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TILL TIDNINGSPROJEKT
NÄR JAG GICK i skogen nära mitt

hem en dag i början av året fick
jag idén att följa korparna som
har sitt bo där. Det har varit ett av
mina projekt under 2014, det år
som nu snart är slut. Nyligen fick
jag ett nytt projekt. Ett ärofyllt så
dant. Jag fick frågan om jag ville
ta över redaktörskapet för den här
tidningen vilket verkligen gjorde
mig jätteglad och stolt. Min öns
kan är att bibehålla tonen, käns
lan och variationen – det som jag
tycker gör Fåglar på Västkusten så
fin och speciell. Och jag hoppas
att innehållet ska fortsätta entu
siasmera och förhoppningsvis
öka kunskap och väcka nyfiken
het och skådarlust.
HUR DET GICK för korparna i min

skog kan ni läsa om i Magnifierat.
I andra skogsområden runt om i
Göteborg har fågelskyddskom
mittén drivit ett stort invente
ringsprojekt på tjäder. I det här
numret ger de en kort samman
fattning av den fulla redogörelse
som så småningom kommer att
presenteras i fågelrapporten. En
nyfiken skådare som brinner för
en mängd olika projekt är Kristof
fer Nilsson. Läs om honom i por
trättet. Och missa inte Erik Wal
lentins snaskiga statistikprojekt,
vars fulla ansvar vilar på en större
strandpipare i Torslandaviken.
NU GÅR VI snart in i 2015 och för

att hålla ordning på alla era fågel
projekt kan det vara bra med en
kalender. Köp Fågelcentralens
och stöd därigenom ett annat
beundrans
värt projekt,
ett som vi
GOF:are ska
vara mycket
stolta över.
REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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Mat, holkar och påverkan

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

JULEN STÅR FÖR DÖRREN och ett nytt år närmar sig. Kanske har det blivit vinter
nu men i skrivandes stund är det nära tio grader varmt på dagarna. Trots
detta är frömatningen i trädgården välbesökt. En ny art för i år är nötskrika
som mig veterligen aldrig besökt min matning tidigare.
VI ÄR MÅNGA som

matar fåglar utanför fönstret eller på andra platser. Men
alla matningar är inte uppskattade av alla. En diskussion på Facebook och i
Vår Fågelvärld under hösten ifrågasatte lämpligheten i fortsatt stödutfodring av havsörnar. Alltför många havsörnar anses av en del att kunna ha en
negativ inverkan på andra fågelarter. Stödutfodring vintertid antas ge en
större överlevnad av ungfåglar vilket kan skapa ett ökat predationstryck på
bytesdjuren under kommande häckningssäsong.

KAN DETTA OCKSÅ gälla

småfågel? Genom att mata vissa arter, till exempel talgoxar och blåmesar, ökar man sannolikt överlevnaden för dessa så att fler individer av fröätarna överlever vintern och går till häckning frampå våren.
Finns det då risk att man snedvrider artsammansättningen
under kommande häckningssäsong så att de fåglar som
inte besöker frömatningar vintertid hamnar i underläge?

”

Finns det
risk att man
snedvrider
artsammansättningen?

ALLA FÅGELPOPULATIONER PÅVERKAS av begränsande faktorer
som boplatser och föda. Om man sätter upp holkar i ett
område där det inte tidigare funnits lämpliga boplatser för
hålhäckande fåglar kan det då finnas risk att man skapar
en födokonkurrens mellan hålhäckare och de som bygger egna bon? Det är
ju i alla fall teoretiskt möjligt. Ett exempel på detta är i ett område som jag
inventerade för några år sedan. Talgoxar, blåmesar med flera hålhäckare
var fåtaliga då det var ont om lämpliga boplatser medan svarthättor, lövsångare och trädgårdssångare, som bygger sina egna bon, var i majoritet.
Efter att det sattes upp 100 holkar i området ökade hålhäckarna markant
första året medan de andra minskade tydligt. Kan detta varit en ”naturlig”
variation eller hade det blivit konkurrens om födan? Det kan jag inte svara
på. Men efter tre år med holkarna så har antalet lyckade häckningar i holkarna minskat till mindre än hälften troligen på grund av predation från
vessla utan att jag kunnat se en ökning av dem som bygger sina egna bon.
JAG ÄR ÖVERTYGAD om att mänskliga aktiviteter påverkar fågellivet men inte alltid på ett sätt som vi
förväntar oss eller som ens är önskvärt. Men viktigt är att vi försöker och tar lärdom om det som
sker och inte ger upp. Nu ska jag gå ut och fylla
fröautomaten för andra gången idag. Hoppas att
många andra gör det också så att
inte bara vi utan även fåglarna får
ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU
en god jul och ett bra nytt fågelår.
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Fågelbordssatsning i GOF
MATNING FÖR ALLA På senare
år har ett antal offentliga
fågelbord satts upp. Smith
ska udden, Erikslund på Kvi
bergs kyrkogård, Hönö kyr
kogård, Ersvikens matning,
Azaleadalen i Slottsskogen,
Brudarebacken och Lillha
gens sandlycka är några ex
empel. Flera av dem försörjs
med bidrag från i första
hand Göteborgs Djur
skyddsförening.
Nu är också GOF med på
vagnen, och bidrar med frö
och grundorganisation. Det
gäller de flesta fågelborden
här ovan. Det är lätt att kom
ma dit. På varje plats finns
en ansvarig för
N
SSO
RE
verksamhe
O
N
ten. Du är
välkom
men att
besöka
dessa
platser.
På varje
plats finns
instruktioner vad gäller upp
trädande och rapportering.
Ansvarig från styrelsen är
Freddy Persson. freddy.persson@gof.nu.

Labb-bonanza
på Västkusten

BRELLE-FEST Hösten 2014 har bjudit på ett fantastiskt skådespel i form av bredstjärtade
labbar. Redan i slutet av augusti nåddes svenska skådare av information från Nordnorge om
rapporter av osedvanligt höga antal av migrerande bredstjärtade labbar.
Det dröjde bara någon vecka innan det
märktes av i vårt land också. Först vid norrlandskusten. Därefter i Vänern och Vättern.
Och lagom tills vågen av labbar nådde Västkusten kom ett mycket lägligt helgblåsväder
med hårda västvindar. Succén lät inte vänta på
sig. Den 27 september kunde man postera sig i
princip varsomhelst utmed Västkusten och få
njuta av fyra arter labbar flera gånger om!
Labbsträcket höll i sig en bra bit in i oktober
och den 27 oktober passerade inte mindre än
50 bredstjärtade labbar Hönö – den näst högsta noteringen för arten i Göteborgs rapportområde någonsin (rekordet är 94 ex den 10
november 1985). Siffrorna står sig dock ganska slätt mot dagssumman från Simrishamn
den 22 oktober: 327 unga bredlabbar! Var
skall detta sluta? Hösten är inte riktigt slut än
och i skrivande stund viner västvinden fortfarande runt knutarna ...
# BJÖRN DELLMING

# STIG FREDRIKSSON

Räkna vinterfågel
runt knuten!

Fågeltornet på plats vid Rollsbo-Ryr våtmark

Den 23–26
januari hålls den årliga och
landsomfattande fågelräk
ningen Vinterfåglar inpå
knuten, som arrangeras av
Sveriges Ornitologiska För
ening/BirdLife Sverige. Förra
året inkom resultat från över
20 000 svenska fågelbord.
Räkna och notera det hög
sta antalet individer av varje
art som besöker er matning.
Resultatet rapporteras till
SOF och instruktioner om
hur ni går tillväga finns på
www.birdlife.se.
KOLLA FÅGELBORD

# KARIN MAGNANDER
Bild: BJÖRN DELLMING
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HÖJD STANDARD För ett par nummer
sedan skrev vi om en ny våtmark
som skapats utmed E6:an, strax
norr om Kungälv. Våtmarken fick
namnet Rollsbo-Ryr våtmark och
har nu även förärats med ett fågeltorn på en kulle i sydvästra delen av området. Det finns även en
iordningställd parkeringsplats ett
stenkast från tornet om man tar
sig dit med bil (avfart Rollsbomotet, sväng höger mot industriområdet och höger in på Ryrsvägen i rondellen). Området har
hittills attraherat arter som sångsvan, buskskvätta, forsärla, mindre strandpipare, många svalor
under våren samt hasselsnok.
# BJÖRN DELLMING

Hösten 2014

Nytt rekord
i Sudda

Ofantliga mängder
bredstjärtad labb har
sträckt förbi våra kuster
denna höst. Denna unga
brelle strök nära vindskyddet på Kråkudden
27 september.
Bild: MARTIN ALEXANDERSSON

GOF fick fint miljöpris
ERKÄNSLA Kungsbackas
kommun har utsett GOF
till 2014 års miljöpristagare med följande motivering: ”Miljöpriset 2014
gick till Göteborgs ornitologiska förening som i
över 30 år har studerat
och ringmärkt fåglar på
Nidingen. Föreningens
arbete med att bevara fågelfaunan och viktiga fågellokaler bidrar till den
biologiska mångfalden
och medverkar till att vi i
Kungsbacka kan uppleva
en levande natur.”
# MORGAN JOHANSSON

p

Bild: HANNA STÅHL

Morgan Johansson fick ta
emot miljöpriset av kommunstyrelsens ordförande Per
Ödman.

REKORDMÄRKNING Björn Zachrisson har ringmärkt fåglar i Sudda
på Hönö sedan 1997. Han brukar ringmärka varje dag när
vädret tillåter – i tre månader
eller mer under höstsäsongen.
Under 2013 iordningställdes en
ny idrottsplats i Sudda. Det innebar att området, där Björn haft
sina nät förändrades, men han
höll ändå fast vid den gamla lokalen under förra sommaren.
2013 ringmärkte han 1 133 fåglar vid 45 tillfällen i Sudda.
Inför sommaren 2014 flyttade
Björn sina nät till ett nytt ställe,
längre in i Sudda. En ny fältstation byggdes inne i ett tätt trädbuskage. Björn satte upp sex nät
i själva vassområdet och sex nät
fördelade på två områden med
buskvegetation omkring.
Årets ringmärkning pågick
under perioden 16 juli till 16 oktober och gav sammanlagt 2 123
fåglar vid de 44 fångsttillfällena.
Detta är det bästa resultat någonsin sedan Björn började
ringmärka i Sudda. Bland årets
begivenheter märktes en höksångare, tio skäggmesar, 38 gulärlor, 18 buskskvättor och tolv
sävsångare.
# KERSTIN HIRMAS

Skön lirare
TRÖTT LIRA En udda fågel hittades
av Christer Elg sent på eftermiddagen den 12 oktober vid ångbåtsbryggan i Grebbestads
hamn. Obsen gjordes efter en
tids blåsväder. Med sin mörka
ovansida och ljusa undersida var
det uppenbart en lira. Fågeln
simmade runt i hamnen på nära
håll, men då arten ytterst sällan
ses på det här sättet, i kombination med det flyende ljuset, blev
den först bestämd till balearisk
lira. Vid bildstudier i efterhand
reviderades bestämningen till
mindre lira. Liran tog till vingarna i kvällningen och flög västerut.
# BJÖRN DELLMING

Rekord för
bo-/bergfink
HÖSTRÄKNING Den 11 okto
ber slog bo- och bergfin
karna rekord i skärgården.
Under pågående rovfågelinventering räknade under
tecknad tillsammans med
Ola Bäckman in 13 150 ex
från Nötholmen på Hönö.
Antalet är grovt underskat
tat. Eftersom fokus låg på en
helt annan artgrupp missa
des troligtvis många tusen
sträckande finkar som pas
serade. Endast från Smith
ska udden har det rapporte
rats lika höga sträcksiffror av
bo-/bergfink i Göteborgs
området – allt enligt Svalan.

# KARIN MAGNANDER

Långflyttare
är årets tema
ÅRETS JULKLAPP Fågelcentra
lens kalender för 2015 finns
nu till försäljning! Årets
tema är långflyttande fåglar,
omslaget pryds av en blå
hake fotad av Patrik Jonas
son. Fågelcentralens verk
samhet är helt avhängig av
en bra försäljning av kalen
dern som kostar 100 kr. Be
ställ den på www.kustobsar.
se/kalender eller köp den på
Ekliden eller på Fågelcentra
len.
Precis som tidigare år
ställer även ett antal Hem
köpsbutiker i Göteborg upp
och säljer kalendern för att
stödja Fågelcentralens verk
samhet. Butikerna är Hem
köp Annedal, Bifrost, Hagen,
Kustgatan,
Linnégatan,
Masthug
get, Nord
enskiölds
gatan och
Vasagatan.

# KARIN MAGNANDER
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Fågelnyheter från västkusten

Hungriga örnar flockas på Getterön

p

Bild: FRIDA NETTELBLADT

Tajgasångare upptäcktes på
otippade ställen denna höst.

Tajgasångare
lite överallt
VINGBAND Slutet av septem
ber är bästa tiden att leta
efter tajgasångare i Sverige,
och numera hittas arten så
gott som årligen i Göte
borgsområdet. Inte sällan är
det skärgården som står för
flera av fynden men i år blev
fyndbilden något udda.
Det började med en obs
mitt i Härrydaskogarna, där
efter i en trädgård i Möln
lycke, sedan GAIS-gården,
Backaplan, Slottsskogen och
Stampen. Hela sex fynd är
en exceptionellt hög siffra
med göteborgska mått
mätt, och än mer anmärk
ningsvärt är att inget av fyn
den gjordes i skärgården!
På flera håll i landet note
rades under samma period
höga antal tajgasångare och
vid ringmärkardungen i
Grötvik i Halmstad fångades
tre exemplar på en och sam
ma morgon (sju ringmärkta
totalt under hösten!).

# BJÖRN DELLMING

ÖRNGOTT För tredje året i rad kommer havsörnar
nått gynnsam bevarandestatus i Sverige. Av den
kunna äta sig mätta på Getteröns naturreservat.
anledningen menar motståndare till matningen
Köttet, som består av benfria slaktrester, komatt den stora mängden örnar skapar obalans i
mer från Öströö fårfarm innanför Varberg och
det normala fågellivet på reservatet då andra
läggs ut i reservatet varje dag innan gryningen,
arter, som annars håller till där, riskerar att
under hela vintern. Säsongen 2013/2014 lästes
lämna detta sitt traditionella övervintringsomringar av på 21 olika individer och i skrivande
råde. Kritikerna ser hellre att naturen får ha
stund väntar Varbergsskådaren och initiativtanormal och självreglerande gång – utan mänskgaren till matningen, Mikael Nord, på svar från
lig påverkan.
ringmärkningscentralen om örnarnas ursprung.
Å andra sidan är matningen lättillgänglig för
– Vi vet att det är en del örnar från Finland,
vanliga människor och har varit ett mycket uppdock huvuddelen från Sverige. Mycket spänskattat utflyktsmål för många nyfrälnande med alla avläsningar! Ungefär hälften
sta och fascinerade besökare
var omärkta förra säsongen så drygt 40
som kanske för första gången
olika havsörnar var nere kring matningfått se och uppleva sin fören, hälsar Mikael.
sta örn på nära håll.
Den bästa observationsplatsen är
– Det här med att
obsplatsen mellan VOF-huset och Namata örnar gör jag ju
turum. Det stora gömslet fungerar
inte främst för att hjälockså men blir snabbt fullt med frampa örnarna överleva,
förallt fotografer.
även om det naturligtvis
Matningen på Getterön har även
är en viktig och positiv
uppmärksammats i media, bland annat
aspekt, utan i första hand
i TV och lokala tidningar. Även på sociala
för att fånga allmänhetens
HA
VSÖ
medier har matningen diskuterats och åsikintresse, få folk att förstå och
O RD
RN – B
ild: M I K A E L N
terna om syftet med att mata havsörnar går isär.
se och bli intresserade av fåglar, naStödutfodring av havsörnar i Örn72:s regi avtur och allt vad detta för med sig, säger Mikael.
slutades för ett par år sedan då arten bedöms ha
# BJÖRN DELLMING

BOKRECENSIONER

SVIRRE FLYGER TILL STAN
av Erik Hirschfeld & Maria Nilsson Fidler
Hirschfeld Media, 2014, ca 160 kr

#####
Svirre flyger till stan
är en rikt illustrerad
barnbok om Svirre,
som trots det pojk
klingande namnet
är en ung gärds
mygshona, som en kväll lämnar
boet och ger sig ut på en lång
nattflygning till den stora sta
den. Längs vägen stöter hon på
en lövsångare som är på väg till

Afrika, och i staden möts hon av
konstigt glesa skogar och en hel
del andra fåglar. Hon får den hår
da vägen lära sig problemet
med fönsterrutor, varningslätet
för fara, och att gärdsmygar inte
kan dyka trots att de är så lika
strömstarar. Och en del annat.
Nu låter kanske detta som en
ganska torr faktabok, men det är
det inte. Tvärtom är det en trev
lig berättelse där Erik Hirschfeld
lyckas med det svåra konststyck
et att skriva en typisk saga som
inte känns faktatung, trots att
den faktiskt är det. För att lyckas
med det förklaras inte all inflätad

fakta i själva sagan, utan först i
den efterföljande faktadelen.
Och det är först när man andra
gången läser sagan, med fakta
delen i bakhuvudet, som man
inser hur mycket fakta som ändå
är med i berättelsen. Snyggt löst!
Båda mina barn älskade bo
ken, och har efterfrågat den flera
gånger. Även faktadelen. Min
äldsta son konstaterade att ”om
GP skriver om den här kommer
den få fem fyrar, för den var ju jättebra”. Mer än så behöver inte
sägas. Målgruppen är nöjd och
ger högsta betyg. Fem skarvar.

# PÄR LYDMARK

Boka in årsmötet
KOM IHÅG Årsmötet äger
rum på Naturhistoriska mu
séet i Göteborg söndagen
den 12 april klockan 18.30.
Eventuella motioner ska
vara styrelsen tillhanda se
nast den 15 februari 2015.

# STYRELSEN
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Anmäl olovlig körning!

Rättelser till FpV nr 3/2014

Torslandaviken är ett Natura 2000-område
där all enduro- och motocrosskörning enligt
lag är förbjuden. Tyvärr sker detta fortfaran
de ibland. FpV-redaktionen uppmanar alla
som ser detta att omgående kontakta vakt
bolaget Port Security, tel: 031-368 75 66.

I artikeln Skåda utan bil finns ett fatalt misstag. Ska
man till Hårssjön med buss väljer med fördel håll
plats Skyttegatan. Följ därefter leden förbi Hör
sickan och Sjödala till fågeltornet på Hårssjöns
västsida, en nätt promenad på fyra km. Och min
nesordet Ljusglimten var tillägnat Lars Larsson.

Hösten 2014

APP-RECENSIONER

FÅGELGUIDEN
Fågelguiden
Plattform: iOS (iPhone)
Pris: 135 kr

#####

Upphovspersonerna till denna
nylanserade app är precis som till
den väldigt populära fälthandbo
ken med samma namn Lars
Svensson, Killian Mullarney och
Dan Zetterström.
Debatten kring denna lanse
ring har främst rört två saker, hu
ruvida vi verkligen behöver mer
elektronisk apparatur med oss ut
i fält och varför appen endast
lanseras för iPhone i detta skede.
Vad gäller den första frågan, så är
det naturligtvis så att ingen av
oss behöver Fågelguiden som
app i strikt mening, och visst
finns det nackdelar med att för
lita sig på elektronik. En är den
omvittnat begränsade batterika
paciteten hos iPhones. Ingen av
oss vill förstås hamna i en situa
tion där vi bläddrat så mycket i
appen för att säkra karaktärer hos
en vadare att batterierna tar slut
när man väl känner sig säker och
skall larma ut tundrasnäppan.
Användaren själv kan avgöra
om arterna ska presenteras i tax
onomisk eller alfabetisk ordning
men för den som är van vid bo
ken är förstås taxonomisk ett en
kelt val. Vidare kan man välja för
storingsgrad för översikten, en
där du endast ser familjenivå, en
något mer detaljerad där cirka
fyra arter syns i varje skärmfält
och slutligen en där endast en art
syns i skärmfältet. Detta är en bra

funktion som ger en möjlighet
att bläddra på ett sätt som på
minner om böcker. Även när man
går in på en enskild art är mycket
bekant från boken. Illustratio
nerna är i stort desamma även
om nya har tillkommit. Även tex
terna är till största delen de sam
ma. Dock är appen med några få
undantag uppdaterad med avse
ende på taxonomiska föränd
ringar sedan senaste bokutgå
van, exempelvis behandlas nu
tidigare isabellatörnskata som
två arter, isabellatörnskata och
turkestantörnskata. Även utbred
ningskartorna är enligt uppgift
helt uppdaterade. En kritik som
framförts är det lilla formatet på
illustrationer och text på en
iPhone. Detta är tyvärr en befo
gad kritik och misstanken om att
appen egentligen är optimerad
för iPad stämmer nog till viss del.
Detta är ju dock goda nyheter för
den som även har en iPad då ap
parna mellan denna och iPhone
delas fritt.
Sökfunktionen i appen är up
penbarligen mycket genomarbe
tad. Den ger möjlighet att exem
pelvis söka på fåglar med grön
fjäderdräkt i en specifik biotop
och att jämföra fler fåglar med
liknande utseende sida vid sida. I
den första lanseringen av appen
var sökfunktionen onödigt till
krånglad och svårtillgänglig men
detta, och andra mindre pro
blem, är nu åtgärdade i den se
naste versionen.
En distinkt fördel med en app
framför böcker är möjligheten att
inkludera andra media. I Fågel
guiden finns minst ett läte för
varje fågel, inte sällan flera. In
spelningarna är ofta mycket bra,
om än något korta ibland. Det
finns även möjlighet att köpa till
videomaterial för en stor mängd
av arterna samt ännu mer detal
jerade utbredningskartor. Kanske
kunde man önskat att rörliga bil
der ingick för de arter där rörelse
mönstret är centralt för artbe
stämning. Till nästa utgåva
hoppas även jag att utvecklarna
även sätter etiketter på lätena
såsom lock, varning eller sång så

att även den som är obekant
med artens läten kan förstå vad
den hör. I appen finns även möj
lighet att föra listor över sina ob
servationer, detta fungerar dock
bättre i en annan app, se nedan.
Sammanfattningsvis är Fågel
guiden ett mycket välkommet
och välgjort tillskott bland fågel
apparna. Texterna och illustratio
nerna håller, precis som i boken,
yppersta klass och endast forma
tet på dem lämnar något övrigt
att önska. Priset, 135 kronor, får
sägas vara rimligt för vad man får
och även i jämförelse med andra
liknande appar. För den som an
vänder en Androidtelefon och
vill få tillgång till Fågelguiden har
budskapet varit något oklart. Det
är sagt att den ska lanseras, men
det tycks finnas risk för att väntan
kan bli lång.

ningar upp, ofta både sång, lockoch flyktläten. Första gången
man spelar ett ljud krävs tillgång
till datatrafik men när man väl en
gång spelat ett läte så lagras det
på din telefon. Det kan sedan
placeras i listor man själv skapar.
På det sättet kan man exempelvis
skapa en lista över läten i Kenya
inför en stundande resa. Appen
fungerar på det hela taget myck
et väl och är ett prisvärt alternativ
till de mycket dyra fågellätesap
par som lanserats. Rekommende
ras varmt. Appen finns även i en
gratisversion med något färre
funktioner.
Liknande appar för läten från
Xeno-Canto finns även för
Android, till exempel Bird Sounds
och Ornitopedia. Båda är gratis.

AVES VOX PRO

Plattform: iOS (iPhone)
Pris: 159 kr

Plattform: iOS (iPhone)
Pris: 38 kr

BIRDS OF
NORTHERN EUROPE
###

###

Detta är närmast ett eldsjälspro
jekt utvecklat av skådaren, tillika
västkustbon, Max Allan Niklas
son. Grunden för appen är den
fantastiska websidan Xeno-Can
to som under det senaste decen
niet blivit den självklara databa
sen för all världens fågelläten.
Här kan vem som helst ladda upp
ett läte och diskutera det med
andra användare samt införliva
det i den ständigt växande data
basen av kvalitetsgranskade lä
ten. Appens huvuddel är en väl
fungerande sökmotor där man
kan söka på både svenskt och
latinskt namn. När man sedan
valt art kommer ett antal inspel

Innan Fågelguidens lanserats var
detta standardappen för fågelbe
stämning. Arterna som behand
las är i första hand de som före
kommer någorlunda regelbundet i norra Europa och är
med andra ord betydligt färre än
i Fågelguiden. Sökfunktionen är
enkel och väl fungerande. För de
flesta arter finns ett flertal illus
trationer av relativt god kvalitet
samt ofta bilder på exempelvis
boplats. Alla artnamn finns på
svenska men beskrivningarna,
som är hämtade från standard
verket Birds of the Western Pa
learctic, finns endast på engelska.
Till de flesta arter finns uuu
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Fågelnyheter från västkusten

uuu dessutom flera läten, dessa är

dock av skiftande kvalitet. Även
om detta i grunden är en bra och
tydlig app är det tveksamt om den
kommer att överleva i sin nuva
rande form med tanke på det rela
tivt höga priset och Fågelguidens
dominans.

SKÅDARTIPS

KRYSSLISTAN
Plattform: Android och iOS
Pris: 25 kr (Android), 49 kr (iOS)

####

Även denna app är av svenskt ur
sprung och riktad till den som ald
rig vill behöva tveka över hur
många kryss man har på en speci
fik lista. Användaren kan lägga upp
ett obegränsat antal listor och till
varje observation kan en exakt po
sition knytas. Appen innehåller
även bilder på alla i Sverige före
kommande arter och det finns
även möjlighet att lägga till nya
arter. Andra användbara funktio
ner är exempelvis räkneverk för
sträckskådning och möjlighet att
skicka vidare obsarna till Excel,
epost eller andra media.
Tanken bakom denna app är
mycket god och har definitivt en
plats för den som gillar listor. En
tanke som slår en är att Artporta
len skulle göra sig själva en stor
tjänst genom att kontakta utveck
larna bakom Krysslistan, Aves Vox
och Seglaren som recenserades i
FpV 2/2014. Tillsammans skulle de
kunna skapa en app för nya Art
portalen som verkligen skulle
innebära ett mycket stort steg
framåt. Vi kan bara hoppas. Appen
finns även i en gratisversion med
något färre funktioner.
# ERIK WALLENTIN
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VINTERSKÅDA!
Vi har ju många bra vinterlokaler i Göteborgsområdet –
Säveåns mynning, Välen, Torslandaviken med flera. Men
det finns andra pärlor som kanske inte är lika välkända!
TEXT: ELON WISMÉN
ELON.WISMEN@GOF.NU

KILLINGSHOLMEN
En utskjutande före detta ö som erbjuder
utsikt över de fågelrika vattnen söder om
Stora Amundö, med Billdals skärgård i
väster och Haga kile i söder/öster. Innanför holmen breder vassar och mindre
strandängar ut sig.

En hyfsad vinterdag här kan bjuda på
havsörn över skärgården, rastande änder och doppingar, exempelvis salskrake och smådopping, och ofta någon sillgrissla eller tordmule som ligger och
guppar mellan skären i väster. Haga kile
brukar vara rastplats för stora mängder

knölsvanar. I vassarna innanför kan
skäggmesar och sävsparvar hålla till.
Killingsholmen ligger strax söder om
Skintebo och är skyltad från Gamla
Särövägen. Det är inte tillåtet att parkera ute på holmen, så ställ bilen vid
någon av de två anvisade parkeringarna
alldeles efter den gamla banvallen (som
nu är gång- och cykelbana).
Håll till höger ute på holmen och gå
förbi bostadshusen till västsidan. Mellan
de två småbåtshamnarna finns bergknallar som ger bra utsikt över omgivningarna.

VINTERSKÅDA!

På Krossholmen kan man spana ut
mot Hakefjord efter sjöorre och
svärta. Men här finns även buskage och vassar med småfågel.
Bilder: PER-ERIK HAGSTRÖM

KROSSHOLMEN

Krossholmsvägens slut finns utrymme
Väster om Torslandaviken skjuter Kross- att parkera intill Volvo Penta Marine
Test Center.
holmen ut en bit i Hake fjord, med utGå 50 meter tillbaka och ta vänster
sikt över inloppet till Göteborg. Här kan
in på Nötöstigen. Längs denänder som sjöorre och svärta,
na väg finns flera klipplommar, doppingar, sillgrisshällar med bra utsikt.
la och tordmule rasta.
Vägen leder till ett
Havsörnar passerar
bostadshus med tillibland. På själva Krosshörande tomtmark
holmen finns fina buslängst ut på holkage och några små
men – gå inte
vassruggar som kan
ända hit.
spanas igenom efter
småfågel. Från stan
kör man Öckeröleden
KIPPHOLMEN
förbi Torslandaviken
till rondellen i Amhult,
Kippholmen är en
där man tar vänster mot
strategiskt belägen
SA
Andalen/Sandvik. Strax innbergknalle alldeles vid
G
LS K
B ER
RA K
E – B il d : E FA N S VA N
an vägen svänger kraftigt åt
Nordre älvs mynning, med
ST
vänster tar man höger på Sandviksvärester av en försvarsskans från
gen, fortsätter på denna och sedan in på
1720-talet. Härifrån blickar man både
Krossholmsvägen snett till vänster. Vid
inåt över älvens nedre lopp och ut i

Nordre älvs fjord med dess öar och skär.
Stora vassar breder ut sig både norr och
söder om holmen. I vattnen omkring
rastar ofta sångsvan, salskrakar och andra änder och någon havsörn drar ofta
förbi. I vassarna finns ofta skäggmesar
och kanske en varfågel kan sitta och
spana i närheten. I lövskogen runt parkeringen kan det vara gott om småfågel.
Kippholmen nås från Björlanda och är
skyltad ända utifrån Kongahällavägen.
På vägen dit passerar man Nolvik med
stora strandängar innanför Nolviks kile,
och därefter fina lövskogs- och hagmarker utmed Kallhedsvägen. Alldeles efter
en bussvändplats finns en parkeringsplats, varifrån en stig leder ut till holmen. Det kan vara blött och lerigt på
sina ställen, särskilt där stigen passerar
genom vassbältet. Men väl framme så är
detta en utmärkt plats att avnjuta en
vinterfika på medan du spanar av omgivningarna! #
Fåglar på Västkusten 4/2014
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Örnmöte
Örnmöte
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Närkontakt

NÄRKONTAKT
TEXT OCH BILDER: BENGT HALLBERG

J

WWW.HALLBERGFOT0.SE

ag hade avsatt en dag för att åka till Långås
i Halland och träna spår med en av mina
hundar. Om det blev tid över skulle jag besöka Hjuleberg, Abild, som ligger sydost om Falkenberg, för fågelfotografering. Det blev tid över
så jag och min hund kom fram till Hjuleberg vid
13-tiden. Hunden var trött och nöjd så den boade
in sig vid ett träd bredvid mig.
Helt plötsligt dyker en kungsörn upp – högt i
skyn. Den kretsar ett tag tills den får syn på en
havsörn som den jagar bort. Det blåser ganska
kraftigt så örnen driver iväg med vinden, bort från
mig, över fälten för att sedan vända och gå ner på
riktigt låg höjd (cirka 1–2 meter) och flyga rakt
mot mig.
Den befinner sig cirka 500 meter ifrån oss när
det känns som om den tar sikte på något. Då den
flyger så lågt har kameran svårt att fokusera. Först
då örnen är 50 meter ifrån oss fokuserar kameran.
Då ställer sig hunden upp och morrar vilket får örnen att ta höjd rakt över oss och rikta sin blick rakt
ner för att sedan, från lite högre höjd, granska hunden nyfiket.
Hade den sett hunden från början och skulle testa den? Dock upplevde nog örnen att en schäfer
var i största laget.
Efter denna dramatik kände jag stor upprymdhet. Jag stannade till innan jag lämnade platsen,
bugade mig och sa: Tack naturen för vad jag fick
uppleva idag! #
Fotnot: Kungsörnen är fotograferad 3 oktober 2013. Den ringmärktes som
bounge i Skåne 2 juni 2010.
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Inventerat
Inventerat

Nio tidigare okända spelplatser för tjäder har upptäckts
tack vare de senaste fyra årens
grundliga inventering.

Nyfunna lekplatser
Bild: ERIK EDVARDSSON

Nu har tjäderns lekplatser inventerats – i inte mindre än tre kommuner:
Härryda, Mölndal och Partille. Så här blev resultatet!
TEXT: CHRISTER JOHANSSON & JAN HELLENBERG
CHRISTER.JOHANSSON@GOF.NU

U

NDER FYRA ÅRS TID, 2011–2014 har
en inventering genomförts inom
detta LONA-projekt. Projektet har
haft till syfte att utföra en heltäckande
tjäderinventering av skogarna i de tre
kommunerna. Med detta menas att vi
inte bara fokuserat inventeringen på
äldre skogar där man förväntar sig att
hitta tjäder, utan även letat i yngre och
mer uppsplittrade skogsområden där vi
inte förväntat oss att hitta tjäderlekplatser. Någon liknande inventering har
inte tidigare gjorts i detta område.
GENERELLT FÖR HELA projektområdet gäller att skogslandskapet är tämligen fragmenterat av skogsbruk. Några områden
som är relativt opåverkade av skogsbruk finns dock (södra Mölndal, norra
Partille och centrala Härryda), och pro-
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jektet har velat undersöka om det är i
dessa områden som tjäderpopulationerna finns, eller om det finns lika mycket
tjädrar i områden som är kraftigt påverkade av trakthyggesbruk.
TOTALT HAR NIO lekplatser hittats,
samtliga tidigare okända förutom en lekplats som är
känd sedan 90-talet. Detaljerad information om
samtliga funna lekplatser (kartering, position,
antal tuppar) har skriftligen delgetts Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen
och berörd kommun.
Lekplatserna har även rapTJÄ
porterats till Artportalen
DE
RH Ö
(skyddad observation).
NA –
B

Uppgifter om tidigare lekplatser finns
från fyra områden där vi idag inte finner några lekplatser. Dessa tre områden
är Klippanområdet i Härryda kommun,
Maderna i Partille kommun samt Grantjärn och Rännareflåg i Mölndals kommun.
INVENTERINGEN visar

il d : B J Ö R N D E L

LMI

NG

att tjädern är
spridd i alla tre
kommunerna,
men med mycket
sparsamma, utspridda och isolerade populationer.
De flesta av lekplatserna har cirka tre
till fem tuppar och ingen kan betraktas som stor

Nyfunna lekplatser

p

Tjäderpopulationerna i projektområdet

Område med stabil tjäderpopulation
som kännetecknas av goda till mycket
goda tjäderbiotoper och relativt stora
områden med sammanhängande skogstäcke.
Här kan man förvänta sig att träffa på tjäder och
spår av tjäder i skogen. Observera att det inte
finns något område alls med mycket stor tjäder
population (mer än åtta tuppar) i projektområdet
(se sammanställningen av lekplatser).

(mer än åtta tuppar). De flesta av de inventerade områdena har troligen tidigare haft lekplatser men dessa har förstörts av kalhyggen, vägdragningar med
mera. Denna slutsats baseras på att stora arealer i inventeringsområdet tidigare haft lämpliga områden för tjäder,
med talldominerad barrskog och rikligt
med barrsumpskogar och mossmosaiker. Kvar idag finns de senare medan de
talldominerade barrskogarna har bytts
ut mot täta granplanteringar.

Område med
liten och svag
tjäderpopula
tion. Sparsamt med spår.
Områdena kännetecknas
av relativt goda men frag
menterade tjäderbioto
per där små lekar skulle
kunna finnas.

Område helt utan tjäderpopulation som kännetecknas
av dåliga eller kraftigt fragmenterade tjäderbiotoper.
Fragmenteringen utgörs i regel av hyggen och täta
granplanteringar. Observera att området trots detta inte behö
ver vara helt tomt på tjäder: omkringflyttande tjädrar kan i prin
cip påträffas var som helst. Solitärspelande tuppar skulle också
kunna finnas här. För dessa områden gäller dock att spår av tjä
der är närmast obefintliga och man kan inte förvänta sig att träf
fa på någon tjäder här.

ANDELEN TJÄDERGODA MARKER har

därför
minskat kraftigt. Rapporten visar att det
finns ett samband mellan områden med
stabila populationer och områden med
mindre påverkan av skogsbruk. I områden med mycket kalhyggen och ungskogar registreras inga uppflog och ingen
eller mycket sparsamt med spillning.
Inga lekplatser har hittats i skogar yngre
än cirka 80 år.
Rapporten i sin helhet kommer förhoppningsvis att publiceras på GOF:s

hemsida under fågelskydd och en förkortad version kommer att publiceras i
årsrapporten Fåglar i Göteborgstrakten
2014 nästa år. Några exemplar kommer
även att finnas på Ekliden. Vår tanke är
att fortsätta och utöka projektområdet
till att omfatta även Kungsbacka, Marks
och Bollebygds kommuner. Vi tänker
därför söka ytterligare LONA-pengar för
detta kommande år. Är du intresserad
att medverka eller vill ge tips så hör av
dig till någon av oss. #
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Statistiksnask
Statistiksnask

ARTMAGNETER
och sterila öknar

Varför är Partille sämst i länet när det gäller antalet sedda fågelarter?
Och varför har Orust överträffat sig självt? Erik Wallentin skissar
potentialer och bjuder på statistiksnask för alla listbitare.
TEXT: ERIK WALLENTIN

ILLUSTRATIONER: DANIEL BOSTEDT

ERIKWALLENTIN@GMAIL.COM

WWW.DANIELBOSTEDT.COM

T

anken på denna artikel föddes då jag vid
en granskning av mina rapporterade obsar i Svalan insåg att jag rapporterat en
större strandpipare i min hemkommun Partille
som jag i själva verket hade sett i Torslandaviken.
Nåväl, detta kanske inte kan anses vara ett speciellt allvarligt misstag och jag rättade snabbt till felinmatningen. Dock kom jag på grund av detta att
titta på Svalans artlista för min hemkommun och
insåg då att större strandpipare i Partille hade
inneburit ett förstafynd för kommunen.

MED ENS BLEV det lilla misstaget en smula mer allvarligt. Det visade sig att även arter som snatterand, bläsand och svart rödstjärt saknades. Detta
krävde en närmare undersökning. Hur kommer det
sig att någorlunda triviala arter som dessa inte har
setts i en kommun som ligger
"ett stenkast" från västkusten, som har över 30 000
invånare, blandad natur
och gränsar till Göteborgs kommun? Det
visade sig att Partille
kommun med sina
175 rapporterade arter var näst sämst i
hela Västra Gö-
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talands län, endast slaget av Essunga, en liten inlandskommun präglad av jordbruksmark och få
vattendrag.
DÅ JAG I mitt dagliga värv arbetar med statistiska
analyser föddes tanken att det med hjälp av dessa
metoder borde gå att säga något om varför vissa
kommuner tycks vara artmagneter medan andra
mest liknar sterila öknar.
För det första borde förutsättningar med avseende på natur, biotoper och dylikt vara avgörande.
För det andra spelar det rimligtvis en betydande
roll hur dessa förutsättningar utnyttjas, det vill
säga hur mycket det skådas på platsen. Låt oss exempelvis tänka på Mörbylånga kommun. Här finns
många av de förutsättningar vi kopplar till ett rikt
fågelliv, vilket också avspeglas i antalet arter som
observerats. Det är dock få platser i Sverige som är
lika väl bevakade av fågelskådare som just Mörbylånga. Vi kan alltså med visst fog anta att de flesta
av de arter som uppträder här faktiskt också upptäcks.
VILL MAN MED hjälp av statistisk analys kunna säga
något om hur en faktor påverkar en annan utan
samtidig inverkan från andra faktorer behöver
man använda sig av det som kallas regressionsanalys. Jag vill undersöka hur en beroende variabel, i detta fall antalet sedda arter per kommun,
påverkas av en rad oberoende, eller förklarande,
variabler som antas inverka.
För att inte komplicera bilden för mycket utelämnar jag vidare tekniska resonemang, den intresserade läsaren som vill veta mer får gärna höra av
sig. Dock bör det nämnas att denna sorts statistiska

Artmagneter och sterila öknar
analyser kräver att man inkluderar minst trettio
olika observationer vilket lett till att jag studerat
samtliga svenska kommuner med särskilt fokus på
Göteborgsområdet.
INNAN VI GER oss in på den statistiska analysen bör vi
dock skapa oss en bild av hur uppträdandet av arter ser ut i Sverige. I Tabell 1A–1E visas fem olika
indikatorer på antal sedda arter per kommun. För
varje kategori visas de fem främsta och fem sämsta
kommunerna.
Topplaceringarna för ”totalt antal sedda arter”
innehåller inte några stora överraskningar, södra
Öland ligger i topp, följt av Gotland, Karlskrona,
Varberg och Vellinge. Bottenplaceringarna intas
alla av inlandskommuner relativt långt ifrån de tre
största tätorterna.
Kategorin ”arter per invånare” ger i första hand
en bild av kommunens storlek, då toppen består av
mycket små kommuner och botten av de största
städerna i Sverige. Vi skall ha i åtanke att mellan
störst och minst antal arter skiljer det ungefär tre

och en halv gång medan det för invånarantal skiljer ungefär femtio gånger.
”Arter per yta” domineras av små kommuner
nära våra storstadsområden där naturvärdena troligen är större än i de rena storstadskommunerna.
För ”antalet rapporter” dominerar återigen Mörbylånga följt av Göteborg. Detta antal drivs troligen av flera faktorer, dels huruvida det är en kommun som besöks av tillresande skådare, dels antal
invånare i kommunen och i vissa fall troligen enskilda mycket flitiga rapportörer.
MOTSVARANDE TABELLER FÖR Göteborgs rapportområde bjuder inte på några större överraskningar (se
Tabell 2A–2E). Göteborgs kommun toppar i kraft
av sin storlek tre av fem kategorier, och Öckerö två
med sin kombination av många arter och en relativt liten kommun.
I de följande tabellerna presenteras resultaten av
regressionsanalysen. I den första tabellen redovisas
varje enskild effekt (se Tabell 3). Dessa, så kallade
koefficienter, skall tolkas som effekten av att ändra
en faktor då alla andra, hypotetiskt, hålls konstanta. Så kan vi exempelvis jämföra två hypotetiskt
identiska kommuner med den enda skillnaden att
en av dem har en fågelstation och den andra inte.
FÖR DET FÖRSTA kan vi konstatera att den absolut
viktigaste faktorn för att många arter skall ses i en
kommun är att många faktiskt skådar där. Vi kan
också dra slutsatsen att en fågelstation inverkar
positivt, vilket inte borde komma som någon överraskning. Dock kontrollerar jag inte i denna studie

”

Den absolut
viktigaste
faktorn för
att många
arter ska
ses i en
kommun är
att många
skådar där

TABELL 1A–1E. TOPPLISTOR ÖVER INDIKATORER PÅ ANTAL SEDDA ARTER PER KOMMUN I SVERIGE.
1A. Observerade arter

1B. Arter per invånare

1C. Arter per km2

1D. Antal rapporter

1E. Antal rapportörer

1.

Mörbylånga (420)

1.

Sorsele

1.

Sundbyberg

1.

Mörbylånga

1.

Mörbylånga

2.

Gotland (395)

2.

Arjeplog

2.

Burlöv

2.

Göteborg

2.

Varberg

3.

Karlskrona (360)

3.

Malå

3.

Öckerö

3.

Uppsala

3.

Lund

4.

Varberg (359)

4.

Bjurholm

4.

Solna

4.

Gotland

4.

Borgholm

5.

Vellinge (356)

5.

Åsele

5.

Lidingö

5.

Umeå

5.

Falkenberg

286. Årjäng (163)

286. Linköping

286. Härjedalen

286. Åtvidaberg

286. Perstorp

287. Essunga (160)

287. Uppsala

287. Arjeplog

287. Eda

287. Årjäng

288. Bjurholm (158)

288. Malmö

288. Gällivare

288. Boxholm

288. Malå

289. Perstorp (156)

289. Göteborg

289. Jokkmokk

289. Åstorp

289. Eda

290. Munkfors (122)

290. Stockholm

290. Kiruna

290. Munkfors

290. Munkfors

TABELL 2A–2E. TOPPLISTOR ÖVER INDIKATORER PÅ ANTAL SEDDA ARTER PER KOMMUN I GÖTEBORGS RAPPORTOMRÅDE.
2A. Observerade arter

2B. Arter per invånare

2C. Arter per km2

2D. Antal rapporter

2E. Antal rapportörer

1. Göteborg (336)

1. Öckerö

1. Öckerö

1. Göteborg

1. Göteborg

2. Öckerö (283)

2. Härryda

2. Partille

2. Öckerö

2. Öckerö

3. Mölndal (237)

3. Partille

3. Mölndal

3. Mölndal

3. Mölndal

4. Härryda (211)

4. Mölndal

4. Härryda

4. Härryda

4. Härryda

5. Partille (176)

5. Göteborg

5. Göteborg

5. Partille

5. Partille
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Statistiksnask

”

Snart är
det väl dags
för repris
på stäppflyghöna,
och den
här gången
skjuter vi
den inte!

för det faktum att fågelstationer naturligtvis placeras där det finns gott om fåglar. Inte heller för det
faktum att det för vissa arter i det närmaste krävs
att man håller dem i handen för säker artbestämning. Denna sorts effekter går att kontrollera för,
men ligger bortom denna artikels omfång.

ABSOLUT STÖRST POTENTIAL finns med andra ord i lilla
värmländska Munkfors. Här har genom tiderna endast 122 arter observerats och det finns således mycket för en hugad kommunkrysVIDARE ÄR DET så att det ses fler arsare att göra. Kanske är det här nästa
ter i kommuner med många insvartlärka gömmer sig? De nästa tre
vånare, men återigen, detta är
platserna innehas av huvudstaden
under förutsättning att allt anoch kranskommuner till Stocknat är lika. Naturresurser
holm. Kanske är det dags för
mäts med fyra faktorer. Detta
stockholmarna att börja ta microkan tyckas väldigt snävt och
birdingen på lika stort allvar som
kan förstås inte fånga en fullskåningarna?
ständigt sann bild av förutsättPå femte plats totalt i riket komningarna i en kommun, men de
mer min egen hemkommun, Parförsök som gjorts med andra varitille, som var anledningen till att idén
abler har visat att dessa ger en rela- Stä p
till denna artikel föddes. UppenbarliL
p fl
AH
y gh
tivt samstämmig bild. Generellt kan
gen har jag och de fåtal andra som skåMD
ön a –
B i l d : A N D E R S B LO
vi säga att tillgång till vatten vid kusten
dar här mycket att göra för att visa kommuoch de stora sjöarna har en klart positiv invernens fulla potential. Snart är det väl dags för repris
kan medan vattendrag i inlandet har en negativ
på stäppflyghöna, och den här gången skjuter vi
effekt. Troligen är detta främst en effekt av att de
den inte! Som en fotnot kan tilläggas att jag sedan
ligger i inlandet, inte att vatten i sig är negativt.
datamaterialet samlades in har dragit mitt strå till
Till sist kan vi konstatera att antalet öar har en
stacken med ljungpipare som art nummer 177 för
klart positiv effekt, något de flesta skådare säkert
kommunen.
kan skriva under på.
FRÅN REGRESSIONSANALYSEN FÅR vi

även uppgifter om
hur många arter som borde ses i en kommun, givet
alla de förutsättningar i form av natur och skådarintensitet vi specificerat. Detta kan då jämföras
med hur många arter som faktiskt har setts och ge
ett mått på hur stor potentialen för nya upptäckter
är (se Tabell 4). En positiv siffra indikerar alltså att
det setts fler arter än vad vi kan förvänta oss, och
en negativ att det setts färre, eller att man fått dålig utdelning per skådad timma i dessa kommuner.

u

Korrekt och flitig
rapportering är såklart viktig om man
vill visa kommunens
fulla potential.
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Vill du göra nya upptäckter skall du alltså bege dig
till kommunerna med störst negativ differens.
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TABELL 3. FAKTORERNAS ENSKILDA EFFEKT.
Faktor

Inverkan

Styrka

Observatörer (antal)

Positiv

Mycket stark

Fågelstation

Positiv

Medel

Befolkning

Positiv

Stark

Sjö- och åstränder (km)

Negativ

Svag

Yta i stora sjöarna

Positiv

Medel

Havsyta (km2)

Positiv

Stark

Öar (antal)

Positiv

Medel

Artmagneter och sterila öknar
RESTEN AV JUMBOLISTAN utgörs

av små kommuner relativt långt ifrån kusterna. För Göteborgs rapportområde återfinns även Härryda, Mölndal och Göteborg bland de kommuner som har en del kvar att
uträtta för att nå sin fulla potential. Skall man spekulera är detta troligen främst en effekt av skådartätheten. I Mölndal och Härryda de relativt få skådarna, vilket leder till färre arter och i Göteborg de
många skådarna som därmed borde hittat fler arter. Öckerö är den enda kommun i rapportområdet
där fler arter än förväntat setts. Förklaringen till
detta är förstås både tillgång till fantastiska lokaler
som Kråkudden, Hyppeln och Rörö men även att
kommunen besöks av relativt många tillresta skådare.

VILKA KOMMUNER HAR då

överträffat sig själva nationellt? Allra mest över förväntan är Orust. Här är
det troligen framförallt invånarantalet och antalet
rapportörer som drar ner det förväntade artantalet.
Även Orsa är en liten kommun med relativt få rapportörer men som har en riktig toppenlokal i Lindänget och som dessutom hårdbevakas av duktiga
skådare. Detsamma kan sägas om Karlskrona där
Utlängan bjudit på många tunga arter genom åren,
inte minst genom Lars-Gunnar Lundquists förtjänst.

TABELL 4. TOPPLISTA ÖVER KOMMUNPOTENTIAL.
#

Kommun

Arter

Förväntat *

Utfall **

1.

Munkfors

122

204

–82

2.

Sundbyberg

172

250

–78

3.

Stockholm

268

343

–75

4.

Solna

207

267

–60

5.

Partille

176

234

–58

6.

Perstorp

156

210

–54

7.

Bjurholm

158

210

–52

8.

Årjäng

163

214

–51

9.

Essunga

160

210

–50

10.

Finspång

177

226

–49

38.

Härryda

211

241

–30

50.

Mölndal

237

261

–24

84.

Göteborg

336

347

–11

211.

Öckerö

283

269

14

281.

Skurup

294

257

37

282.

Ronneby

286

249

37

283.

Vänersborg

304

267

37

284.

Höganäs

329

291

38

285.

Grästorp

262

223

39

286.

Sorsele

257

218

39

287.

Surahammar

276

236

40

288.

Karlskrona

360

318

42

289.

Orsa

274

231

43

290.

Orust

297

252

45

* Förväntat antal arter utifrån regressionsanalys baserat på de förutsättningar i form av natur och skådarintensitet som specificerats (se artikeltexten och Tabell 3)
** Jämförelse mellan faktiskt sedda arter och det förväntade artantalet. Positiva tal indikerar att det setts fler
arter än väntat, negativa tal att det setts färre än väntat. Kommuner med hög potential finns alltså överst.

t

Glasögonejder –
framtida belöning i
underskådade västkustkommuner?

”

Vilka kommuner har
då överträffat sig
själva? Allra
mest över
förväntan
är Orust.

Slutligen vill jag uppmana er att inte ta den här
statistiska analysen på för stort allvar, se den snarare som en inspiration att skåda mer, att gräva
ned er i all spännande statistik som finns tillgänglig eller att reta kompisarna från grannkommunen
som inte lyckats leva upp till förväntningarna. #

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!
TEXT OCH BILDER:
OLA BÄCKMAN

BILD 1 – ART?

BILD 2 – ART OCH ÅLDER?
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Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA

DUELL MED DRILLSNÄPPA
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PER.SANDBERG@VARBERG.SE

H

ÖSTGÖRA –

scrolla, klicka och dra med två
fingrar i det digitala bildarkivets mappar
och undermappar. Mörka, ljusa, öka kontrasten och kanske till och med deleta nr 138 …
bilden av drillsnäppan mitt på vägen är för ljus.

DEN 22 OKTOBER hörs plötsligt ljudlig rödhake
sång mitt på dagen från några björkar invid vägen i villakvarteret. En gång, sedan tyst. Sinnet
är inställt på något annat, det tar några sekunder att fatta. Vintersången är ju fortfarande
några veckor bort, det här var något annat.
ALLA FINNS I SINA BERÄTTELSER säger

man idag och
så är det, tänkte han. Välkända vardagslokaler
ute i naturen ändrar karaktär beroende på vad
man gjort innan, om man är ensam eller i grupp
då man besöker platsen. Guidar man och har
ansvaret är skillnaden ännu större.
Och så kan det också vara i mötet med en
drillsnäppa. Vad är den för varelse när den står
mitt på en skogsväg 58 mil nordväst om Luleå
och Kallax flygplats och inte flyttar på sig, inte
ens när man öppnar bildörren två meter intill
den? Forsen brusar intill och det är klart att det
är där den skall vara, men ibland far den tydligen upp på vägen och blir stående där. Även
om en två ton tung bil kommer rullande mot
den …
HAN HADE MED SIG Sten Selanders Lappland från
1948 som kvällsläsning och visste vad han skulle ansett om bilobsen av den orädda vadaren.
Selander vandrade med tung packning i fjällen
under flera veckor bortom stigar och markerade leder och han svor att inte utsätta sig för detta elände någon mer sommar. Men det gjorde
han naturligtvis, flera gånger. Ville man se örn
och sångsvan eller den sällsynta grusnarven

18
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runt Virihaure, skulle man tampas med elementen. Förflyttning skedde till fots, det var gångavstånd som gällde. Helikopterns ljud över
fjällvidderna var ett fördärv både för människan och den storslagna naturen och dess in
vånare. Den här inställningen märks hos flera
naturförfattare från den här tiden, när de
moderna kommunikationsmedlen började bli
allmänna under 1930- och -40-talen. Den lata,
bekväma och urbaniserade storstadsmänniskan
bannades.
VÅR DRILLSNÄPPA I AMMARNÄS sommaren 2014
står som en vägvakt när vi kommer rullande i
bilen, för att till slut stanna några meter framför den lilla långbenta kroppen. En revolverduell på en grusväg långt i norr, mellan en vadare och en Toyota.
För de flesta är kanske drillsnäppan under
vår- och sommardagar ett undflyende gällt läte
på stela vingar utmed en sjöstrand, innan den
slår till på en sten eller rotvälta och gungar med
bakkroppen. När det är kväll blir detta ännu
tydligare.

”... tyst boskap stirrar med gröna ögon.
Den vandrar kvällslugn till vattnet ned.
Och insjön håller till alla munnar
sin jättesked”
… skrev Harry Martinson i Passad 1945. Ja, vid
insjön blir drillsnäppan ännu tydligare vit undertill och klarare brungrå på ryggen. Mossar,
myrar och skog är djurens mark dygnet runt i
regn och sol. Vi är där på tillfälligt besök mellan middag och kaffe och har ingenting med
Martinsons insjö att göra, men det har drillsnäppan – och vattnet – och albuskarna – och
månskenet på kvällen. #

Duell med drillsnäppa
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Nyheter
från
rapportkommittén
FpV
FÅGELNYHETER
FRÅN VÄSTKUSTEN
Nyheter
från
rapportkommittén

RRK-NYTT #003

Att skriva
raritetsblankett
TEXT: RRK GÖTEBORG
RRK@GOF.NU

För att ett ovanligt fågelfynd ska bli en del
av den officiella statistiken krävs att fyndet
dokumenteras. Detta görs normalt med en
så kallad raritetsblankett, som behandlas
av Rrk eller Rk (beroende på hur ovanlig
art det gäller). I förra numret av FpV redde
vi ut när man behöver skriva en blankett. I
det här numret ger vi en guide till vad man
bör tänka på när man väl skriver.

Förr eller senare kommer de flesta fågelrapportörer rapportera ett fynd som är
så pass ovanligt att det krävs en raritetsblankett för att fyndet ska publiceras.
Ett problem är att man inte kan se hur
en sådan blankett ser ut förrän man ska
fylla i den, och än mindre finns någon
guide för vad de viktigaste delarna i
blankettskrivandet är. Med den här artikeln vill vi råda bot på det.
Blanketten innehåller ganska många
fält, och kan vid en första anblick te sig
riktigt tidsslukande. Vissa fält kan dock
ofta lämnas tomma, och andra fyllas i
mycket kortfattat. I den här texten kommer vi gå igenom fält för fält vad som
bör vara med, och var man kan hålla sig
kort.

vad man såg är alltid en bra rapport.
Skylten finns till för att man inte ska
klicka sig igenom formuläret i syfte att
rensa sin skuldlista. Problemet är att
fynden då också försvinner från andra
rapportörers skuldlistor, och fyndet blir
utan dokumentation.

FÖRSTA SIDAN
Nästa steg är en kortfattad beskrivning
av blankettens struktur, och därefter
kommer man till själva blanketten. Den
första sidan innehåller många fält som
redan är ifyllda från början, och går i
allmänhet ganska fort att ta sig igenom.
Några fält måste dock fyllas i:
Därav sågs den väl: Det första fältet
är nog också det som är svårast att tolka. Det man bör skriva här, är under hur
lång tid man såg själva fågeln väl, till
exempel ”ca 1 min”. Om det rör sig om
en långstannare kan man lämna fältet
tomt.
Biotopbeskrivning: En kort beskrivning av biotopen på lokalen, till exempel ”Gammal granskog” eller ”Ytterskärgård”. På välkända lokaler, eller rena
sträcklokaler där fågeln egentligen inte
utnyttjar själva lokalen, kan fältet lämnas tomt.
Obsavstånd (m): Alltid svårt att veta

precis, men viktigt att göra en uppskattning!
Flyghöjd (m): Kan ofta lämnas tomt,
men kan vara relevant för till exempel
en sträckande rovfågel eller tätting.
Handkikare och Tubkikare: Fyll i
vilken modell som användes! Om ingen
kikare användes, lämna tomt.
Väder- & ljusförhållanden: En kort
beskrivning är värdefullt här. Särskilt
viktigt är om fågeln sågs i mot- eller
medljus och om den var solbelyst eller
inte. Det är lätt att glömma sådant i efterhand, så ta gör en anteckning redan i
fält!
De sista fälten på sida 1 rör observatörerna och deras erfarenhet. Gör gärna
en uppskattning av hur många observationer av arten du och medobservatörerna har gjort tidigare! Fältet ”aktiv antal år” syftar på antalet år som aktiv
fågelskådare.

ANDRA SIDAN
På första sidan var det mesta kortfattat.
På sida 2, där själva fyndet ska beskrivas, finns det utrymme för längre utläggningar:
Kortfattat om händelseförlopp:
Försök beskriva alla omständigheter
kring obsen. Var befann du dig i förhål-

VAR BÖRJAR MAN?
När man loggat in i Artportalen finns det
längst ned till höger en länk till alla fynd
man själv rapporterat som har blivit
uppmärkta med blankettkrav, den så
kallade skuldlistan (en bild finns i förra
FpV 3/2014). Där klickar man på det
fynd man avser beskriva.
Det första man möts av är en varningsskylt som säger att man inte ska
skriva rapport om man inte tänker skriva utförligt. Det har nog avskräckt både
en och annan förstagångsskribent. Man
ska dock vara medveten om att man när
som helst kan spara undan sin blankett
och fortsätta vid ett annat tillfälle, och
en utförlig rapport som beskriver exakt

20
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Ser man sommargylling i Göteborgsområdet bör man skriva rapport till Rrk.

Bild: BJÖRN DELLMING

Rrk-nytt #003

tiv ges till hur fort själva artbestämningen skedde, och ganska ofta hamnar
verkligheten någonstans mittemellan
dessa. Beskriv gärna mer utförligt redan
i fältet om händelseförlopp!
Utförlig beskrivning: Och så får man
äntligen beskriva själva fågeln! Här beskriver man precis det man kunde se och
gärna även vad man inte kunde se. Ofta
ser ju inte heller fågeln ut precis som i
fågelboken, och det är viktigt att beskriva sådana skillnader också. Tänk på att
det är viktigt att beskriva precis vad
man såg och ingenting annat – det finns
inget krav på att se varenda karaktär
som finns, utan det viktigaste är en ärlig
beskrivning av fågeln man såg. Fokusera
på de karaktärer som tagits upp under
”Dessa kunde uteslutas på grund av”.

TILL SIST

p

Rrk-blanketten kan verka avskräckande. Men har man fört anteckningar i fält om väder/ljusförhållanden, hörda läten och dräktkaraktärer blir det betydligt lättare att skriva rapport.

lande till fågeln, kunde du komma
närmre för att se fågeln bättre, vållade
artbestämningen några svårigheter, vad
gjorde fågeln, fick fler se den och så vidare. Allt som har med själva observationen att göra är relevant!
Sällskapade med följande fåglar:
Om fågeln ingick i en flock, specificera
det här! Kan ofta lämnas tomt.
Storlek och hur denna bestämts:
Alltid svårt att uppskatta, och oftast är
en jämförelse med liknande arter bäst.
”Något större än de omgivande fiskmåsarna” är en bra beskrivning, och om
uppskattningen bara baseras på känsla
och erfarenhet, skriv det!
Rörelse och flyktsätt: Alltid svårt att
beskriva i ord, men gör ett försök. Precis
som med storleken, är en jämförelse
med liknande arter ofta bäst.
Läten: Försök att beskriva alla läten
som hörts! Om fågeln var tyst kan fältet
lämnas tomt.
Förväxlingsrisk förekommer teoretiskt med följande arter: Utgångspunkten bör vara att alla fåglar har förväxlingsrisker. En stationär härfågel kanske
är svår att ta miste på, men oftast finns
några förväxlingsarter. Om man beskriver en tärnmås är det bra att inte bara ta

med tretåig mås, utan även dvärgmås
och kanske till och med rosenmås. I det
här fältet räcker det att nämna arterna
och eventuellt de specifika dräkter som
utgör förväxlingsrisk.
Dessa kunde uteslutas på grund av:
Här går man igenom alla arter man tog
upp som förväxlingsrisker och beskriver
på vilka grunder de kunde uteslutas. Det
är alltid bra att ha mer än en karaktär
för varje utesluten art eftersom det
minskar risken att man misstagit sig.
Man kan dock hålla sig kort, och det
räcker med att skriva till exempel: ”Myrspov: vingband, näbbens form”. Hur
vingbanden och näbben faktiskt såg ut
kan man sedan beskriva i fältet ”Utförlig
beskrivning”.
Kortfattat om vad ras-/ålders-/
könsbestämningen grundades på:
Dessa fält kan lämnas tomma när ingen
sådan bestämning gjorts, men i vissa fall
kan de vara mycket viktiga. För till exempel trutar är en noggrann åldersbestämningen grundläggande för en korrekt artbestämning. Lägg gärna ned lite
extra möda om dessa bestämningar är
möjliga! Tänk på att dagens raser kan
vara morgondagens arter.
Bestämningen skedde: Tre alterna-

Sista steget i rapportskrivandet är att bifoga bilder, ljudfiler, filmklipp eller länkar till relevanta sidor på nätet. Det
finns ingen bättre dokumentation än bra
bilder och ljud, så om detta finns kan de
tidigare fälten hållas väldigt kortfattade.
Även en fotografiskt misslyckad bild kan
ha ett stort värde. Länkar bör normalt
undvikas eftersom de har en tendens att
sluta fungera efter några år. Undvik
helst också att hänvisa till bilder som
finns upplagda i Svalan, bifoga dem direkt i rapporten istället.
Det sista man får ska göra med sin
rapport är att förhandsgranska den innan man kvitterar. Här får man chans att
läsa igenom allt man skrivit, och har
möjlighet att ändra om något saknas.
Först när man klickat på kvittera och
skicka kan Rrk se blanketten. Man kan
sedan se sina egna blanketter under Personligt > Rk-/Rrk-rapporter, och håller
man muspekaren över symbolerna framför artnamnet framgår om blanketten är
godkänd eller inte. Om blanketten inte
godkänns kontaktar vi alltid rapportören.
Förhoppningen är att denna lilla guide kan vara ett stöd vid blankettskrivandet. Tänk gärna igenom blanketten redan i fält! Det kan vara en god hjälp till
att göra en bra artbestämning och beskrivning. Om det fortfarande finns
oklarheter går det alltid bra att kontakta
oss på rrk@gof.nu.
# MAGNUS RAHM
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MÄKTIGHET
VÄGER TYNGST
Smitten, Slettnes, Senegal – Kristoffer Nilsson lockas av platser där
mängder av fågel drar förbi. Rariteter väger inte tyngst.
Det är mäktigheten, totalupplevelsen som räknas.
TEXT: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

V

i har stämt träff på Smithska udden –
den lokal som för många Göteborgsskådare är synonym med Kristoffer
Nilsson. Hans val av mötesplats var på
inget sätt förvånande. Under åtta höstar stod han här ute och räknade sträckande fåglar.
I snitt varannan dag mellan 1 augusti och 20 november.
– Varför blev det just här? frågar jag.
Kristoffer beskriver sig själv som en projektmänniska och säger att han alltid funnit uddar spännande. Han berättar att han plockade fram kartan,
studerade Göteborg och konstaterade att Smithska

Tillbaka
på Smitten.
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Bild: KARIN MAGNANDER

udden framstod som extra intressant. Ingen hade
egentligen gjort något liknande innan och han
lockades av tanken att på riktigt ta reda på hur
höststräcket såg ut över Göteborg. Nere i Falsterbo
stod Nils Kjellén och räknade mellan den 1 augusti
och 20 november. Det satte standarden även om
bevakningen av Smitten, trots Kristoffers enastående insats, inte riktigt kunde mäta sig med vad de
kan åstadkomma nere på Nabben.
– Jag tänkte att jag testar en säsong och ser vad
som händer. Och sen rullade det på. Det tar ju aldrig slut! säger han, skrattar och berättar att han
nog är ovanligt lättroad och att det är ett privilegium att kunna uppskatta saker på det sättet. Det
kändes aldrig jobbigt eller tvunget.
”Utan att på något sätt vara kaxig vågar jag påstå att
Smitten är en av Göteborgs bästa sträcklokaler. Då
tänker jag inte på att lokalen drar till sig flest sträckande rariteter, vilket jag anser är mer slumpmässigt
betonat, utan jag tänker uteslutande kvantitet.”
Så skrev Kristoffer i Fåglar på Västkusten när
han i 2004 års första utgåva summerade sin andra
höst på Smithska udden, eller Näsetudden som Kristoffer själv ibland valt att kalla den. Han berättar
för mig att han även gjorde en jämförelse med Brudarebacken – utan tvekan Göteborgs mest välbevakade sträcklokal. Över Brudarebacken sträckte ungefär 10 procent av det antal som gick över
Smitten.
Vi sitter på varsin berghäll i skydd av enebuskar

Mäktighet väger tyngst

”

Jag tycker
inte om att
rangordna,
men Slettnes
är faktiskt
världens
finaste plats

Bild: ANDY HULTBERG

Fåglar på Västkusten 4/2014

23

Skådarporträtt

Bilder: JAN-ÅKE NORESSON (MITTEN), MARTIN OOMEN

p

Kristoffers projekt
når bortom fågelriket. I en igenvuxen
damm, alldeles intill
gården på Tjörn, har
han hittat griptångsflickslända, det första
rapporterade fyndet i
Bohuslän.

”

Det var
en mager
morgon. Jag
hade nästan
gett upp när
jag hörde
lätet.
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mot vinden. Jag lämnar lä en stund och går upp på
den topp Kristoffer brukade stå på. Han är inte någon kryssare direkt. Det är framförallt stora kvantiteter av fågel han uppskattar allra mest men när
jag står där kan jag inte låta bli att fråga vad som
varit det mest oväntade han sett från den här platsen.
– Biätare, svarar han. Det var en mager morgon,
antalsmässigt och jag hade nästan gett upp när jag
hörde lätet. Jag trodde knappt det var sant.
MINST EN VECKA varje

höst brukar han åka ner till
Falsterbo för att stå ute på Nabben och sträckskåda. Förra året var han på plats under Falsterbo Bird
Show. Kristoffer hade den goda smaken att stanna
kvar när helgen var över och på måndagskvällen
började de ana att något var på gång. Bivråkarna
började röra på sig och på morgonen den 3 september 2013 promenerade han ut mot Nabben. Det var
en vacker morgon. Stilla och lite dimmigt. Och så
började det. Kristoffer stod med Nils Kjellén och
Aron Andersson när bivråkarna började sträcka
men snabbt försvann in i dimridån. Nils förstod
snart att de behövde en strategi och gav tydliga instruktioner till de övriga två. Han delade in himlen
i tre sektorer och de tilldelades varsin.
Under den dag som noterade den högsta dagssiffran på bivråk sedan den galna dagen 1971 räk-
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nade Kristoffer ihop med de två andra in 4 152 bivråkar över Falsterbonäset.
KRISTOFFER HAR ETT brinnande musikintresse. Han
älskar att gå på konserter och ser detta som en av
de saker som får honom att må allra bäst. En annan
central del i hans liv är fotbollen. Han är en hängiven Malmö FF-supporter men följer även gärna internationella ligor. Och så har han förstås, även utöver fåglarna, ett stort och brett naturintresse.
För tre år sedan fattade Kristoffer och hans sambo ett viktigt beslut. De flyttade från staden och
skaffade en gård med egna stall och hästhagar. Nu
bor de på Tjörn, lagom ensligt och med naturen
lättillgänglig. Varje dag ser han till att få en rejäl
dos av utomhusvistelse genom att gå en sex km
lång promenad till bussen på morgonen. Gärna
med en frukostpaus i Seby kile.
– Men hur började ditt fågelintresse?
Kristoffer skrattar och berättar hur han, tolv år
gammal, åkte med sin mamma och mormor till Eskilstorps ängar utanför Malmö för att titta på skärfläckor.
– Jag minns särskilt ett tofsvipebo och något
som hände precis vid parkeringen.
De hörde plötsligt ett märkligt läte från en
buskridå. Förvirrade stod de en lång stund, glodde
in i växtligheten och bläddrade hit och dit i fågel-

Mäktighet väger tyngst

Bild: MARTIN OOMEN

guiden. Det märkliga lätet fortsatte och plötsligt
inser någon av dem att ljudet inte alls kommer
därifrån. Det är en enkelbeckasin som far runt,
runt ovanför deras huvuden.
– Jag tyckte att det var häftigt, säger han.

p

pauser för bad. Och spetsas med bredstjärtade
labbar, tärnmåsar och simsnäppor i antal som vi
bara kan drömma om här på vår västkust.
EN ANNAN MILSTOLPE var

resan till Indien för ett par
år sedan. Länge hade han haft en drömbild av hur
SEDAN DESS HAR Kristoffer förstås hunnit skåda fågmötet med tigern skulle gå till. Ett av favoritdjular på en rad olika platser, mer eller mindre avren! Han skulle gå på en dammig grusväg
lägsna. Jag ber honom berätta om några
och plötsligt skulle den komma ut
upplevelser som gjort avtryck och på
från skogen framför honom. Deras
samma sätt som Smitten utmärker sig
blickar skulle mötas och den
regionalt sticker, på världskartan,
skulle lämna honom lika snabbt
Västafrikas västligaste spets ut –
som den kommit.
landtungan där Senegals huvudDrömmen skulle alltså bli
stad Dakar är belägen.
sann, var det tänkt, och han
Högintressant! säger han och
bokade in sig på sex olika
berättar att han älskar havsfåglar
jeepturer. Under flera av exkuroch fascineras av hur till exempel
sionerna sågs tiger från andra
tärnor och labbar flyttar. Två resor
bilar, men aldrig från den Kristoftill Senegal har det blivit.
fer råkade befinna sig i. Han lämB re
lle
E N nade Indien med viss besvikelse. Re– Vi bor i ett bungalowområde. Det är
M
i Se
n e ga
OO
l – B i ld : M A R T I N
en fransyska som driver stället och vi har
san gick vidare men inte heller från
gjort en deal med henne så vi får sitta på restaubåtarna i det imponerande flod- och kanalsystemet
rangterassen och havsfågelskåda.
i Mangroveskogen i Bangladesh, tigerns marker,
Det sista säger han nästan lite ursäktande. Som
fick han se en.
om havsfågelskådning måste vara en obekväm,
Sista destinationen var bergen i Nepal. De enorsvinkall sysselsättning. Här avnjuts den tillsamma skogsområdena höll enligt den senaste inventemans med god mat och dryck samt varvas med
ringen då cirka 140 djur. Resan hade varit fantas-

I Senegal varvas mat
och dryck med ett
dopp. Och spetsas
med bredstjärtade
labbar, tärnmåsar och
simsnäppor i antal vi
bara kan drömma om
här på vår västkust.

”

Länge
hade han
haft en
bild av hur
mötet med
favoritdjuret skulle
gå till
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tisk men när sista morgonen grydde kunde han
inte hjälpa att han inte var på sitt bästa humör. Det
var dimmigt och huvudguiden berättade att han
under sina 20 år i området aldrig sett tiger.
En halvtimme innan det var dags att bege
sig tillbaks till hotellet hade Kristoffer
och en av guiderna hamnat lite på efterkälken. Dimman hade lättat och
guiden började plötsligt peka ut
över floden. I kikaren ser Kristoffer en rostgumpad törnskata och
en gråfiskare på en stolpe.
Det kan knappast ha varit någon av dessa den kikarlöse guiden
sett. Men plötsligt ser han den. Tigern. På andra sidan floden ligger
den i gräskanten.
Allt blir rörigt. Han ropar på de övriga
och inser när tigern skräms upp att han måste få en bild på den. Det får han. Eller i all fall på
svansen.
– Säkert världens sämsta tigerbild, men när jag
tog den kändes det som den bästa bild jag någonsin tagit, och så upplever jag det fortfarande. Det
räcker att titta på bilden så står jag vid den där floden igen.
En ung pilgrimsfalk jagar över Näsetuddens
klippor och jag för in samtalet på en plats som jag

vet betyder mycket för Kristoffer. Sex resor har det
blivit till Gamvik och Slettnes fyr på den arktiska
tundran i det allra nordligaste Norge.
– Jag tycker inte om att rangordna, men det är
faktiskt världens finaste plats.
Han var med om det nordligaste fyndet av svart
rödstjärt där och under en höstresa, när han bodde
helt ensam på fyren, säkrade han det andra fyndet
av mindre lira i Slettnes. Någonsin. Några dagar
senare räknade han till 350 kustlabbar.
Men vårresorna har varit bäst, berättar han.
Sträcket är magiskt. Det blir ju i princip aldrig
mörkt och vid något tillfälle bestämde sig sällskapet att dygnetruntbevaka Barents hav från
obsplatsen vid fyren. Fåglarna kan ju komma när
som helst!
Han beskriver platsen, stämningen, känslan och
flockarna av vitnäbbade islommar och bredstjärtade labbar med sådan kärlek att det är omöjligt
att inte önska att man får möjlighet att resa dit någon gång. Men västkustens kalla höstvindar gör oss
påminda om att vi trots allt befinner oss på Smithska udden.
FEM KORPAR FLYGER över oss när vi säger hejdå på
parkeringen. Jag sätter mig i bilen och låter det
sjunka in. Åtta höstar i rad mellan 1 augusti och 20
november. #

p

Slettnes fyr är en magisk plats när vårsträcket av islom, kustlabb, bredstjärtad
labb och praktejder
drar igång.
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Bild: KRISTOFFER NILSSON

Magnifierat
Magnifierat

KO RPENS Å R
TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

och en ekorre sitter
och kikar ner på mig från korparnas bo uppe
i den gamla tallen. Jag tänker att det nog
snart är dags för redets rättmätiga invånare
att åter ta sin boning i besittning. Den nattsvarta korpen som sades förebåda vargen.
Sades föra otur och död med sig. Andra ansåg att korpen var den som gav oss ljuset.
Solen. Var det indianerna? Eller eskimåerna? Det är mitten av januari, ingen snö har
fallit än i år och mörkret släpper nästan aldrig taget om mitt fuktiga råa Göteborg. Jag
kikar tillbaka på ekorren däruppe och tänker att korpen gärna får komma nu. Plocka
upp något glimrande ur jorden, slänga upp
det mot himlen och låta det bli solen och
ljuset och våren.

KARIN KÅSERAR

DET ÄR MITTEN AV JANUARI
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DET HAR NYLIGEN LJUSNAT. Över det högväxta
livlösa vintergräset ligger frosten som ett
tunt lager. Från den lågt stående solen bryts
strålarna mot fukten i träden vilket lockar
mig till att ta fram kameran. Precis som
morgontimmarnas motljus alltid gör. Det är
nu mitten av februari och det är redan full
fart på min blandskogs alla tättingar. Jag
har kommit fram till korparnas bo och det
ser fortfarande övergivet ut. Högfrekventa
toner stjäl min uppmärksamhet och jag får
in en, två, tre kungsfåglar i kikaren och därefter en trädkrypare. Jag tänker på trädkry-

parnas bobygge och på det där paret jag
följde förra våren. Minns hur de så ivrigt
flög fram och tillbaka mellan en halvmultnad stubbe och hålet i barken på ett närstående träd, samlande bomaterial. Och så,
dystert, på hackspetten som vid mitt sista
besök raserade deras verk. Solen skiner inte
längre. Ett dovt skorrande hörs över trädtopparna och mot den mörka himlen avtecknas nu de två ramsvarta korparna. De cirklar ett par varv över mig och över boet och
drar sedan iväg. Lockande. Då öppnar sig
himlen och regnet börjar vräka ner.
på februari. Skogen är
lerig och blåsig men grönfinkarna drillar,
kvittrar och jagar varandra runt över äppleträden till ljudet av talgoxar, blåmesar, entitor och de spelflygande ringduvornas vingslag. Korpen varken ser eller hör jag idag
och femmilen i OS driver mig hemåt.

DET NÄRMAR SIG SLUTET

MARS TOG SIN BÖRJAN IDAG och jag förstår redan på långt håll att parningsleken är igång.
Två mörka skepnader sveper över träden.
Den första landar i en talltopp och den andra följer snart efter, varpå de raskt är uppe
och jagas igen. När jag närmar mig talldungen hör jag hennes vingslag över mig och ser
hur hon lätt landar i ett träd helt nära boet.
Hannen kommer smidigt efter med något
stort i näbben. Tänk att han ska behöva uppvakta henne, göra sig till, visa sig duglig år

Karin kåserar

efter år. Det strävsamma paret drar iväg
igen och berättar med sina djupa röster för
mig vem som är mäktigast i den här skogen.
DET ÄR MAJ MÅNAD och jag har förstått att de
har något att skydda. Eller dölja. De observerar mig och varnar från varsin trädtopp
långt innan jag ens är i närheten. De tystnar.
Jag stannar en stund en bit ifrån boet. Ser en
ensam unge gapa girigt men ingen av föräldrarna ger sig till känna. Inte så länge jag står
där. En svarthätta landar på en gren under
det kraftiga redet. Pillar loss några strån, ser
sig omkring och flyger iväg mot sitt eget bo.
Jag fylls av ömhet inför den tjuvaktiga lilla
sångaren, ler och möter sedan den gapande
korpungens blick. Mitt samvete driver mig
snabbt därifrån och jag undrar hur mycket
matningen påverkas av boplatsens närhet
till stigen.
SOMMAREN VÄRMER MIG och berget jag sitter
på. Boet är tomt. Ibland när jag blickar ut

från någon av de utsiktsplatser jag så gärna
väljer, hör jag dem. De kan hålla till i en
närliggande dunge och jag får känslan av att
de uppfostrar och tränar årets enda unge att
själv bete sig som skogens härskare. Att
väcka vördnad och respekt som de själva
gör. Ibland drar de förbi mig men ju mer
hösten knyter sitt grepp om min skog, desto
mer sällan hör jag dem.
Det har regnat
nästan oavbrutet de senaste dygnen och det
är blött och lerigt på stigarna. Trastarna har
samlats och kalasar i min och korparnas
skog som är fylld av bärbuskar och fruktträd. En sparvhök med storhetsvansinne jagar upp varenda kråka och varenda nötskrika hon ser. Runt, runt över trädtopparna far
hon. Och så ner igen för att störa, mobba,
leka … Från olika håll hör jag nötskrikorna
protestera och kråkorna klaga. Och så plötsligt korpens djupa röst. De är förstås kvar
och vakar över sin domän och över oss som
får låna lite av den vid våra besök. Med en
känsla av tacksamhet lämnar jag en av de
vackraste platser jag vet och drar mig hemåt. #

NU ÄR DET SNART NOVEMBER.
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Matstund runt öppen eld vid Store
Mosse. Men artgenomgången fick
hållas inne på grund av regn.
Nyheter
från
fågelskyddskommittén
FpV
EXKURSIONSRAPPORTER
Nyheter
från
fågelskyddskommittén
t

GOF granskar artskyddsförordningen i skogen
SKOG Fågelskyddskommittén
har under ett års tid begärt ut
avverkningsanmälningar för vårt
område från skogsstyrelsen. Syf
tet har varit att granska hur den
nyligen införda artskyddsförord
ningen fungerar i skogen.
Artskyddsförordningen träd
de i kraft redan 1999, men har
inte tillämpats. Den fördes inte in
i skogvårdslagen förrän under
våren 2014. Vad säger då art
skyddsförordningen? Lagtexten
lyder: ”Skador till följd av skogs
bruksåtgärder ska förhindras el
ler begränsas i livsmiljöer och på
substrat där det förekommer pri
oriterade fågelarter …”. Vidare
”Med skador bör här även avses
avsiktligt dödande, störande, för
störande av ägg eller skadande
eller förstörande av djurens fort
plantningsområden eller vilo
platser”.
De prioriterade fågelarter som
vi funnit mest användbara är tjäder, orre, sparvuggla,
nattskärra, gröngöling, spillkråka,

Bild: HANS FALKLIND

p

Spillkråkan tål inte brutal skogsavverkning.

mindre hackspett, entita och tall
tita eftersom dessa på olika sätt
indikerar värdefull skog. Således
har ett antal avverkningsanmäl
da skogsområden större än fem
hektar besökts och inventerats
på de prioriterade arterna under
häckningstid. Fynden har rap
porterats in till Skogstyrelsen där
vi begärt att avverkningen ska
uppskjutas till efter häckningstid
samt att naturhänsyn vid avverk
ningen skulle prioriteras utifrån
de krav som aktuell art har. Totalt

har åtta områden besökts där en
eller flera av de prioriterade ar
terna funnits.
Resultatet har blivit att avverk
ningarna flyttades fram och hän
syn togs. I vilken mån denna hän
syn har varit tillräcklig för arterna
kommer vi dock att kunna av
göra först till våren då områdena
skall återbesökas. Det skall dock
sägas att myndigheterna efter en
viss yrvakenhet nu börjar hitta
former för att kunna tillämpa art
skyddsförordningen och kunna

prioritera naturhänsynen efter
arternas behov. Skogsvårdslagen
är en tandlös lag, som egentligen
endast kräver minimal hänsyn.
Med artskyddsförordningen
finns dock förutsättningar för en
förstärkt hänsyn. Problemet är att
inga avverkningsanmälda områ
den inventeras innan avverkning
sker och man därför inte får reda
på vilka arter som finns där. (Jäm
för detta med vindkraftsetable
ringar där det ofta krävs väldigt
omfattande och noggranna in
venteringar!).
Två speciellt intressanta områ
den att följa framöver är Palta
skogen i Kungsbacka där vi fun
nit mindre hackspett, gröngöling,
spillkråka, entita och nattskärra
och ett område söder om Klip
pans naturreservat där 16 ha av
verkningsanmälts där det finns
tretåig hackspett, spillkråka och
talltita.
Vill du vara med i granskning
en: kontakta Christer Johansson.
CHRISTER JOHANSSON #

Öppet brev till Härryda kommuns politiker:

Bilda ett kommunalt naturreservat om Landvetter stad blir verklighet
BILDA RESERVAT Söder om Land
vetter sträcker sig ett område
från Nya Långenäs i väster till Es
kilsbyvägen i öster. Här finns
bland annat tjäder, orre, bivråk,
duvhök, pärluggla, sparvuggla,
nötkråka, storlom, smålom, fisk
gjuse, mindre hackspett, tretåig
hackspett, trana, nattskärra, älg
och lodjur. Denna mångfald av
arter finner vi inte i något annat
naturområde i Göteborgstrakten.
Biodivers naturvårdskonsult som
inventerat området bedömer det
så här: ”Helhetsmiljön på 1 300
ha bedöms ha högsta naturvär
de, klass 1. Bedömningen grun
dar sig på att det är ett för södra
Sverige mycket stort naturskogs
område med fina exempel på
suboceanisk boreonemoral skog
både med lång kontinuitet och
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med olika successioner och
skogstyper efter skogsbrand.” I
kommunens naturvårdsplan är
området klassat som högsta na
turvärde och mycket högt natur
värde.
I kommunens översiktsplan
från 2012 föreslås en nytt sam
hälle, numera kallat ”Landvetter
stad” i området. Här planeras ett
samhälle på cirka 15 000 invånare
som föreslås täcka det beskrivna
området i sin helhet. Samhället
planeras att vara knutet till en
eventuell tågstation utmed Göta
landsbanan – en beslutad ny
järnväg mellan Göteborg och
Borås genom norra delen av om
rådet.
Järnvägen i sig behöver inte
påverka tjäderpopulationen ne
gativt om den föreslagna sträck

ningen dras så långt norrut som
möjligt. Blir samhället av den om
fattningen som föreslagits i över
siktsplanen försvinner inte bara
tjäderpopulationen i området
utan även alla de övriga arter
som uppräknats ovan. Detta utra
derar i ett slag kommunens och
ett av Göteborgsregionens mest
värdefulla naturområden. Vill
man utveckla ett samhälle an
svarsfullt är det av yttersta vikt att
det lokaliseras norr om järnvägen
och att området i söder blir na
turreservat. Det bör vara en kom
muns ansvar då man anlägger ett
nytt samhälle att man även tar
ansvar för den biologiska mång
falden och invånarnas möjlighe
ter att kunna avnjuta värdefull
natur. Man skulle på så sätt be
vara de värdefulla landskap (L10

och L16) som finns beskrivna i
kommunens naturvårdsplan
samt behålla de områden (U60
och U63) som är klassade som
”mycket högt naturvärde/högt
naturvärde” i kommunens natur
databas. Detta skulle kräva att
kommunen förutom inköp av
mark för exploatering köper in
och avsätter cirka 600 ha mark i
en fyrkant Yxsjön-Skärsjön-Eskils
byvägen- Landvetter stad. Det
borde vara högst rimligt efter
som Swedavia i och med etable
ringen av Airport city avsatt drygt
460 ha av sin mark för naturvård
sydost om flygplatsen.
CHRISTER JOHANSSON #

Fågelskyddskommittén är:
Christer Johansson (ansvarig), Björn
Larsson, Jenny Wendel, Lars Gerre,
Morgan Johansson och Kirsten Ekholm.

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

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 söder
ut, 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!
AMUNDÖN
LÖRDAG 7 FEBRUARI

Följ med till Stora Amundö och se
vad den kan ge en vinterdag. I
februari kan man ofta hitta över
vintrande tättingar av olika slag
och på de öppna vattenytorna ses
ofta mycket sjöfåglar såsom änder
och doppingar av olika slag. Ibland
kan även någon lom beskådas och
det är heller inte ovanligt att nå
gon örn dyker upp. Samling vid
huset före bron kl 10.00. Exkursio
nen är öppen för alla.
LEDARE: Olof Armini. PRIS: Endast naturskatt.
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla

UNG JAKTFALK – Bild: STEFAN JOHANSSON

HALLANDSKUSTEN
SÖNDAG 8 MARS

Som vanligt är det Calle Hagman
som leder förvårens exkursion till
Hallandskusten. Vi kommer troli
gen att börja dagen vid Morups
Tånge för att sedan arbeta oss
norrut längs kusten. Vi spanar efter
övervintrande tättingar som snö
sparvar och berglärkor, tidigt an
lända vårfåglar och rovfåglar. Vi
avslutar vid Getteröns Naturcen
trum. Avresa kl 07.00 med hem
komst ca kl 17.00. Vid tillräckligt
antal anmälda åker vi gemensam
buss.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:
Senast 22 februari. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

Jarfelt (073-367 75 72).

STYRSÖ
SKÅNE/ÖSTERLEN
FREDAG–SÖNDAG 20–22 FEBRUARI

Vinterfågelskådning i Skånes klas
siska gås- och rovfågelmarker.
Bland tusentals övervintrande säd
gäss brukar vi alltid kunna leta
fram några ”spetsbergare” och to
talt räkna in 5–6 gåsarter. Normalt
brukar vi också kunna se ett 10-tal
rovfågelarter. Listan har vissa år
kryddats med större skrikörn och
jaktfalk. Vi får se vad det blir i år. Vi
åker gemensam buss och bor på
vandrarhemmet i Skåne-Tranås.
Avresa kl 15.00 på fredag med
hemkomst senast sex/sjutiden på
söndag kväll.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 400 kr. ANMÄLAN:
Senast 10/1 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):

Berndt Lindberg (073-693 81 00).

LÖRDAGEN 28 MARS

Traditionsenligt tar vi oss ut i Göte
borgs södra skärgård vid denna tid
på året. I år landstiger vi på Styrsö,
där vi gör en ca 7 km lång vandring
genom öns olika skogs- och
strandbiotoper. De flesta av vårens
tidiga flyttfåglar utlovas, kanske
även sädesärlan. Båt från Salthol
men till Styrsö Skäret avgår kl
06.38. Anslutande spårvagn (linje
11) avgår från Centralstationen kl
06.00. Åter vid Saltholmen senast
kl 13.33. Reservation för tidtabells
ändringar. Exkursionen är öppen
för alla.
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: Endast naturskatt.
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKTPERSON: Anna Lena

Ringarp (070-827 93 76).

HORNBORGASJÖN
LÖRDAG 18 APRIL

I år är mycket sig likt. Vi gör en
dagstur till Hornborgasjön med
omgivningar och turen leds som så
många gånger förr av Leif Jonas
son. Vi inriktar oss på att se våra sju
simfågelarter och fem olika dop
pingar även om det kräver lite av
vikelser, t ex till gamla kalkbrottet i
Skövde eller Stendörrens vilt
vatten. En del tranor lär väl också
finnas kvar. Vi avslutar vid Trandan
sen med fint medljus och åker som
vanligt i gemensam buss som
Berndt kör. Avresa 06.00 med hem
komst senast kl 19.00.
LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 400 kr. ANMÄLAN:
Senast 8/4 med 200 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Maria Eriksson (070-539 59 10).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
ingen avgift, mycket fågel, en
del bekanta, fikapaus på vacker
plats. Ofta samåkning från samlingsplats, vi delar på bilkostnaden 20,00 kr/mil och bil. Kontrollera alltid på www.gof.nu om
programmet har ändrats. Där
finns också rapporter från en del
tidigare vandringar, liksom hos
www.naturstig.se. Kontakt: Stig
Fredriksson, 0703-30 28 16.
SLOTTSSKOGEN
TORSDAG 1 JANUARI, KL 13-15

Vi börjar året direkt med en riv
start, vår första nyårsdagsvandring


då du får se dina första fågelarter
för året. Duvhöken jagar möjligen
övervintrande ringduvor och de
troskyldiga rörhönsen låter sig ma
tas. Med tanke på att det har skett
ett årsskifte kvällen före startar vi
senare än vi brukar göra.
GUIDE: NaturStig.

KVIBERGS KYRKOGÅRD
TORSDAG 8 JANUARI, KL 09-12

Besök vid fågelmatningen Eriks
lund i kanten av Kvibergs stora kyr
kogård. Samling kl 09.00, ingången
till kyrkogården vid Kortedalavägen, hållplats Kviberg. Efter
vandringen tar vi oss med lokaltra
fiken/bilar över till Säveåns utlopp
och ser vad som finns där av över
vintrande änder, doppingar och
kungsfiskare.
GUIDE: Peter Keil.

JONSERED
TORSDAG 15 JANUARI, KL 10-12

Vi gör en vandring vid Säveån,
genom Jonsereds fabriker. Här
övervintrar sedan flera år strömsta
rar. Kungsfiskare har setts här. Förra
gången sågs även en bäver. Pen
deltåg från Centralen kl 09.40.
Samling vid Jonsereds station
kl 10.00.
GUIDE: Åke Svensson.

VRÅNGÖ
TORSDAG 22 JANUARI, KL 09-14

Vi gör en skärgårdstur mitt i vin
tern som omväxling. Om isen lig
ger, kan mycket sjöfågel ha samlats
i vakar och isrännor. I så fall har vi

chans på t.ex. salskrake. Om vädret
inte är alltför ogynnsamt, landsti
ger vi på Vrångö för en kortare
vandring. Samling på Saltholmens
brygga i anslutning till båtens av
gång mot Vrångö kl 09.25. Anslut
ning med spårvagn 11 från Cen
tralstationen kl 08.40 eller buss 114
från Nils Ericson terminalen kl
08.49. Åter vid Saltholmen senast
vid 14-tiden. Observera att alla ti
der är preliminära och kan ändras.
GUIDE: Lars Hellman.

SMITHSKA UDDEN
TORSDAG 29 JANUARI, KL 10-12

Bredvid Smithska uddens parke
ring finns en välbesökt fågelmat
ning, där Karl-Olof förra vintern
lade ut 800 kilo äpplen och locka
de hundratals sidensvansar. Hur
det är i år får vi veta idag. Buss 92
och 94 går till hpl Näsbovägen.
Samåkning från Frölunda kyrka,
avfärd kl 09.45. Näsetvägen söde
rut mot Näset/Smithska udden in
på Smithska vägen så långt det går.
GUIDE: Karl-Olof Johansson.

GREVEDÄMMET
TORSDAG 5 FEBRUARI, KL 10-12

En välbesökt vinterlokal för att se
strömstarar i Mölndalsån, men ock
så för att besöka fågelmatningen
vid Stensjön. Vi samlas vid parke
ringen där Ståloppet rinner ut i
Stensjön. Där övervintrar mängder
av sångsvanar, gäss och änder som
matas av Mölndals Naturskydds
förening. Vi går sedan ner till Gre
vedämmet och ser på strömsta

INTRESSEANMÄLAN FÖR UTLANDSRESA

SYDAFRIKA
HÖSTEN 2015
Vi hade en fantastisk resa till Sydafrika hös
ten 2013. Det var många som anmälde sitt
intresse men som inte kunde beredas plats,
eftersom resan snabbt blev fulltecknad.
Vi planerar därför att göra en ny resa i no
vember 2015 under veckorna 47 och 48
och väljer en lite annorlunda resväg denna
gång. I stora drag kommer resan att se ut så
här: Flyg till Johannesburg för vidare trans
port i buss norrut, mot Zimbabwe. Strax
innan gränsen kör vi in i Kruger National

rarna. Ont om parkeringsplatser,
buss 753 från Heden 920 till hpl
Kristinedal kl 10.07.
FRIDHEMS GAMMELSKOG
TORSDAG 12 FEBRUARI, KL 10-12

Vandring i gammal kyrkoskog vid
Fridhems kyrkogård, med lite
skogsmesar. Det kan vara halt,
medtag broddar vid behov. Buss
18 går från Brunnsparken, skyltad
Skälltorpsvägen, gå av vid Frid
hems kyrkogård. Samåkning för
bilburna från Bäckebol köpcen
trum p-fält gul-5, avfärd kl 09.45.
Parkera ej på kyrkogården.
GUIDE: Jan Hellström.

HAGA KILE
TORSDAG 19 FEBRUARI, KL 10-13

Haga kile är en havsvik i Billdal.
Området består av stora vassar där
det kan finnas skäggmesar. Vi får
en bra överblick över Haga kile från
det nyuppförda fågeltornet. Bero
ende på isläget väljer vi antingen
att bege oss ut till Killingholmen
eller till Billdals park. Från Killing
holmen, förutsatt att det finns öp
pet vatten, hoppas vi att få se sals
krakar. Havsörn övervakar nästan
årligen området i konkurrens med
någon pilgrimsfalk. Rosa express
anländer till hållplatsen Billdal
kl 10.02. Där finns också en pendel
parkering för bilister. Vi samlas vid
busshållplatsen kl 10.00. Samåk
ning från Frölunda kyrka med av
färd kl 09.45.

RYA SKOG
TORSDAG 26 FEBRUARI, KL 10-12

Rya skog är naturreservatet som
visar hur den gamla skogen på
södra Hisingen såg ut förr. Det lig
ger nära Älvsborgsbron. Omgivet
av industrier kan det ändå locka
fåglar som vill ha lite natur. Fågel
matning och ringmärkning har fö
rekommit länge här. Mycket be
gränsad parkering, men buss 32 till
hpl Rya skog anländer kl 09.56.
GUIDE: Dennis Kraft.

HYPPELN
TORSDAG 5 MARS, KL 09-13

Det blir även i vår en tur till det
vackra Hyppeln där det är möjligt
att skåda havsfåglar från den vack
ra slingan som går runt hela ön. Vi
träffas vid Burö färjeläge, Hälsö
kl 09.00. Färjan avgår 09.15 mot
Hyppeln och är framme 09.25. Buss
290 avgår från Nils Ericsson termi
nalen kl 07.58.
GUIDE: Bo Brinkhoff.

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 12 MARS, KL 10-12

Rundvandring i vårbräckningen.
Här finns det alltid något intressant
att se. Skäggmesar och gråsiskor
sågs förra gången vi var där. Buss
24 går från Nils Erikson terminalen
kl 09.11 till Amhults resecentrum kl
09.40. Samling vid Maxi parkering
kl 09.45 för samåkning till golfklub
ben.
GUIDE: Magnus Persson.

VÄGVISARE: Christer Cederfalk.

Park. Vi tillbringar ett antal dagar i parken
där vi även övernattar, medan vi sakta drar
oss söderut.
Inne i parken gör vi dagsturer med öppna
jeepar och försöker se så många som möj
ligt av parkens många däggdjurs- och få
gelarter. Förra gången såg vi The Big Five:
elefant, lejon, leopard, buffel och noshör
ning under tre av fyra möjliga dagar och
noterade under resan totalt 388 fågelarter.
Efter Krugerparken åker vi ut till kusten
norr om Durban och besöker några kust
regnskogar med mycket fågelrika träskoch våtmarker.
Vi drar oss sedan inåt landet igen och av
slutar med Drakensberg och Lesotho där

lammgamar och ett flertal endemiska arter
väntar på oss. Hemresa igen från Johannes
burg.
Vid tillräckligt stort intresse, dock max 16
personer, fortsätter vi detaljplaneringen
och bokar flyg, buss, bilar, hotell, guider
mm. Räkna med ett pris på ca 30–35 000 kr.
Låter detta intressant, anmäl er omgåen
de. I den ordning som anmälan skett kom
mer ni sedan att bli ombedda att inbetala
en anmälningsavgift.
Intresseanmälan sker per e-post till
berra.lindberg@gmail.com och/eller
rudijelinek@gmail.com.
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STORA VIKEN
TORSDAG 19 MARS, KL 10–12

Stora Viken är ett intressant våt
marksområde vid Göta älv. Här
finns vassar, alsumpskog, betesängar och ett nybyggt fågeltorn.
Av områdets vadare är det nog
bara tofsvipan som har anlänt,
men älven är också en viktig
sträckled där mycket annat kan
passera. Kollektivt åker man med
buss 402, som går från Hjalmar
Brantingsplatsen kl 09.02 via
Backa-Kärra-Eriksdal-Bohus till hpl
Stora Viken (ank. ca kl 09.37). Gå
norrut över viadukten och därefter
på grusväg under järnvägen. Man
kan även ta Västtåg från Göteborg
C kl 09.00 mot Vänersborg och
byta till buss 402 i Bohus kl 09.33.
Med bil åker man från Göteborg
väg E45 till Stora Vikenmotet (mel
lan Bohus och Nödinge). Åk över
viadukten och vidare enligt ovan.
Tag höger igen till p-plats. Samling
där kl 10.00. För samåkning med
bil samling på Frölunda kyrkas pplats för avresa kl 09.30.
GUIDE: Lars Hellman.
TOFTA KILE
TORSDAG 26 MARS, KL 10-13

I denna invallade vik söder om
Tjuvkil kan man se många sorters
änder och vadare. I vassen finns
skäggmes och bruna kärrhöken
kan ha anlänt. Utöver våtmark
finns en fin promenadstig längs
strandängar ut på Tofta udde som
kan ge insträckande fåglar. Sam
ling vid Coops parkering Bäckebol
för samåkning, avresa kl 09.30.
GUIDE: Kåre Ström.

plats att se och höra trädlärkan på
våren. Därför gör vi en ny exkur
sion dit och hoppas att turen är
med oss även våren 2015. Områ
det brukar även bjuda på tranor,
varfåglar, stjärtmesar och en hel
del andra fina vårfåglar. Samling
för samåkning på p-platsen bakom
Frölunda kyrka kl 09.15. Bussåkare
går av vid Frölunda torg och pro
menerar upp till kyrkan. Vi möts
sedan samtliga kl 10.00 på p-plat
sen, Sandsjöbacka naturreservat.
GUIDE: Berndt Lindberg.

FÅGLAR PÅ NORDENS ARK
STÅLEBO DAMMAR
TORSDAG 16 APRIL, KL 10-12

Dessa konstgjorda dammar nära
Tollered rymmer ett myllrande
fågelliv, väl värt att studera. Avresa
från Göteborgs C kl 09.10, byte till
buss 533 vid Floda, avstigning
Brunnslyckan kl 09.58. Samåkning
från Frölunda kyrka kl 09.00, mot
Alingsås till mot 89, tag av till hö
ger och fortsätt mot Tollered till
skylt Våtmark.
GUIDE: Hans Österman.

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa
Ekliden på Södra Dragspels
gatan 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.
UNGERN – DÄR ÖST MÖTER VÄST
MÅNDAG 19 JANUARI

SÄVEÅN FLODA–STENKULLEN
TORSDAG 2 APRIL, KL 10-14

I bästa blåsippetid vandrar vi 4 km
bland strömstarar och bävergnag,
längs Säveåns dalgång. Pendeltåg
mot Alingsås avgår från Göteborg
C kl 09.10, vi går av vid Floda sta
tion och vandrar till Stenkullen.
Tåg tillbaka till Göteborg avgår
varje halvtimme.
GUIDE: Hans Österman.

Hans och Karin Emilsson gjorde
en tur i början av maj och hittade
ett spännande och lättillgängligt
fågelland. Stork, stortrapp, blåkrå
ka och aftonfalk sågs på den ung
erska stäppen (Puztan). Träsktär
nor, änder och hägrar gillade de
många fiskodlingarna, och bi
ätarna hade precis kommit ...
SALOMONÖARNA
MÅNDAG 16 FEBRUARI

SANDSJÖBACKA
TORSDAG 9 APRIL, KL 10-12

Sandsjöbacka är ju känd bland få
gelskådare som en relativt säker
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med någon kontinent och har ut
vecklat en hög andel endemiska
fågelarter. Trots detta är det ett av
världens minst besökta länder.
Klimatet är tropiskt, det vill säga
varmt och fuktigt året om. April till
oktober räknas som torrtid, men
då Salomonöarna klassas som det
tredje regnrikaste landet i världen
finns det goda möjligheter att bli
blöt. Markus Lagerqvist berättar
mer om detta samt om sin skåd
ning på öarna.

Landet ligger i sydvästra Stilla
havet öster om Papua Nya Guinea
och består av mer än 900 öar.
Dessa har aldrig haft förbindelse

TOSCANA
SÖNDAG 1 FEBRUARI

Toscana – inte bara vin och mat
utan en hel del fågel. Följ med
Kent-Ove Hvass till ett fågelpara
dis i nordvästra Italien. Läs mer på
www.hvassnatur.se.
GOF I OMAN
SÖNDAG 1 MARS

GOF anordnar som alla vet en del
långväga resor. Den senaste gick
hösten 2014 till Oman på arabiska
halvön. Rudi Jelinek och Berndt
Lindberg visar bilder och berättar.

MÅNDAG 16 MARS

Nordens Ark driver flera projekt för
utrotningshotade fåglar. Djurvår
dare Dick Liljegren berättar om
arbetet för att få en bra svensk
stam av pilgrimsfalk, vitryggig
hackspett, fjällgås och ortolan
sparv. Läs mer på
www.nordensark.se.
SYDAFRIKA
MÅNDAG 20 APRIL

Linda Carlberg har under våren
och hösten 2014 gjort två resor till
nordöstra delen av Sydafrika. Hon
berättar och visar bilder från bland
annat Krugerparken, Swaziland, St.
Lucia och Drakensberg. Massor av
fina bilder på fåglar, vilda djur och
natur utlovas.

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!

ÅRSMÖTE OCH KUNGSÖRNAR
SÖNDAG 12 APRIL

Sedvanligt årsmöte med gratis fika
till alla medlemmar. Därefter berät
tar Jan-Eric Hägerroth om de
svenska kungsörnarna och hur de
mår. Det vet han mycket om efter
många år.

STUDIE
VERKSAMHETEN
Anmäl dig till någon av våra
studiecirklar och lär dig mer om
fåglar tillsammans med andra
likasinnade!
BÖRJA SKÅDA FÅGEL
START 24 MARS

Nybörjarcirkel för dig som vill lära
dig mer om fåglar. Kursen innehål
ler tre exkursioner och två studie
kvällar på Ekliden. Ledare: är Bill
Karlström och Mikael Sundberg.
START: 24 mars kl 18.30 på Ekliden.
KOSTNAD: 400 kr. ANMÄLAN: Senast 13 mars till

Studiefrämjandet www.studieframjandet.se/
goteborg, sök på ”nybörjarkurs i fågelskådning”
i sökfältet och klicka på ”boka” för anmälan.
Anmälan kan också göras på 031-19 25 30.
Uppge då arrangemangsnummer: 15912.

SLOTTSSKOGEN
SÖNDAG 11 JANUARI

En gång var Slottsskogen ett orni
tologiskt okänt område. Så är det
inte längre. För trettio år sedan
började Stig Fredriksson vandra
här, tog sig namnet NaturStig och
skrev små böcker. Han berättar om
förr och nu till lite bilder. Läs mer
på www.naturstig.se.

GOF:S FÖREDRAG, EXKURSIONER
OCH STUDIECIRKLAR ARRANGERAS
I SAMARBETE MED
STUDIEFRÄMJANDET
I GÖTEBORG
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

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

ADRESS

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)

INVENTERING

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu
MÅNADSMÖTEN

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

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.
PLATSBOKNING

MIKAEL HAKE
bokning@nidingensfagel.se (0706-46 48 71 eller 0761-75 03 05)

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).

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)
STUDIEVERKSAMHET

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

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

Bild 2: Här ser vi en närbild på en fågel som vingar
sig och kan kanske vara förvillande vid en första
Bild 1: En mes sitter i en grentopp. Ganska fort ser anblick. Förr eller senare kommer man förhoppvi att det rör sig om en tita. Att skilja på en- och
ningsvis fram till att vad som ser ut att vara en kraftalltita är ett klassiskt dilemma men här finns flera tig och relativt långvingad fågel med vit kropp
tydliga karaktärer att ta fasta på. Grundfärgen är åt och svarta vingspetsar ändå måste vara en havsdet kallare grå hållet. Vingen ser ut att uppvisa ett sula. Kroppen är till synes utfärgad vit. Vingen
ljusare stråk över armpennorna. Nacken ser kraftig uppvisar en mix av svarta och vita pennor i armen
ut och den vita kinden är utbredd bakåt och enfär- och stjärten har fortfarande några svarta pennor
gat kritvit. Därtill saknas den, för entitan, karaktäris- kvar. Detta är en ganska klassisk teckning för en
tiska vita fläcken vid näbbasen. Kort och gott, en
fågel i tredje sommar/fjärde vinterdräkt, alltså 4k.
talltita. (Hönö, augusti).
(Göteborgs fiskhamn, augusti).
LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

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

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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