
skärpiplärkorna, de tretåiga
måsarna och tobisgrisslorna.
Populationen blomstrade
och sommaren 2009 fanns
det minst tio par vattenrall
på Nidingen och 22 ungar
ringmärktes detta år. Allt tog
dock slut efter den hårda
vintern 2009–2010, då den
lilla populationen dog ut.
Sedan dess har det inte
hörts några grymtanden
från öns slånbuskage, förrän
i år då en hane hördes spela
under maj månad. Tydligen
lyckades den locka till sig en
hona för den 18 augusti sågs
två svarta dun-ungar spring
andes i en av nätgatorna!

Bild: AGNES LINDBERG

Den 1 september lyckades
en ung rallhane fångas för
ringmärkning. Kanske var
den spelsugne hanen i maj
en fågel som tidigare kläckts
på ön och återvänt med den
vackra ön i minnet?
Är du sugen på att be
söka ön med rallar och tre
tåiga måsar och lära dig mer
om ringmärkning kan vi re
kommendera att boka in en
vecka på stationen med nå
gon av våra duktiga sta
tionschefer. Besök gärna
www.nidingensfagel.se för
mer information!

# BJÖRN DELLMING
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Berguven lyckades bättre
i Bohuslän än förra året.

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

Gott om gnagare för ugglor i väst
UGGLESÄSONGEN 2014 Så här när
våren och sommaren passerat
kan man roa sig med att sammanställa utfallet av den häckningssäsong som just passerat.
Berguven är en art som i
många år legat mig extra
varmt om hjärtat. Alltsedan
1984 har jag ringmärkt berg
uvskullar på Västkusten, från
Kungsbacka upp till Strömstad.
I år kunde man tidigt konstatera att det var gott om gnagare i markerna under våren,
vilket är till de flesta ugglearters fromma. Detta inträffade
senast år 2000 på Västkusten.
I år noterades gott om kattugglekullar, en och annan

hornugglekull och glädjande
nog även en liten uppgång i
berguvarnas reproduktion.
I Göteborgs kommun finns
sju kända par berguv, tre av
dessa fick ut sammanlagt sex
ungar, vilket motsvarar ett ungefärligt genomsnitt för de senaste åren. I Bohuslän (som jag
har bäst koll på), ökade ungarna från förra årets bottennivå med fem ungar, till 14.
Detta är dock långt under den
reproduktion som arten kräver
för stabilt fortbestånd. Reproduktionen är helt beroende av
gnagarpopulationen under
vintern och våren.
Gnagarna är som bekant ba-

Hjälp oss att tycka till om GOF – igen!
MEDLEMSENKÄT För sju år sedan
ställde Göteborgs Ornitologiska
Förening ett antal frågor till
medlemmar men även andra om
vad de tyckte om oss och vår
verksamhet. Nu är det dags igen.

Bild: BJÖRN DELLMING

Vi hoppas att även du vill svara
på några frågor. Enkäten kom
mer att vara tillgänglig till och
med 15 november. Information
om var du hittar enkäten finns
på GOF:s/Kustobsars forum.

Bild: BJÖRN DELLMING

sen för alla ugglors föda och
därmed reproduktion, och
gnagarpopulationen är i sin tur
beroende av olika träds frösättning sommaren dessförinnan. En mycket spännande och
läsvärd text om kattugglor i
Blekinge skriven av Conny Philipsson avhandlar just detta,
där han visar på ett tydligt
samband mellan goda ekollonår och därpå efterföljande uggleår. (Blekinges Natur 2001.
Årsbok för Blekinges naturvård.
”Kattugglor, skogsmöss, bokar
och växthuseffekt. Sid 13–31”).
Trevlig läsning önskas den
nyfikne.
# PETER STRANDVIK

sommaren/hösten 2014

Ällskog på Ångröv tog hem Kvadratjakten
ANAGRAM MISGALAN Höstens
kvadratjakt lockade fem lag.
Det blev ingen dag för rekord
siffror – om man inte lägger fo
kus på hur få arter det är möjligt
att se. Bäst gick det för de tre
skarpögda skådarna på Vrångö
i Lag Anagram, och frågan är
om inte Lag Anagram vann
också verbalt. Här följer deras
resultatredovisning, skriven av
Magnus Rahm.
”Rapport från laget på
Vrångö, som hade äran att ta
hem segern på rekordlåga(?) segersumman 68 arter. Trots en
måttlig NO-vind vilket brukar
vara gynnsamt på Vrångö, uteblev tättingsträcket nästan helt
under morgontimmarna. Det
fick en förklaring när Hyppelnlaget berättade att det legat regn
norr om Göteborg under morgonen. Över havet var det inte
mycket som rörde sig, vilket var
mer väntat med tanke på vindriktning. Rovfågelsträcket var det
enda som överraskade positivt,

med en ganska fin blandning av
arter.
Lokal: Ällskog på Ångröv
(också känt som Goskäll på
Vrångö).
Lag och lagmedlemmar:
Lag Anagram bestående av
Magnus ”Gumse-Gunnar” Unger,
Stefan ”Sven Benfag-rast” Svanberg och Magnus ”Mr GahmAnus” Rahm.
Starttid och delsummor: Vi
startade klockan 05:40. Här följer
delsummor för varje hel timma
därefter: Klockan 06:00 – 4 arter,
07:00 – 37 arter, 08:00 – 50 arter,
09:00 – 55 arter, 10:00 – 61 arter,
11:00 – 65 arter, 12:00 – 66 arter,
och 13:00 slutsumman 68 arter.
Arter som inte alla såg: En
mycket trolig brushane dök aldrig upp i undertecknads tubfält, i
övrigt fick alla se alla arter.
Roliga fynd: Ovan nämnda
rovfågelsträck bjöd på dagens
roligaste observationer med en
lärkfalk, en pilgrimsfalk, två stenfalkar, fem tornfalkar, fem bivrå-

kar, tre blå kärrhökar, en fiskgjuse
och 24 sparvhökar. Men mest
oväntat var en ung dvärgmås
som sågs på ostsidan av ön, en
riktig höjdare för oss Vrångökryssare. Ett klockrent lockläte av trana, blytung höstetid i skärgården, visade sig tyvärr vara en
köldchockad badentusiast.
Nämnvärda luckor: Det blev
en del fåniga luckor denna dag.
Av fåglar som finns på ön sticker
kanske hämpling och gråsparv
ut mest. Ställer man sig i skärgården får man också räkna med att
missa några arter som man får
upptryckta i nyllet om man står
på land. I vårt fall var nog avsaknaden av kaja mest påtaglig.
Annat kul: Dagen avslutades
tyvärr med dålig stämning när
Gumse-Gunnar upptäckte dagens sista art, en fiskgjuse, på
sisådär 5 km avstånd. ”Handkikaravstånd” hävdade han, vilket
gjorde att färjan nästan hann gå
innan lagdeltagarna med normalsyn hade upptäckt fågeln.”

Här följer det samlade resulta
tet för samtliga lag som deltog i
höstens Kvadratjakt:
1. Lag Anagram: Magnus
”Gumse-Gunnar” Unger, Stefan
”Sven Benfagrast” Svanberg och
Magnus ”Mr. Gahm-Anus”
Rahm. Lokal: Goskäll, Vrångö.
Resultat: 68 arter.
2. Team Doras Chokladjakt:
Ola ”Boots” Bäckman och Karin
”Kartan” Magnander. Lokal:
Smithska udden. Resultat: 63 arter.
3. Lars ”Systembolagslasse”
Carlbrand, Per ”Kalmar” Björk
man, Barbro ”HV-71” Björkman
och Roger ”GAIS” Eskilsson.
Lokal: Hyppeln. Resultat: 60 arter.
4. Lag Elonganten: Elon alias
Elon Wismén och Eleganten ali
as Martin Oomen. Lokal: Fridhemsberget. Resutat: 53 arter.
5. Andreas Hagström, Bo
Brinkhoff och Ola Wennberg.
Lokal: Kippholmen. Resultat: 52
arter.

#JAN-ÅKE NORESSON

Sven Benfagrast och
Gumse-Gunnar på
plats i gryningen.

Bild: MAGNUS RAHM
Fåglar på Västkusten 3/2014
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RRK-NYTT #002

När skriver
man raritetsblankett?
TEXT: RRK GÖTEBORG
RRK@GOF.NU

De flesta som rapporterar fåglar via Artportalen/Svalan har någon gång stött på
en symbol som säger att ett fynd måste dokumenteras. Med dokumentation menas
en så kallad raritetsblankett, som är ett
formulär där detaljerna i fyndet beskrivs.
Den här artikeln handlar om när man bör
skriva raritetsblankett, och när man inte
behöver göra det.

Den största delen av Regionala rapportkommittén i Göteborgs (Rrk Göteborgs)
tid läggs på att producera den årliga fågelrapporten Fåglar i Göteborgstrakten.
En mindre del av arbetet går åt till bedömning av raritetsblanketter, men det
är här en stor del av kontakten med andra fågelskådare sker. Därför är det naturligt att många av frågorna kring Rrk:s
arbete kretsar kring just raritetsblanketterna.

Att fylla i en blankett är ett krav för
att fyndet ska publiceras i årsrapporter och bli en del av den officiella statistiken. Men många har säkert upptäckt att fynd ibland godkänns utan
att man skrivit någonting alls. Den här
artikeln förklarar varför. I kommande
nummer av FpV kommer vi att ta upp
vad man bör tänka på när man fyller i
blanketterna, och hur de sedan bedöms.

DEFINITIONER
När man ska beskriva fågelrapportering
i Sverige blir allt snabbt en röra av oproportionerligt många ord som börjar på
”r”. För att minska risken för missförstånd används följande ord i den här
texten:
# Rapport: En rad i Artportalens databas, med art, lokal, datum och kanske
lite tilläggsinformation.
# Raritetsblankett/blankett: Det
betydligt mer omfattande formuläret för
ovanliga fynd som fylls i via Artporta-

8
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När man är inloggad i Artportalen kan man klicka fram alla sina fynd med blankettkrav längst
ner till höger under rubriken ”Odokumenterade Rk- & Rrk-arter”.

len, bland annat med information om
hur fågeln artbestämdes. Kallas i andra
sammanhang ibland ”raritetsrapport”
eller kort och gott ”rapport” – för maximal förvirring.

VARFÖR BLANKETT?
Grundprincipen är att rapporter av sällsynta fåglar måste kompletteras med raritetsblankett för att publiceras. Skälet
är att Artportalen ska bidra till kunskapen om vår fågelfauna, och databasen
måste därför kvalitetssäkras för att ha
ett vetenskapligt värde. Dokumentationen av ovanliga fynd ska också bevaras
för framtiden, så att man även om 50 år
kan granska hur rosenstaren artbestämdes.
Vilka rapporter som måste kompletteras med raritetsblankett framgår ur
rapportmallen på http://svalan.artdata.
slu.se/birds/fyndstatus.asp (se bild på
motstående sida). Rapportmallen kan
även nås via länken ”Rapportguider” på
Artportalens sida Dagens Fågel. De mest
sällsynta arterna behandlas av den nationella Raritetskommittén (Rk) och för
dessa arter gäller inte allt som skrivs i
den här artikeln. Mer om det längre
fram.
Alla rapporter med krav på raritetsblankett får automatiskt den här symbolen till vänster om artnamnet i Artportalen om man visar observationerna

som Observationstabell, Observationslista
eller i läget Administrera om man är inloggad. På Dagens Fågel syns dock inga
sådana ikoner. Symbolen betyder ”Rrkart, skall dokumenteras” eller ”Rk-art,
skall dokumenteras” beroende på om
det är Rk eller Rrk som står för bedömningen, och är man inloggad på Artportalen dyker ens egna rapporter med
blankettkrav också upp i listan nere till
höger på startsidan (se bilden ovan).
Grundregeln är alltså att alla rapporter
som återfinns i denna lista måste kompletteras med raritetsblankett för att
fynden ska publiceras. På Kustobsar visas istället symbolen till höger om artnamnet för alla arter som kräver blankett.

UNDANTAGEN
För att minska administrationsbördan
för både oss själva och för alla rapportörer publicerar vi ibland rapporter som
inte kompletterats med raritetsblankett,
trots att rapportmallen säger att det
krävs. Dessa undantag från rapportmallen kan delas in i tre kategorier:
1. Rapporter med bilder som utesluter alla andra arter. Vilka bilder
som kan räknas hit är förvisso en bedömningssport i sig, och är man osäker
är det säkrast att fylla i en blankett. Oftast går det fort, eftersom bilden som bekant redan lär motsvara tusen ord. För

Rrk-nytt #002

arter som granskas av Rk måste dock raritetsblankett alltid skrivas, oavsett om
det finns bild eller inte.
2. Fynd där någon annan redan
fyllt i en raritetsblankett. För en stationär raritet räcker det normalt att en
enda blankett lämnas in. För att veta om
någon annan redan hunnit före, söker
man fram samtliga rapporter av fågeln
och letar efter symbolen som betyder
”Rrk-art, beskrivning har inkommit till
Rrk” (eller motsvarande för Rk-arter).
Gäller det äldre observationer där blanketten redan har hunnit bedömas kan
istället någon av ikonerna
dyka upp (vilken beror bland annat på
var fyndet skall publiceras, vilket framgår om man håller muspekaren över ikonen). Oftast fyller upptäckaren i raritetsblanketten, men det går precis lika bra
om någon annan gör det. Bäst är att
komma överens redan i fält! Det är också viktigt att man aldrig bara ”klickar
sig igenom” formuläret, för då kan andra rapportörer tro att en fullständigt
ifylld blankett redan skickats in, fast allt
Rrk har är ett tomt formulär.
3. Fynd av förväntade arter, ofta
med många observatörer. Det kan till
exempel gälla bändelkorsnäbb ett invasionsår, eller tio bredstjärtade labbar på
Kråkudden en blåsdag i november då
många observatörer är på plats. Denna
kategori är luddig, och förmodligen den
som har bidragit mest till förvirringen. I
en perfekt värld hade vi helst begärt raritetsblankett på allt, men det visar sig
många gånger urarta i en byråkratisk orgie. För att vara på den säkra sidan är
det alltid bäst att fylla i en raritetsblankett, eller kontakta någon i Rrk för att
höra sig för om läget. Vi vet med oss att
vi har varit otydliga kring detta, och ambitionen är att snabbare informera om
när kraven slopas.

FENOLOGIFYND
Ibland händer det att vi begär in raritetsblankett för fynd som inte förutsetts
i rapportmallen. Vi försöker göra rapportmallen så heltäckande som möjligt,
men tyvärr är det än så länge inte tekniskt möjligt att ange blankettkrav för
bara en del av året i Artportalen. Vi kan
alltså inte automatiskt ha blankettkrav
för trädpiplärka under januari utan att
det samtidigt hamnar symboler på alla
rapporter i maj. Därför måste vi regel-

p

Så här ser rapportmallen för Göteborg ut i Artportalen. För att hitta den klickar man på länken
”Rapportguider” på Dagens Fågel, och väljer sedan rapportområde och vilka arter man vill visa
i rutan som syns uppe till vänster i bild. Här har vi valt att utelämna hybrider, obestämda arter,
ospontana arter och arter som inte setts i rapportområdet vilket ger en bra översikt över det
man normalt sett behöver veta.

bundet söka igenom Artportalen efter
avvikande rapporter, och manuellt sätta
dit en symbol för blankettkrav. Det gör
att symbolen ibland dyker upp långt i
efterhand. Oftast kontaktar vi då rapportören för att hen ska uppmärksamma
kravet. Normalt kan man förvänta sig
blankettkrav på fenologirekord, och
man är varmt välkommen att uppmärksamma oss om man rapporterat ett sådant. Gamla fenologirekord finns publicerade i Fåglar i Göteborgstrakten.

INTE SAMMA ÖVERALLT
Slutligen måste det påpekas att alla landets Rrk inte arbetar på samma sätt. Exempelvis kräver en del Rrk att en raritetsblankett fylls i även när det finns
bilder. I alla lägen är det alltså säkrast
att fylla i en raritetsblankett närhelst
symbolen dyker upp – och på så vis bidra till att öka kunskapen om vår fågelfauna.
# MAGNUS RAHM

Fåglar på Västkusten 3/2014
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ekoskådning
ekoskådning

Bild: BARBRO LARSSON

Du når förvånansvärt långt med vagnen eller
bussen, försäkrar Stig Fredriksson, här på väg
till treans spårvagn. Från ändhållplatsen kan
du lätt utöka aktionsradien – och hoppa på
en helt annan buss när du ska hem igen.

10
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Skåda utan bil

SKÅDA UTAN BIL
OCH HITTA NYA FÅGELMARKER
Bil är inget måste för att skåda i stan. Änggårdsbergen,
Säveåns dalgång, Hökälla och andra fina fågelmarker
når du lätt med vagnen eller bussen. Som ekoskådare
rör du dig betydligt friare.
TEXT : STIG FREDRIKSSON
STIG.FREDRIKSSON@GOF.NU

A

TT BO I storstaden

Göteborg innebär vissa
problem när det gäller att komma i närkontakt med naturen. Det är inte bara att
gå utanför knuten, ofta tar det en stund att komma
ut.
Visst kan man gå ut i närmaste park. Med cykel
kommer man längre även om stativ och tubkikare
tar plats. Med bil kommer man betydligt längre på
kortare tid. För de flesta är bilen det naturliga färdsättet. Bilen ger en frihet att välja resmål, som man
kanske inte skulle ha nått på annat sätt. Ändå har
friheten sin begränsning, man håller sig i allmänhet ganska nära bilen, den ska ju med tillbaka.

BONUS MED BUSSEN

Ett annat alternativ är att använda den kollektivtrafik som finns och hela tiden byggs ut. Det tar
längre tid, men har otvetydiga fördelar. Du kan
röra dig mer fritt; åka till ett ställe, vandra några
kilometer och kliva på vid en annan hållplats. Det
kräver lite kunskaper, du bör veta var hållplatserna finns och ha klart för dig när bussen/vagnen
kommer.
Med dagens smarta telefoner är detta enklare än
förr. Tidtabeller behövs inte längre. Du lär göra ett
och annat misstag innan du lär dig; som att stå vid
fel refug och se bussen fara bort ”oj då, det var ju
den bussen …” men numera anges vilken hållplats
som gäller. Ibland ska bussturen förbeställas, kanske en timme i förväg. Då är det lämpligt att börja
vandringen från den hållplatsen, liksom att starta
från hållplatsen med de glesaste turerna.

Kollektiv åkning kan innebära vissa problem, men
det finns också fördelar. Om en glada råkar passera
utanför gäller det att bestämma den snabbt, bussen
stannar (antagligen) inte. Samma problem finns
förstås med bil, den som stannar på en motorled
gör inga glada. Dessutom måste en bilist hålla ögonen på trafiken, vilket man slipper i bussen. I en
buss behöver du inte passa färjetider eller stressas
av röda ljus och slipper köra själv, du har ju privatchaufför. Att läsa bok eller en tidning går bra medan man åker buss. Parkeringsproblem uteblir också
av naturliga skäl.
SENIORER RESER BILLIGARE

Det kostar att åka kollektivt, men också bilar är
dyrbara. Månadskort i Göteborg kostar för närvarande 545 kr, det är drygt vad en tankning kostar.
Seniorer i Göteborg är gynnade, åker gratis vid lågtrafik morgon och kväll. Är man riktigt morgonpigg kan man åka ut innan taxan slår till kl 06.00
och sedan åka hem mellan kl 08.30 och kl 15.00.
Hela helgerna har man frikort. Detta resebefrämjande initiativ finns nu för övrigt i 20 av länets
kommuner. I många kommuner gäller detta då
dygnet runt.
Här nedan följer några förslag som jag har testat
med framgång. Det finns förstås ett obegränsat antal möjligheter att skräddarsy sina egna vandringar
från A till B efter eget intresse. I själva verket är
det säkert möjligt och kanske också fördelaktigt att
försöka se sina favoritlokaler med kollektivtrafikögon och sedan göra ett litet test?
Fåglar på Västkusten 3/2014

11

ekoskådning
EN OFÖRTJÄNT OBESÖKT FÅGELLOKAL

p

Bändelkorsnäbbar brukar hitta
till lärkträden
både vid Lillhagen och i Änggårdsbergens
arboretum.

”

Änggårdsbergen. Här är få besök av skådare,
utom när bändlarna går till på hösten och nattskärran spelar i sommarnatten. Buss till
hållplats J A Wettergrens
gata, vandring Gruvgatan
upp. Brant backe upp
till Axlemossen med
sina skygga smådoppingar och
hungriga kanadagäss.
Vissa år är
lärkträden öster om dammen
mossen fulla av
korsnäbbar av
flera arter. Förbi
Finns mosse, alternativt Ljungheden vid lämpligt
sträckväder, ner i Botan med alla sina vackra
växter och sedan VitsippsBi ld: J
A N-ÅKE N ORESSO N
dalen med sångfåglarna. Åter
från hållplats Sahlgrenska efter att ha
gått tvärs igenom Vitsippsdalen. Det går också utmärkt att gå rakt ut från Vitsippsdalen till hållplats
Annedalskyrkan.

Ta bussen
till Träkilsgatan,
vandra över
Rambo mosse och fika
i Hårssjöns
fågeltorn

Hitta till fågellokaler beskrivna
i texten:
www.gof.nu
Klicka på länken
Lokaler
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Torslandaviken. Buss 26 från Amhults resecentrum till hållplats Gamla Hangaren vid golfarnas
klubbhus. Valfri vandring runt i Viken, kanske en
runda på Skeppstadsholmen, spaning efter kungsfiskare i båthamnen, är berglärkorna på golfbanan
eller möjligen vid Muddret? Man rundar därefter
Karholmsdammen och ser efter om någon dopping
eller simsnäppa nästlat sig in, och räknar salskrakarna i Södskärsdammen.
Slutligen går man över till containerupplaget
och tar buss 32 vid hållplats Terminalvägen. Den
som ska över älven byter vid Bensinvägen – där lär
man sig snart att man ska förflytta sig till andra sidan gatan.
ETT FRAMGÅNGSRIKT RESTAURERINGSOBJEKT

Hökälla. Buss till hållplats Tuvevägen, vandring
förbi Hökälladammen där ett första stopp kan göras för att leta vadare efter stranden i väster, änder
i dammen eller steglitsor i träden.
Vid Skogomedammen finns en observationsplattform som ger bra blick över Kvilledalens dalgång, vid rätt årstid flyttar tofsvipor och ringduvor
förbi i flockar. På senhösten är Pumphusängen full
av beckasiner av minst två sorter. Därefter går man
upp till hållplats Lillhagsvägen där dussinet bussar
avgår varje timme.

Fåglar på Västkusten 3/2014

STORESKOGEN INNE I STADEN

Hisingsparken. Buss till Bjurslätts torg, promenad
längs Slättadammsgatan förbi Slätta damm, där tidigare smådopping häckade med flera par. Här
finns skogsfåglar som inte vågar sig längre in i staden; svartmes, nötskrika, taltrast och kungsfågel,
för att inte tala om ormvråk. Vid Gunnestorps mosse jagar ibland den bruna kärrhöken och förra vintern hade en kringströvande hökuggla fattat tycke
för landskapet. Man far åter till staden genom att
embarkera en buss vid hållplats Finlandsvägen.
NÄROMRÅDE FÖR MÅNGA

Slottsskogen. Här finns det gott om hållplatser att
börja vandringen från. Hållplats Masthugget kan
vara en lämplig startpunkt i denna backiga park,
därifrån blir det bara nedförsbackar. Man vandrar
ner till Ödledammen för att se om någon blåhake,
törnskata eller nattskärra finns där. Går sedan ut
på Ljungkullen och kollar in sträcket. Och har kråkorna hittat någon berguv att skälla ut i granarna
vid Hästhagen?
I Azaleadalen trivs stenknäck och fåglar matas
vintertid. I mitten av april flockas ringtrastar utanför denna blommande dal på ängen, där tidigare
en plantskola fanns. Se slutligen efter om några
nya änder eller svanar har landat i Stora dammen.
Hållplats Botaniska trädgården ligger i kanten av
Slottsskogen, ett klart missvisande namn eftersom
denna trädgård finns 600 meter bort. Det finns
bättre alternativ.
PROVA ÄVEN PÅ ...

Till denna lista kan slutligen läggas följande spontana förslag:
Ta Alingsåspendeln till Stenkullen, vandra uppströms längs Säveån till Floda. Gärna i blåsippetid,
spana efter kungsfiskare (har häckat) och beundra
strömstarens vattenakrobatik.
Ta buss till Skintebo, gå ner mot havet och kom
så småningom till Stora Amundö. Gå runt ön och
njut, tag därefter buss från Lillövägen mot staden.
Numera är busshållplatsen i kanten av den stora
parkeringen. Konstigt namn på hållplatsen för resten, den borde naturligtvis heta Stora Amundö.
Ta buss till Träkilsgatan och vandra över Rambo mosse, lyssna till trädlärkors smekande sång
och dubbeltrastarnas vemodiga serenader. Fika i
Hårssjöns fågeltorn, lyssna till rördrommens dova
läten, gå ut mot Hårskerödsvägen, betrakta stjärtmesens delikata bo. Tag sedan Mölnlyckebuss tillbaka till staden efter en bra vandring.
Så skulle man kunna fortsätta att fundera länge.
Sedan kanske man ändå tar till den bekväma, snabba lösningen: bilen. Det är som det är, men varför
ändå inte prova på? Bra för både kroppen och själen.
Lycka till! #

Skåda utan bil

Bild: BARBRO LARSSON

Du når förvånansvärt långt
med vagnen, eller bussen, försäkrar Stig Fredriksson, här på
väg till trean, den blåe. Fördelen är att man kan vandra vida
och hoppa på en helt annan
buss när man ska hem igen.

Bild: STIG FREDRIKSSON

p

I Slottsskogen lönar det sig att ge akt på upprörda kråkor. Ofta varnar de för berguv på dagkvist.

p

Bild: JAN-ÅKE NORESSON

På golfbananans ruffer vid Torslandaviken födosöker berglärkor vintertid.

p

Bild: STIG FREDRIKSSON

Till och med sångsvanar kan rasta i Slottsskogens dammar vintertid.

Fåglar på Västkusten 3/2014
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Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA

OKTOBERHIMMEL
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PER.SANDBERG@VARBERG.SE

K

RÅKOKTOBER. Det är ett tillstånd, tänkte han, medan han såg ett av alla löv
singla ned över vägen. Skogssidorna
blev bara rostigare och rostigare, men här
och var lyste aspar fortfarande gula. Ovanför stallet vindlade kajor som sotflagor i någon sorts luftdans, om man ville tolka det
så. Om man ville som människa – nedanför.
Kanske vindlade de för att det just då fanns
några kråkor runtom, för att visa dessa att
flock är större än några kråkor, några grå
kråkor.
Det händer varje oktober, att kajorna tar
över uppe i luften när de flesta andra fåglar
lämnat landskapet. Högt upp mot den blå
solklara himlen samlas de, far runt, vrider
sig, faller och kjaaakar så det låter. Trots
att det inte finns något kyrktorn inom synhåll. De är i symbios med trädens alla kulörer, tänkte han, de som återuppstår varje år
under september och oktober. Och i år har
de varit grannare än på flera år. Eller så är
det bara han som råkat lägga märke till
dem denna höst.
Naturligtvis finns nötväckor och talgoxar
kvar inne bland grenverk och de löv som
ännu sitter kvar. De finns alltid, alla årstider. Nu härdar de ut och inväntar, surar
och förbereder sig inför nästa säsong. Det
är så vi vill uppfatta dem, funderade han,
omedveten om att mesar och nötväckor
inte har livssäsonger att leva. Inte så många
i alla fall, fyra kanske fem stycken.
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OKTOBER ÄR RYMD, man ser liksom längre, en
bra bit bortom rödstjärtsholken i maj. Lövhögarna härnere och kajflockarna däruppe,
högt däruppe. Blir det plötsligt kallt och
klart flyttar de precis som ringduvorna, de
väldiga målmedvetna stimmen högt, högt
däruppe.
Och kråkorna? De stannar, de med, och
surar också ut hösten och vintern bland
matrester, komockor och maskar. Ibland
ger de sig till och med in i staden, lämnar
oktoberlandskapet och kamouflerar sig
mellan asfalt, bilar och gräsytor. Naturligtvis är de halvöppna soptunnorna tacksamma att vittja, avfallsautomater för en kråkfågelhjärna. Trottoarer och P-platser blir
som efter ett rock’n’rollparty.
”Det är kråkorna och trutarna som gör
det”, säger vi som vet.
Kråkorna är inte ens där när vi sedan ser
eländet på söndagsmorgonen. De är ute vid
ängar och åkrar igen eller sitter på ladu
taken och ser ner på oss när vi krattar
undan de brungula löven under oktoberhimlen. Något skall man ju göra för att sura
sig genom senhösten och vintern. Om man
nu inte bara kan se och gilla den, med alla
färger och kajflockar som kjaaakar. #

oktoberhimmel
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VANDRING
NR 200
DAGLEDIGA SLÅR REKORD
Varje torsdag samlas de – skådare med tid att
spana efter fågel en vanlig vardag. Enkelheten
lockar. Man behöver inte ens anmäla sig i förväg.
TEXT: STIG FREDRIKSSON
STIG.FREDRIKSSON@GOF.NU

T

orsdagen den 28 augusti vandrade vi ut
över Rörös nyröjda ängar för att se på
fåglar. Stilla väder, hög himmel med lätta moln. Det var inte något märkvärdigt
mer än att detta var vandring nummer
200 i GOF:s lyckade utflyktssatsning Aktiviteter för
vardagslediga. Det började med en parad av ett antal tornfalkar och sparvhökar, en av hökarna försökte fånga en stenskvätta utan att lyckas.
Uno Unger gjorde sin nionde vandring för aktivisterna och förklarade varför tobisgrisslan vi såg
inte var en sillgrissla. Han breddade också vår naturkunskap genom att med ultraljuddetektor demonstrera hur två arter vårtbitare spelade alldeles
inpå oss. Vi såg 38 fågelarter och var mer än 50
deltagare, en del här för första gången. En bra jubileumsvandring.
Varje torsdag, i stort sett året runt, har Göteborgs organiserade fågelskådare utflykter. De annonseras under rubriken Vardagslediga, vilket
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innebär att de flesta deltagare är seniorer som efter
avslutat arbetsliv själva disponerar sin dag. Den
som fått smak för dessa vandringar och fortfarande
arbetar ser ändå ibland till att vara med – utanför
arbetsschemat.
Deltagandet är ibland massivt med upp till 60
personer närvarande. De som räds stora grupper
ska ändå veta, att när man är många sönderfaller
gruppen naturligt i mindre delar. Den flitige gör
ibland egna utflykter lite åt sidan för att bättre
kunna höra alla små fåglar.
VADAN?

När man slutar arbeta försvinner den regelbundna
kontakten med arbetskamraterna. Då ersätter man
dessa med andra kontakter, kanske inte dagliga
men regelbundna. Detta är en viktig funktion med
dessa vandringar: du är igenkänd; är du borta några gånger märks det. För en del av vardagsaktivisterna fungerar det säkert så. Då kan fåglarna

Vandring nr 200

Bild: STIG FREDRIKSSON

ibland hamna lite i bakgrunden, men det är något
man väljer själv.
VARTHÄN?

När man i stort sett varje torsdag vandrar runt på
olika platser i Göteborgstrakten inser man, att vi
trots urbanisering och utbyggnader ändå har
många naturområden kvar. Listan på besökta lokaler är imponerande lång, och de som deltar regelbundet kommer garanterat till nya platser även
om de är barnfödda i staden.
Totalt har vi besökt 75 olika lokaler, standardlokalerna har besökts flera gånger: Stora Amundö,
Hallandskusten, Galterö, Brudarebacken, Torslandaviken, Hökälla, Välen, Fågelcentralen och
Slottsskogen/Botan. Utöver detta har vi besökt
mindre allmänt bekanta fågellokaler som Överåsparken, Ganlet, Safjället, Stålebo dammar, Hyppeln, Labbera och Fridhems gammelskog. Och det
finns fortfarande platser kvar!

KUNNIGA GUIDER

Vår ambition är att vid varje vandring ha någon
lokalt förankrad och/eller fågelkunnig person med
oss. Hen visar vägen och förklarar skillnaden mellan små- och storskrake och letar fram spovsnäppan i kärrsnäppeflocken. Det har varit en trevlig
uppgift att leta guider; de har vänligt ställt upp
och verkar trivas även om de blir lätt chockerade
när gruppen visar sig vara väsentligt större än väntat.
Totalt har vi haft förmånen att på detta sätt få
samarbeta med sammanlagt 52 duktiga guider.
Utan deras medverkan hade det blivit stilla promenader, med en och annan fågel. Nu är det i stället
exkursioner med pålästa ledare som ofta rekognoserat dagen innan.
Detta med vandringsledare är så mycket viktigare, många har stort behov av att lära sig både
fåglars utseende och läten. På det viset blir det en
slags permanentad studiecirkel. Med ökad ålder

p

En höjdpunkt vid
vandring på Hyppeln
(utöver fikastunden)
var en hel flock havssulor som passerade
tätt över sällskapet.
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Alltid på en torsdag

Låddholmsviken, Vallda Sandö, 21 augusti

”

minskar dessutom hörseln hos många, men lyckligtvis inte hos alla.
MINST 178 SEDDA ARTER

Och fåglarna, huvudsyftet med vandringen? Jodå,
sådana finns och vi ser dem. Vandringarna har ägt
rum i de mest skilda miljöer, vid hav och sjö, äng
och skog. Viss övervikt blir det för de öppna lokalerna, inte så många skogar. Mångfalden ger
många olika arter, åtminstone 178 arter har noterats på vandringarna 2013–2014. Dessförinnan
finns ingen tillförlitlig statistik.
Bland ovanligheterna kan nämnas praktejder vid
Marstrand, flodsångare vid Ytterby, svarthakedopping i Hårssjön, flockar av havssulor rakt över oss
på Hyppeln och en ung rosenfink på Galterö – samt
älgko med kalv rakt över Karholmsdammen i Torslandaviken. Vi har också fått veta en del om både
ädelmynta, lunglav och sävvårtbitare. Ibland förses vi med fyllig lokalhistorik, ”det var en gång
ett mord i Långedrag, jo, det var det huset.”

Bland ovanligheterna
kan nämnas
praktejder
vid Marstrand och
flodsångare
vid Ytterby

UNGDOMSSATSNING FÖR GAMLA

Bild
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Men hur kan man komma på en så lysande idé? Bakgrunden till denna trevliga
framgångssaga är lite mer prosaisk. Skulle man inte kunna ordna lite verksamheter för ungdomar? Så funderade Stina och
Margareta år 2008 och undersökte sedan
möjligheterna. Kommunalt stöd borde kunna
tänkas utgå också. Efter lite betänkande insåg

Blött i Tofta kile, 9 juni

alla att det inte var så enkelt, ungdomarna strömmar trots allt inte till denna förening, lika litet som
till andra. Det visade sig dock att det gick att få
kommunalt stöd för verksamhet för äldre. Nu får vi
visst kommunalt stöd för att vi engagerar De Gamla, vilket innebär 65+.
ENKELHETEN LOCKAR

Hemligheten bakom dessa vandringars popularitet
ligger nog till stor del i enkelheten. Ingen anmälan,
inga avgifter, mer än att man delar på bilresan vid
samåkning. Från början var vandringarna varannan vecka, men tillströmningen var så stor att en
dubblering skedde, för att om möjligt få lite mindre grupper.
Det misslyckades helt, vilket inte gjorde någon
besviken. Nu är det utflykt i stort sett varje torsdag, för vart år allt fler. Det blev 44 gånger 2014, i
ur och skur. Hittills har ingen vandring blivit inställd, däremot har utflyktsmålet någon gång bytts
ut på grund av regn och dimma. Är det dåligt väder med blåst och regn blir det kanske bara 20–25
deltagare, annars ibland det dubbla.
RAPPORTER PÅ HEMSIDAN

Den som undrar vad vi gör och vad vi upplever på
vandringarna, är välkommen att läsa mina rapporter på GOF:s hemsida och på www.naturstig.se,
där det hittills finns 92 stycken. De kan kanske
också fungera som lite tips till nya mål att besöka i
Västsverige. Välkommen till Vardags! #

Vandring nr 200

På plats vid Svankällan, 19 maj
Bilder: STIG FREDRIKSSON
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KARIN KÅSERAR

Magnifierat
Magnifierat

Karin kåserar

INT E BA RA FÅG L A R N A
TEXT: KARIN MAGNANDER
KARIN@MAGNANDER.SE

I MORSE RINGDE LARMET klockan

04.00. Igår 02.30.

Vad är det som gör att jag frivilligt utsätter mig för det där? Att
som heltidsarbetande småbarnsmamma gå upp halv tre en lördagsmorgon.

NÄR VI STÅTT EN STUND DÄR I MÖRKRET hör vi sparvugglans försiktiga
visslingar börja ljuda, sköra men ändå starka för den där lilla kroppen. Då känns det redan värt det. Det är mörkt och stjärnklart och
något lämnar med försiktiga steg hygget framför oss. Det är augusti och den buttre lille ugglan har väl ingen anledning att spela för
oss nu? Men det är ett sådant privilegium att få ta del av det. Vi behöver inte ge något, vi bara står där och tar emot.
DET SKULLE VARA LÄTT ATT BARA SVARA att det är fåglarna. Men det är
ju inte helt sant. Det är inte bara fåglarna. För genom alla upplevelser i fält löper även någonting annat som ger mig näring och
kraft och livslust. En väv av tankar och tystnad och samtal. Av
lugn, närhet, vänskap och kärlek.
FÖR NÄR VI SENARE SITTER I DIMMAN och hör de unga ormvråkarna ropa
efter mat småpratar vi om svåra saker i livet och där och då känns
de lite enklare. På kullen där den fuktiga morgonluften placerat
pärlband av regndroppar i varje spindelnät, i varje träd, tuva och
sly pratar vi och lyssnar och tystnar. Och genom dimman artar vi
unga löv- och sävsångare som trevande försöker sig på att sjunga.
Vi hör vattenrallens grymtande från vassen där nere och spillkråkans pri’ande från skogen där uppe.
OCH PÅ EFTERMIDDAGEN KAN JAG SÄTTA MIG ENSAM i skogen för att betrakta nötskrikorna som hoppar omkring i kärrets kant. Är jag tyst
och stilla kan jag sitta där och ta emot hur länge som helst.

Bild: DAVID LUNDGREN – WWW.NATTHIMLEN.SE

Jag kan under promenaden med treåringen peka ut mesar och
sparvar och finkar. Eller sitta med någon annan jag älskar och lyssna på sångare. Eller räkna måsar och änder.
Flika in några ord om något jag tänker på och sedan låta uppmärksamheten återgå till vadarna som sträcker över det livfulla Skagerrak.
Eller oräkneliga gånger berätta för min fina men hopplösa kollega
att det är strandskator som går omkring i gräset. Och skratta åt att
han aldrig kommer att lära sig. #

PERNILLA 3/2014
EDLUND
Fåglar påBild:
Västkusten
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ATT BLI EN

FÅGELSKÅDARE
– NU OCH FÖR 50 ÅR SEDAN

De senaste 50 åren har det gjorts stora ornitologiska, optiska
och tekniska framsteg. Men hur mycket har det påverkat utövandet av den delikata hobby vi kallar fågelskådning? Vi jämför med
1964 års råd till unga ornitologer och ser hur de står sig idag.
TEXT: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU

D

EN 31 OKTOBER 1964 publicerade
Borås Tidning artikeln Råd till
unga ornitologer, skriven av en
24-årig ung ornitolog vid namn Per-Ola
Rösiö. För några månader sedan fick vi
en kopia av artikeln med posten, tillsammans med ett brev från den idag
74-åriga författaren. I brevet står bland
annat: ”Det allvar som kommer till uttryck [i artikeln] tycker jag har en viss
charm över sig i dag – i vår förskräckligt
ytliga tid. Jag tror ni skulle kunna bereda tidskriftens läsare stort nöje om ni
publicerade detta som en tillbakablick.”
Så här har vi den nu, återigen i tryck
nästan exakt 50 år senare. Vilka av den
tidens råd håller än idag? Läs och begrunda. Sedan jämför vi med idag.

Råd till unga ornitologer
BORÅS TIDNING, 31 OKTOBER 1964
TEXT: PER-OLA RÖSIÖ

Fågelskådandet har för många blivit
en förnuftig lösning av fritidsproblemen – en anledning till utfärder i det
fria.
En allt större del av den ledighetslönade allmänheten bidrager till att
popularisera det förut så missaktade
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fågelkikandet genom att aktivt intressera sig. Femdagarsveckans ”fritidsprinsar” börjar alltmer kombinera helgdagsturerna med ett
förstrött naturintresse för att bryta
tristessen i tillvaron.
Unga och gamla upptäcker under
intryck av massmediats naturprogram och utflyktsskildringar att det
existerar en annan värld utanför stadens murar.
Nyfikenhet och vetgirighet väcks.
Intressespridningen sker dock huvudsakligen i kamrat- och familjekretsar; eller är i varje fall den vägen
av mer betydande art.
*
Skälen varför man amatörmässigt
börjar studera fåglar är väsentligen
av två slag: emotionella och kyligt
aktivitetsbetonade.
En förnimbar samhörighet med
den mer ursprungliga miljön kommer somliga att söka sig ut till natur
och fåglar – företrädesvis i den tidiga skolåldern. Dessa stadens barn
drivs mot ett helande av sin miljöskadade själ. Ej så sällan är de väl
sensibla av sig och ropar i sitt under-

medvetna efter ett harmoniskt liv.
Den äldre förvärvsarbetande skaran, som först under senare år drabbas av fritidsproblem – och ledan –
väljer oftast fågelkännargebitet
mindre av känslomässiga orsaker,
mer likt en hobby, vilken blir en
slags yttring av deras verksamhetsiver och rastlöshet.
Ornitologin har många bedrägliga
avarter, som man likt laster hänger
sig åt. Dess dyrkare lyckas inte alltid
avpassa intresseutövandet efter den
personliga läggningen, då man lätt
låter sig påverkas av andras ytterligheter. Endast ett fåtal har mottagit
allmänna vägledande råd – och
anammat dem.
Den som vill nå själva kärnan i fågelskådandet på ett uppbyggande
och fullkomligt sätt, gör klokt i att
lyssna till följande didaktiska stycke.
*
I all utbildning är grunderna av
största vikt. Även inom ornitologin
är de första lärospånen och sättet att
umgås med sitt ämne bestämmande
för intressets framtida gestaltning.
De ungdomar som står i begrepp

Att bli en fågelskådare

att viga sina fritidsstunder åt strövtåg i skog och mark, bör noga beakta
de gyllene vägvisande ord som gives.
Innan utrustning anskaffas och de
första exkursionerna företages, skulle jag önska, att varje nybörjare lyssnade till de råd, jag här föredrar att
uppdela på nedanstående punkter.
Den bör endast omfatta
svenska fåglar, innehålla färgbilder
och utförlig beskrivande text. Att rekommendera är: Sveriges Fåglar av
Erik Rosenberg, Fåglar i färg av Sigfrid Durango och Svenska Fåglar av
Folke Rösiö. Det bästa valet man kan
göra, är att skaffa sig Rosenbergs, ty
den är oumbärlig för såväl nybörjare
som mer avancerade.

FÅGELBOKEN:

KIKAREN: Den bör vara lätt och ljusstark samt tvåögd. Den första billiga
kikaren sliter man snart ut, och den
andra köper man – tillämpande sin
erfarenhet – med större krav på kvalité och räckvidd. Egentligen kan det
optiska hjälpmedlet se ut hur som
helst, nästan, då man går på upptäckt i en förut okänd värld. Man
ser, hör – och lär sig – ändå.
ANTECKNINGAR: Ett

anteckningsblock
i fickformat hör till den nödvändiga
utrustningen. I detta nedtecknar
man noggrant alla iakttagelser. Så
länge man lär sig något av antecknandet bör man fortsätta med det.

UTFLYKTSMÅLET: Turerna ut ur staden
bör inte bli för långväga. Det en ”lärling” har att inhämta ligger inom
nära räckhåll i de vanligaste biotoper. Varje skogsbacke har ett hemlighetsfullt lockande fågelliv, varje
sjö är ett Tåkern.
FÄRDSÄTTET UT: För

en frisk ung
grabb är endast cykeln acceptabel
som transportmedel ut till fågelmarkerna. En instängd bil eller en smattrande moped förfinar inte oförstörda
sinnen, och de som har ”naturöga”
måste vårda och öva detta. Vaksamma, lättretade sinnesorgan är det finaste naturen kan begåva en människa med.

u u u

Så här såg den ut i
orignal. Bilderna
visar ”rödspoven i
elegant flykt från
Gotland”, ”unga
skådare i aktion”
och ”rödgäss vid
Veselången”.

SÄLLSKAPET: Det

är en frestelse att genast deltaga i bussresor, anordnade
av SFU-föreningar och ornitologiska
föreningar, i tron att man på dessa
skönformar sitt intresse. Nej, att lita
till stöveltrampande hjordar och
gastande exkursionsledare som enda
utväg att vinna insikter och upplevelser är det största fel en ung ornitolog kan begå. De första åren bör
”unge herr Ornitolog” ge sig ut på
egen hand eller tillsammans med någon likasinnad och svika allt vad
folkhopar heter – i naturen. Han bör
värja sig för flockmentaliteten och
på egen hand drilla öga och öra. Han
bör lära sig tjusningen i att själv
upptäcka och finna förklaring. Inga
kunskaper är så bestående och
grundläggande som dem man i fält
själv inhämtar.
Man må läsa aldrig så många fågelböcker, man må serveras de mest
delikata ornitologiska syner ... någon god ornitolog blir inte den som
förbigår forskarglädjen och det
självständiga studerandet – avnjutandet.
*
Med några spännande nybörjarår
bakom sig, väl förankrade i minnet,
utvecklas den unge ornitologen vi-

dare. Han köper sig Europas Fåglar
och löser medlemskort i någon av de
föreningar som finns att välja på;
deltager i utflykter och stimuleras
ytterligare av kamratanda och nyförvärvade vänner.
Ett sprött och finsträngat intresse
harmonierar emellertid inte med
bullrande grupper, utan fordrar ensamhet eller högst någon enstaka
vän.
Som det absoluta tecknet på mognad hos en ornitolog är steget ut ur
gemenskapsberoendet. En egen filosofi, en egen syn, vilken för honom
åter till nybörjaråren och hemmamarkerna, leder honom fram till rikt
kunnande och fullkomlighet i njutning och upplevelse.
Att relativt sent i sitt liv kasta sig
in i intresset utan ungdomens entusiasm och gripenhet, blir oftast en
vandring på irrande stigar utan mål
och mening. Den mer till åren komne har svårare för att lära sig, och
hans sinnen har förlorat sin knivskärpa. Men om den rätta själsliga
konstitutionen finns där, parad med
känslighet, utvecklas också senioren
till en måttfull och innerlig fågelskådare.
Så många av storstadens ornitolo-
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ger, vilka från början varit utan
egentlig hembygd och bara haft ett
ornitologiskt surrogat för en sådan,
förfaller till artjakt och ytligt iakttagande – till ”frimärkssamlande”,
som det ironiskt kallas. Det renodlade artjagandet, som – gissar jag –
det stora flertalet hänger sig åt, är
ett allvarligt felgrepp. Fåfängt samlande på den ena rariteten efter den
andra måste ses som ett försummande av det allmänna och inhemska
– som oförmåga till sinnliga njutningar.
Det sällsynta har naturligtvis sin
charm. Och inte vill jag helt förneka
dess angenäma glädjechocker.
Dessa bevingade kuriositeter karaktäriseras dock bäst som utropstecken. Djupare glädje skänker vråkens flykt, gråsparvarnas tjabbel och
de sträckande kråkorna.
Jag kan ge rådet: ”Jaga inte arter”
– men väntar mig inte, att det skall
bära frukt hos en enda vilseledd fågelskådare. Ty jag är övertygad om
det fysiologiskt betingade i beteendet och att önska sig ett annat sätt
att se, höra och njuta vore detsamma
som att önska sig en ny människa.
Den ornitolog som kan inlemma
sitt intresse i ett större sammanhang,
i naturen som helhet, förenar det
med själva levandet. Blir stunderna i
naturen en syntes av njutning och
kunnande, bör man skatta sig lycklig. Saktmodighet, ett dröjande lugn,
sinnlighet och kärlek till djur och
växter är de inre och yttre strömmar, som för fram till all naturupplevelses glädjekälla.
# PER-OLA RÖSIÖ
ATT ARTIKELN ÄR SKRIVEN i

en annan tid
går inte att ta miste på. Förutom språkbruket märks det tydligt när det gäller
könsanslaget i artikeln, som helt och
hållet riktar sig till män. Det är ”ung
grabb” och ”unge herr ornitolog” för
hela slanten. Så hade förstås inte en
dylik text skrivits idag, när en stor del
av de nya fågelskådarna är kvinnor.
Detta påverkar dock inte värdet av
resten av artikeln, där vi hittar många
handfasta råd som står sig bra idag. PerOla trycker på flera viktiga punkter här.
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Mest bortglömt i dagens sociala samhäl- DEN FÖRSTA KIKAREN DÅ? Optiskt har det ju
hänt otroligt mycket sedan 1964, men
le är kanske vikten av att vara ute själv.
Per-Olas enkla råd till nybörjaren står
Utan den mer kunniga kompisen, utan
fortfarande fast. I början går det bra
den ”gastande” exkursionsledaren. Fåmed vad som helst. I takt med att intresgelskådning målas ofta av media upp
set växer kommer man förstås vilja uppsom ett socialt fenomen mer än som ett
gradera sin utrustning, men i startskenaturintresse, vilket jag själv nyligen
det duger allt som förstorar. Det kan
fick erfara då jag porträtterades som fåvara en viktig påminnelse i dagens tekgelskådare i tidskriften Naturvetaren.
nikfixerade samhälle, där reklambudAnslaget från skribenten var hela tiden
skap och tekniktester signalerar utrustpå det sociala, och jag försökte trycka
ningens värde som oproportionerligt
på att det visserligen var trevligt men
stort. Man måste inte vara
att jag helst av allt skådar
fullutrustad för att pröva
själv. Han vägrade förstås
på en ny hobby.
lyssna på det örat, så i artikeln framstår jag som ett
NÄR DET GÄLLER fågelboken
übersocialt fenomen. Resten
är jag mer kluven. Visst
av artikeln var helt ok dock.
Varför ger
finns det en finess i att börOch det är kanske inte så
konstigt? I tider av sociala
inte Bonnier ja med en bok med färre
arter, men dessa böcker
appar och ett exkursionprout Fågelaldrig är lika bra illustregram från GOF som innehålrade som Fågelguiden med
ler fler exkursioner på en
guiden i en
sina 850 arter. Färre dräkmånad än vad programmet
nedbantad
ter visas och då blir det
gjorde på ett år 1964 är det
som skulle vara lättare
lätt att tro att det är så man
version?
ibland svårare. Själv börlär sig. Och visst lär man sig
jade jag med Alla Europas
av att andra förklarar. Man
fåglar i färg av den anledningen. Nu
ska inte sluta att skåda i grupp och umskulle jag råda nybörjaren att skaffa Fågås. Men om du sällan är ute ensam,
gelguiden, av samma anledning. Jag har
prova det lite oftare. Utmaningen när
länge undrat varför inte Bonnier satsat
ingen annan finns till hands är sporrande, och väldigt lärorik. Visst kommer du på att ge ut Fågelguiden i en nedbantad
version, med samma illustrationer men
komma hem med fler obestämda möten
bara nordiska arter. Den hade blivit en
i bagaget inledningsvis, men du komstorsäljare och varit perfekt för nybörjamer lära dig otroligt mycket. Dessutom
ren. Kanske kan man filtrera fram en reblir mötet med hela naturen mer slåengional upplaga i nya Fågelguidenappen?
de när man är ensam i den. Det är lättare att hänge sig och insupa atmosfären.
SAMMANTAGET HÅLLER JAG med om mycket
HELT I LINJE med samtiden ligger också
av det Per-Ola skriver. Det är egentligen
tipset om transporter och resmål. Skåda
bara motsättningen mellan artjakt och
nära hemmet, och cykla så mycket som
”sann naturälskare” som jag inte kan acmöjligt. Undvik att låsa in öronen bakceptera. Men vi kanske ska se det som
om motorsmatter. Vi har skrivit om det
en tanke av sin tid. Själv började jag
i FpV tidigare, men lyfter det gärna igen som ”förtappad artjägare” och njuter
med stöd från 60-talet. Längre resor och numera till fullo av naturen. Artjakten
besök på mer fågeltäta lokaler än vad
har fördjupat min vördnad för naturen,
den cyklingsbara omgivningen erbjuder
även om det enligt artikeln skulle vara
har förstås också sin plats, men många
omöjligt. Fågelstationernas stationscheglömmer nästan helt av att utforska sin
fer idag visar att forskning och intresse
närmiljö eftersom ingen annan rapporför sällsynta arter går finfint att kombiterar därifrån. Se det istället som en
nera. Det är inget fel på människan. Vi
sporre. Börja utforska din omgivning, så är bara alla olika. Men alla vägar in till
ska du se att den också har ett och annat fågelskådningen är bra vägar. Ju fler vi
att bjuda på. Inte på samma sätt som en
är som gillar att skåda, desto fler komfullproppad Torslandavik, men på sitt
mer vi vara som vill skydda den natur
sätt kanske lika fascinerande ändå.
som ger oss dessa upplevelser. #

”

En ny fågel har
sett dagens ljus

Swift Warbler 8x42

Swift Warbler 10x42

Vikt: 640 gram

Vikt: 680 gram

L x B x H: 157 x 130 x 50 mm

L x B x H: 155 x 130 x 50 mm

Synfält: 122 m/1000 m (7 grader)

Synfält: 105 m/1000 m (6 grader)

4 490:-

4 590:-

www.naturbokhandeln.se
info@naturbokhandeln.se
tel. 0485-444 40
För fler produkter besök vår webbutik.

SOF-medlemmarnas egen bokhandel

minnesord

LJUSGLIMTEN

D

u kommer vandrande
från fyrträdgården, med
gul jacka bland alla svart
klädda skådare. Du ler, du har
träffat många du känner och fått
prata om det du älskar, fåglar,
fåglar, fåglar. Vi åker runt på
Öland, jag samlar material för en
krönika om ditt liv (FpV 3/2012).
Det är så jag vill minnas dig, en
ljusglimt, med oss en tid. Du är
mitt inne i sjukdomen, det hin
drar dig inte från att prata med
alla, du är dig lik under skalet, ny
fiken, full av entusiasm och out
tröttlig, trots allt.
Du var en av de första skådare
jag mötte när jag invandrade till
Göteborg. På den tiden var vi inte
lika många som vi är nu, vi hade
inte bil och tubkikaren var knap
past uppfunnen. Men passionen
för fåglar var densamma. Vi åkte
scooter till Bohuslän för att leta
pilgrimsfalk på platser så hemliga
att de omnämndes med kodbok
stäver. Vi lyssnade andaktsfullt på
berguv vid den sista boplatsen, vi
stötte järpe på en kustlokal där
jag inte ens antecknade lokalen,
så hemlig var den.
En minnesbild tonar fram. Bre
vik, Morups tånge. Pilgrimsfalk
attackerar en flyttande kajflock,
plockar en kaja och tumlar runt.
Alldeles över vattnet lyckas kajan
slita sig. Då hörs röster bakom

”

Du är dig lik
under skalet,
nyfiken, full av
entusiasm och
outtröttlig
tallarna, du kommer raskt vand
rande men är inte ensam, runt
omkring dig andra skådare. Du
berättar något, du tvekade aldrig
att berätta, du tyckte verkligen
om det. Många är de som har fått
sig till livs föredrag ute i naturen,
du valde inte vem du talade till,
fågelintresse var tillräckligt. Du
fick andra att lyssna.
Åren gick. Vi besökte Tjolö
holm och Hönö, Varanger och
Östafrika. Vi fick barn, vi gifte oss
samtidigt på rådhuset i ett spar
tanskt dubbelbröllop, som skulle

ha fått dagens brudpar att förfä
ras. Vi spelade mahjong på kväl
larna, diskuterade allting, vi intog
ofta automatiskt motsatta stånd
punkter. Vi älskade att tjôta, var
ofta oense men aldrig ovänner. Vi
fortsatte att vara ute, möjligen
drabbades våra hustrur en smula,
men bildbevis finns på att vi
ibland tog med våra barn ut i na
turen, i små ryggsäckar.
Du ledde GOF-resor och höll
församlingen i strama tyglar.
Minns bussresa till Tåkern, bland
tiotusenden av gäss skulle det

finnas fjällgäss. Vi körde 300 me
ter i taget, jag somnade varje
gång (det kom du fortfarande
ihåg). Du gick först ut och tub
spanade tills du fann vad du sök
te, sedan släppte du ut oss. Din
ledstjärna som reseledare: när
man nu har åkt ända hit, ska man
ju se allt som finns här.
Vi vandrade vid Sitojaure 1978
och räknade mer än tjugo par
häckande fjällugglor. Ryttlande
fjällugglehannar över alla palsar!
Fantastisk vecka, trots regnet.
Aldrig mer. Under många år sågs
vi sedan allt mer sällan, så som
det kan vara ibland nu för tiden.
Sörjer nu en del över detta. Du
flyttade runt, jag var kvar.
Jag undrar var vi såg järpe i
Bohuslän. Du hade säkert kom
mit ihåg det, nu är det för sent att
fråga. Det slår mig direkt; du är
borta. Ändå inte. Du följer oss
livet ut.

# STIG FREDRIKSSON
SkÅdarporTrÄTT
SKÅDARPORTRÄTT

driven &
paSSionerad
Lasse Larsson viLL aLLtid veta mer
Det finns människor som inte kan låta bli att berätta för andra
hur fantastisk naturen är, inte minst fåglarna. När de gör det
med finess, är det bara att tacka och ta emot.
TexT och bilder: STig FredrikSSon

V

www.naTurSTig.Se

i åkte med GOF till Varanger 1980, med
Lasse Larsson som färdledare. Efter att
ha besökt både lappugglans och slagugglans marker i Bodentrakten drog vi norrut genom
de finska lappmarkerna. Först mot aftonen närmade vi oss målet.
Men då skulle vi informeras om artkomplexet
grå-/snösiska. Bussen stannade, Lars steg upp på en
stor sten, resegruppen samlades förväntansfullt.
Det duggregnade. Själv stod jag i bakgrunden och
tänkte att detta kunde väl vänta tills vädret blivit
bättre. Det syntes definitivt på mig vad jag tänkte,
jag sade det nog också. Resten av publiken var öppet entusiastisk.
Vi har haft en del att göra med varandra sedan
dess, rest ihop och tjôtat en del. Åren går. När jag
besöker honom på Öland denna vår, kommer han
osökt in på just denna episod. Han minns den väl.
Med tilltagande ålder och kanske visdom kan jag,
lite generat, inse min småsinthet den gången.
Detta är Lasse Larsson: durkdriven exkursionsledare och passionerad faktasamlare. Han delar
gärna med sig av vad han får fram. Betecknande var
titeln på det föredrag han serverade på Club 300:s
samt på GOFs årsmöte 2012: Allt du inte visste om
fåglar. Vi vet flera som medvetet sökte sig till båda
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dessa årsmöten just för att få ta dubbel del av denna faktapresentation. Innan 2012 var det dock
länge sedan han föreläste i Göteborg. Skulle vi ha
lockat honom mer tidigare?
– Jag fick en fråga en gång om att visa bilder
från Sydafrika. Men jag har inget intresse av det,
jag får ingen inspiration. Detta är denna fågel, detta är denna fågel. Men jag ser gärna på föredrag.
Lars har under lång tid arbetat med att sammanfatta så mycket mänskligt vetande man kan få tag
på när det gäller fåglar. Det är ett fullgott skäl att
leta efter mannen bakom dessa alster, som kommer
att bli epokgörande. Han berättar, med illa dold
förtjusning, att han fått 500 pdf-dokument som han
ska läsa igenom – ett smärre bibliotek!
deT började med vrÅkarna

Som många andra veteraner började han tidigt. På
den tiden fanns jungfruliga fågelmarker på nära
håll. Norra älvstranden var fortfarande strand med
vadare och änder mellan varven. Torslandaviken
var inte demolerad till oigenkännlighet. Men
Slottsskogen var närmast; han bodde alldeles intill.
– Jag började med fåglar där du slutar, säger han
med glimten i ögat. Jag invänder att jag är minst
lika mycket vid Amundön och Torsviken … även

Mount Kenya i
december 1975, under
en av Lasse Larssons
många resor till främmande fågelvärldar.

Fåglar på Västkusten 2/2013

p

Porträttet i FpV 3/2012.
Bilder: STIG FREDRIKSSON
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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

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

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

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

sonen eller GOFs telefonsvarare
(031-49 22 15), vilken avlyssnas
kort före avresa.
ÖVRIGT Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan endast medges om
resan inte därigenom fördyras för
övriga deltagare och då av exkursionens kontaktperson, till vilken
man också vänder sig för övriga
upplysningar.
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EXKURSIONER
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar
kortare turer till hemmalokaler,
heldagar på Västkusten och
längre resor till mer avlägsna
platser. Information om hur du
anmäler dig, vad du bör ta med
dig, pris, och annat du behöver
veta hittar du i rutan till vänster.
Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken VARDAGSAKTIVITETER).
Det speciella programmet för
GOF:s kvinnor i LADYBIRDS ligger
nere sedan årsskiftet. Kontakta
ladybirds@gof.nu om du vill återuppliva dem!
KRÅKUDDEN/HÖNÖ
LÖRDAG 11 OKTOBER

Välkommen att bekämpa oktober
mörkret på en dagsutflykt till vind
skyddet på Kråkudden på västsi
dan av Hönö. Här hoppas vi på rejäl
vind från väst eller sydväst för
havsfågel som labbar, liror, storm
fåglar och havssulor. För den som
besöker Kråkudden för första
gången är det bra att känna till att
en del av vandringen dit sker på
något svårgången klappersten.
Det brukar löna sig att vara där i
gryningen så vi åker färjan kl 07.10
från Lilla Varholmen. Samåkning
med bilar från Nils Ericsonsplatsen
06.30 med hemkomst ca 13.00.
LEDARE: Jon Håkansson. PRIS: Ca 80 kronor.
ANMÄLAN: Senast 1/10. KONTAKTPERSON: Anna

Lena Ringarp (070-827 93 76).

LEDARE: Göran Jansson. PRIS: 800 kr. ANMÄLAN:
Senast 21/9 med 300 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

HISINGEN SURPRISE
LÖRDAG 22 NOVEMBER

Hisingen har visat sig vara en stor
magnet för rovfåglar under höst/
vinter. Även tättingar kan samlas i
stora skaror. Områdena kring Bärby
och Säve lär besökas. Vi åker i egna
bilar med avresa kl 08.30 och med
hemkomst under eftermiddagen.
När, är beroende på fågeltillgång.
LEDARE: Tommy Järås. PRIS: Ca 80 kr. ANMÄLAN:
Senast 14/11. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla
Jarfelt (073-367 75 72).

HALLANDSKUSTEN
SÖNDAG 30 NOVEMBER

Halland brukar så här års kunna
bjuda på trevliga övervintrare så
som snösparv, berglärka, vinter
hämpling och vissa år även snö
siska. Vi stannar på ett antal
kustlokaler och gör kanske, bero
ende på tid och fågeltillgång, även
någon avstickare inåt landet. Vid
Lis Mosse brukar ju alltid finnas
övervintrande rovfåglar. Vid till
räckligt många anmälningar åker
vi gemensam buss. Avresa 06.30
med hemkomst sen eftermiddag.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:
Senast 8/11. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

TJÖRN RUNT
SÖNDAG 7 DECEMBER

Sedan några år tillbaka är denna
exkursion runt Tjörn med Per Un
deland en tradition. Utifrån väder

och fågeltillgång väljer vi lokaler
för dagen. Kanske börjar vi på Klä
desholmen, där vi kan få se ytter
skärgårdens arter som alfågel, lom
mar, toppskarv, skärsnäppa med
flera. Havsörn och pilgrimsfalk ses
ofta sittande på omgivande skär.
I hamnarna spanar vi måsfågel och
hoppas på någon ljus trut, liksom i
fiskhamnarna Rönnäng/Bleket.
Därefter beger vi oss till någon
plats där vi ser ut över Stigfjorden
– en av Bohusläns bästa vinterloka
ler för havsörn. Vid fjordarna runt
Mjörn hoppas vi bland annat på
salskrakar. Vi åker i egna bilar med
avresa kl 08.00 och räknar med
återkomst till Göteborg under sen
eftermiddag.
LEDARE: Per Undeland. PRIS: Ca 200 kronor.
ANMÄLAN: senast 30 november. KONTAKTPERSON:

Maria Eriksson (070-539 59 10).

GÖTEBORG RUNT
TISDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN)

Traditionsenligt gör vi även i år en
tur runt i Göteborgstrakten, för att
se vad som kan erbjudas i fågelväg.
Förra året hade vi bland annat en
stor flock bändelkorsnäbbar och
en hökuggla att beskåda. I skrivan
de stund har vi så klart ingen aning
om vad som kan dyka upp i mör
kaste midvintern, men vi har gott
hopp om en trevlig vinterexkur
sion. Vart vi åker beror på vad som
finns att se. Vi åker i egna bilar med
avresa kl 08.30. Hemkomst ca
16.00.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 80 kr. ANMÄLAN:
Senast 21/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla
Jarfelt (073-367 75 72).

NÄRKE
LÖRDAG–SÖNDAG 25–26 OKTOBER

Följ med till Erik Rosenbergs klas
siska fågelmarker. Trakterna runt
Kvismaren hyser så här års stora
mängder gäss och i sjöarna rastar
mycket änder. Det är också goda
chanser till spännande rovfågel
sobservationer. I Kilsbergen finns
orörda skogar med goda chanser
att se järpe och tretåig hackspett.
Vi bor på vandrarhem i Odens
backen och samåker i egna bilar.
Avresa lördag morgon kl 06.00
med hemkomst söndag eftermid
dag. Deltagarantalet är begränsat
till 12 personer.

STORMFÅGEL - BILD: BJÖRN DELLMING



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

BILD 1 – REGELBUNDEN I SVERIGE

TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN

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.
RÅDASJÖN
TORSDAG 6 NOVEMBER, KL 09-12

Mölndalsån och Rådasjön är tät
ortsnära natur med rikt fågelliv,
exploateringsplaner och skydds
behov. Vi gör en vandring till
sammans med en som verkligen
känner till området. Vi ses för sam
åkning vid Frölunda kyrka, och
åker till Mölnlycke Centrum där vi
samlas vid parkeringshuset kl
09.30. Grön express till Möln
lycketerminalen. Samåkning från
Frölunda kyrka, samling kl 09.00.
GUIDE: Michael Nilsson.

BILD 2 – ANTRÄFFAD I EUROPA

ART 1
OCH
ÅLDER*?
BILD
– ART
OCH ÅLDER?

tur så får vi se stjärtmes i mestå
gen. I mån av tid kan det också bli
ett besök vid Grevedämmet för att
titta på strömstararna. Buss 753
avgår från Heden kl 09.32 och
kommer till Kristinedal (närmaste
hållplats) kl 09.47. Samåkning från
Frölunda kyrka, samling kl 09.30.
GUIDE: Berndt Lindberg.

HISINGSPARKEN
TORSDAG 20 NOVEMBER, KL 10-12

Vi besöker Hisingsparken där förra
vinterns stora begivenhet i skådar
kretsar var hökugglan vid Gunnes
torps mosse. Området har bra pro
menadstigar. På den här sidan
finns intressant information att
hämta: hisingenbyday.se. Ta er tid
att se filmen om Hisingsparken
med Slättadamm: www.youtube.
com/watch?v=VmflbvsdC88.
Bilister kör mot Gamla Björlanda
vägen och svänger in på Slätta
dammsgatan vid Bjurslätts torg.
Parkering finns vid Slätta damms
IP. För den bussburne: gå in på
www.vasttrafik.se och välj Bjurslätts
torg som hållplats. Samåkning från
Frölunda kyrka, samling kl 09.30.

ART?
BILD
2 – ART?

Frölunda kyrka, samling kl 09.15.
Kör Boråsvägen till Grandalsmotet,
79, tag av mot Hindås. Klippans
naturreservat är efter 2 km. Infor
mation finns på www.harryda.se.
GUIDE: Aimon Niklasson.
FÅGELCENTRALEN
TORSDAG 4 DECEMBER, KL 10-13

Som brukligt vid denna tid på året
ses vi på Fågelcentralen nära Kung
älv. Detta för att de som aldrig be
sökt denna räddningscentral för
trasiga fåglar ska få veta mer, men
alla är välkomna! Det är också la
gom tid att köpa årets julkalender
som bidrar till att finansiera verk
samheten. Samling kl 09.30 vid pplats Ragnhildsholmen, där bilar
parkeras, sedan blir det en vand
ring på en kilometer. Samåkning
kl 09.00 från Frölunda kyrka, eller
från OBS Bäckebol kl 09.15.
GUIDE: Tommy Järås.
SLOTTSSKOGEN
TORSDAG 11 DECEMBER, KL 10-12

KLIPPANS NATURRESERVAT
TORSDAG 27 NOVEMBER, KL 10-12

GUNNEBO OCH STENSJÖN
TORSDAG 13 NOVEMBER, KL 10-12

Samling vid parkeringen där Stå
loppet rinner ut i Stensjön. Vid
Stensjön börjar sångsvan, änder
och gäss nu att samlas inför över
vintringen. Vi vandrar vidare i
slottsparken och en tur till Hercu
lesstugan lär det också bli. Har vi

En av de få gammelskogarna i
Göteborgs närhet är Klippans
naturreservat söder om Hindås.
Tretåig hackspett har visat smak
för denna skog med många döda
träd, men också svartmesar, tofs
mesar och sparvugglor. Lunglaven
är en klenod som Aimon visar oss
och berättar om. Samåkning från

stjärtand, kricka och snatterand.
Om inget av detta finns för handen
berättar NaturStig vinterskrönor
från fordom. Samling kl 10.00 vid
Fågeldammen vid Linneplatsen.
Bilparkering vid Slottsskogens söd
ra infart.
GUIDE: NaturStig.

STJÄRTAND - BILD: JAN-ÅKE NORESSON

Vad vore denna stad utan Slotts
skogen? Vid denna tid på året finns
här fyra gånger fler fåglar än på
våren. Duvhök jagar ringduvor,
kråkorna skäller ut berguven och i
dammarna finns exotiska änder,

TERMINSAVSLUTNING
TORSDAG 18 DECEMBER, KL 10-12

Denna höst har vi nått vandring
216 sedan starten och kan vila ut
… med hittills okänt program, kan
ske filmer, bilder, frågesport och
fika med glögg för alla, vare sig
man åker privat eller kollektivt.
Vi håller till på Villa Ekliden och
parkerar på kyrkans p-plats om vi
nu inte tagit buss 95 från Mark
landsgatan.

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa
Ekliden på Södra Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda. Välkommen in på en kopp kaffe och
trevligt fågelprat med andra i
föreningen! Följande måndagar
är det bildvisning kl 19.00.
LÅNGT BORT I ASIEN
MÅNDAG 17 NOVEMBER

Pär Löfvenius har rest längs den
nordöstra sibiriska kusten genom
Berings sund och längs Chukotka
kusten till Wrangelön. Här finns
vildmark med isbjörnar, valrossar,
Fåglar på Västkusten 3/2014
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myskoxar och på närliggande He
rald Islands fågelklippor miljontals
häckande sjöfåglar. Efter paus re
ser vi vidare längs Kamchatkas öst
ra kust med dess aktiva vulkaner
till Kommendörsöarna och de Ku
rilska öarna på gränsen till Japan.

UTLANDSRESOR

SPANIEN 25 APRIL–3 MAJ 2015

TILL SPANIEN MED GOF
MÅNDAG 15 DECEMBER

Vi är en av de regionala fågelfören
ingar som reser mest, både hem
ma och ute i världen. Rudi Jelinek
guidar och dokumenterar dessa
färder med sin kamera. En liten del
av resultatet ser vi här i afton.
Många brukar vara intresserade så
det gäller att vara ute i tid. Bilpar
kering finns vid Frölunda kyrka.

FÖREDRAG
PÅ MUSEET
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
klockan 18.30!
FÅGELFLYTTNINGENS MYSTERIER
SÖNDAG 9 NOVEMBER

Fåglar fascinerar oss, och särskilt
deras ibland långväga men ändå
så pricksäkra flyttningar. Vi har
många frågor om detta. Vart, var
för och framför allt hur? Thomas
Alerstam är internationellt känd
som en av våra främsta flyttfågel
forskare, i afton har vi ett lysande
tillfälle att få höra honom berätta
om detta naturens stora under.
AMMARNÄS, FJÄLLFÅGLARS PARADIS
SÖNDAG 7 DECEMBER

Runt Ammarnäs i södra Lappland
har fågelforskning pågått i mer än
50 år. Bodil och Hans Nyström var
med ett antal somrar. Bodil fors
kade på gråsiskor och Hans har
sedan skrivit en bok ”Där Vindel
fjällen tar vid” (Carlsson 2012) om
både folk och fåglar i Ammarnäs.
Bodil berättar om denna fågel
metropol, och har med sig boken
för de som vill köpa den.
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GÅSGAM – BILD: RUDI JELINEK

Vi hade en mycket lyckad resa
till Spanien våren 2014. Det
var många som anmälde sitt
intresse men som inte kunde
beredas plats, eftersom resan
snabbt blev fulltecknad.
Vi gör därför om resan i år med i
stort sett samma upplägg och
koncentrerar oss på de centrala
och västra delarna av landet. Vi
flyger till Madrid där hyrbilar
väntar på oss och vi tar oss först
ca 12 mil norrut till Sepulveda
med lokaler för dupontlärka.
Dupontlärkan börjar sjunga
sin strof medan det fortfarande
är mörkt och i det tidiga mor
gonljuset fyller tofs- lager- och
korttålärkor in i kören. Omkring
byn hittar vi säkert medelhavs
stenskvätta, provence- och her
desångare och sten- och häck

sparvar. Olika rovfåglar lär
också dyka upp – som ormörn,
dvärgörn och tre olika gamarter.
Vi drar oss därefter söderut
mot bergen NV om Madrid för bl
a citronsiska, bergsångare och
vattenpiplärka. Resten av tiden
tillbringar vi i den spanska delen
av Extremadura – omväxlande
natur med stäpper, korkeksko
gar, frodiga dalgångar, berg och
vattenområden med vassbälten
borgar för ett omväxlande och
mycket rikt fågelliv.
Här kommer vi även att se
grå- och smutsgam, svartvingad
glada, rödfalk, hökörn och
spansk kejsarörn. Vi lär också se
natt-, ko- och purpurhägrar lik
som dvärgrördrom. I de mer
stäppartade markerna finns
stor- och småtrapp, tjockfot,
flyghöns och massor av olika

lärkor såsom tofs- och kalander
lärkor. Bland ugglor lär vi kunna
se/höra dvärguv, minerva- och
tornuggla. Även blåskator och
rödhuvade törnskator ses lite
överallt. Bland sångare kan
nämnas grässångare och rödstrupig sångare. Blå- och
stentrast lär väl också visa sig
liksom mycket, mycket mer.
Priset för resan blir ca 13 000
kr, vilket inkluderar flygresa tur
och retur, hyrbilar med försäk
ring och drivmedel samt boen
de på bra hotell. På några hotell
ingår frukost. I övrigt tillkommer
mat och dryck samt personliga
utgifter. Antalet deltagare är be
gränsat till 16 personer.
Tycker ni att detta verkar in
tressant; anmäl er genom att
senast den 20 december sätta in
2000 kr på föreningens resekon
to plusgiro 470 06 96-0. För vi
dare upplysningar kontakta gär
na Rudi, tel 070-629 08 98 eller
Berndt, tel 073-693 81 00.

OBS: Välkomna till bildvisningen från 2014 års Spanienresa på Ekliden den 15 december kl 19.00.

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

LÄSECIRKEL
START I OKTOBER

För dig som kan lite grann men
vill lära mer och är medlem i GOF.
Det blir tre exkursioner och tre stu
diekvällar inne på Ekliden.

Vill du läsa intressanta böcker med
fåglar som tema tillsammans med
andra? När hösten kommer och
mörkret faller planerar vi en stu
diecirkel. Vi träffas var 14:e dag på
Ekliden vid fyra tillfällen. I år har vi
valt Ulla-Lena Lundberg: ”Sibirien”
samt Magnus Ullman: ”I fåglarnas
värld”.

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.

START: Torsdag 9 oktober. TID: Torsdagar 18.30
–20.00. LEDARE: Kerstin Thelin och Barbara
Hedén. ANMÄLAN: Via e-post till Kerstin Thelin,
kerstin_thelin@hotmail.com. Max 10 deltagare.

FORTSÄTTNINGSKURS
I FÅGELSKÅDNING
START I SEPTEMBER

GOF:S FÅGELKURSER
ARRANGERAS I SAMARBETE
MED STUDIEFRÄMJANDET
I GÖTEBORG
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER

ORDFÖRANDE

EXKURSIONER

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

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

VICE ORDFÖRANDE

FÅGELCENTRALEN

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

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

SEKRETERARE

FÅGELSKYDD

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

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

KASSÖR

HEMSIDA

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

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

ÖVRIGA LEDAMÖTER

HEMSIDOR

TELEFON/E-POST

www.gof.nu
www.kustobsar.se

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt
efter observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas förutom på Artportalen även på GOFs hemsida och Kustobsar (se
ovan för adresser). Hjälp om hur du rapporterar finns
på Kustobsar under
”Rapportera”.
Har du inte möjlighet att rapportera till
Artportalen går det även bra att skicka
intressantare rapporter direkt till respektive
rapportkommitté (se nedan).

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

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

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu
MÅNADSMÖTEN

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

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

NIDINGENS FÅGELSTATION

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
RRK BOHUSLÄN

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

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

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

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

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

GOF bedriver ringmärkningsverksamhet
på Nidingen från tidig vår till sen höst.
Besök www.gof.nu/nidingen för mer
information om Nidingen och det
aktuella bokningsläget.

STUDIEVERKSAMHET

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

PLATSBOKNING

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

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

FÅGELCENTRALEN

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

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

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA
LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Bild 1: En vadare kommer flygande. Den
ser relativt kraftig ut med tydligt utstickande fötter. Ett svagt vingband kan anas.
Näbben är mörk, medellång och svagt
nedåtböjd. Detta betyder att det inte kan
vara någonting annat än en brushane.
Kombinationen beigefärgat, ostreckat
bröst och ovansidans fräscha fjädrar med
svarta kärnor och beigegula bräm visar
att det är en ungfågel. (Hönö, augusti).

Bild 2: En liten andfågel sedd bakifrån.
Bland annat vingspegeln och handpennornas utseende tillsammans med en
tydlig ögonring, som ser ut att vara utdragen bakom ögat, visar att det rör sig om
en honfärgad brudand. En förväxlingsrisk är mandarinand men en sådan borde
till exempel uppvisa större och ljusare
fläckar på flanken och ett vitt streck bakom ögat. (Vancouver, Kanada, augusti).

FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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