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SLITA I FÄLT? ÄR DET
VERKLIGEN DET VI GÖR?

Karin Kåserar

Magnifierat
Magnifierat

JAG KASTADE MIG huvudstupa in
i fåglarnas Sverige för ett par år
sedan och kom snabbt i kontakt
med stora delar av skådarkollektivet och den jargong som vuxit
fram. Jag har lagt mig till med att
kalla bredstjärtad labb för brelle,
säger rödpip och dvärgbeck men
skulle aldrig ta ordet svartnäsa i
min mun. Men det jag har allra
svårast för är uttrycket ”ut och
slit”. För inte är det väl det vi gör?
Vi som har förunnats insikten om
den glädje och det lugn som naturen och fåglarna kan ge oss –
inte är vi väl ute och sliter när vi
går i skog och mark?
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Ökenstenskvätta i sandöken
Karin Kåserar
Kvibergs
fotbollsplaner, 26 maj 2015
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I DET HÄR NUMRET kan vi läsa ett

porträtt på Manja som berättar
hur fåglarna blivit källa till välmående och återhämtning. Stig skriver om hur upplevelsen i fält kan
förhöjas och om att våga skåda på
nya ställen. Egna ställen. På andra
ställen än där flest fåglar rapporterats i Artportalen. Den här våren
har verkligen visat att man kan
finna guldkorn längs sina egna
stigar. Trädgårdsträdkryparen i
Floda, den iberiska gransångaren
på Vargö och ökenstenskvättan i
Kviberg är bra exempel på detta.
OCH NÄR VI gör det där vi tycker

så mycket om så kan vi också göra
lite nytta genom att rapportera
våra fynd till nya Artportalen. Jag
hoppas att ni hunnit bekanta er
med denna. Annars finns det
hjälp att få både på GOF:s forum
och på Facebook. Men framförallt
så hoppas jag att ni inte sliter när
ni skådar,
utan känner
att ni gör det
ni älskar.

REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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Ska bara vi hejda exploateringen?

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

FÖR MIG ÄR FÅGELSKYDDET det viktigaste GOF sysslar med. Men ofta känns det tungt
att i stället för att vara ute och njuta av naturen sitta vid datorn med yttranden över
detaljplaner, översiktsplaner, vägplaner, lämna synpunkter på avverkningsanmälningar, överklaga länsstyrelsen beslut om kompensationsåtgärder plus en massa
andra inte så roliga men ack så viktiga göromål. Men det verkar som om den ideella
naturvården får en allt viktigare roll i arbetet med att skydda värdefull natur och
fågelliv.
VI HAR TILLSYNSMYNDIGHETER som ska se till att exploateringar
inte lokaliseras till områden med hög biologisk mångfald.
Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att miljöbalken följs.
Artskyddsförordningen som är inskriven i Miljöbalken säger
till exempel att det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser (Artskyddsförordningen 4 §). Men man kan få dispens om det inte finns något alternativ. Ofta är dispensen kopplad till
kompensationsåtgärder. Att avsätta ett redan befintligt område ska inte räcka som kompensation men det är ofta just
det länsstyrelsen säger OK till.
I SKOGSVÅRDSLAGEN 30 § Hänsyn

”

Ska verkligen ideella
naturorganisationer idka
tillsyn över
tillsynsmyndigheterna?

till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen kan man läsa allmänna råd när det
gäller avverkning på skogsmark med biologisk mångfald. Under 7:19 står det att ”skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på substrat där det förekommer prioriterade fågelarter” –
något som skogsbruket sällan eller aldrig tar hänsyn till.

SOM SAGT,

vi har olika tillsynsmyndigheter som ska se till att lagar och förordningar
följs. Men det finns ju alltid ett utrymme för hur man tolkar dessa. Ofta skiljer sig
våra tolkningar åt. Och då försöker vi hinna med att överklaga till Mark & miljödomstolen där vi många gånger får rätt. Ibland undrar man om inte tillsynsmyndigheterna borde åtminstone vara lite mer restriktiva vid tillståndsgivningar. Är det
verkligen meningen att ideella naturorganisationer ska idka tillsyn över tillsynsmyndigheterna? Detta är ett mycket tungt ideellt arbete.
MEN DÅ ÄR DET SKÖNT att i en hel helg tillbringa tid med likasinnade. GOF var i år
värd för SOF BirdLifes riksstämma. Här fick man chansen att diskutera fågelskydd
med ett andra. Många kontakter knöts och mycket
inspiration erhölls för att orka med ett fortsatt arbete med fågelskyddet. Kanske skulle man bli bättre
på att träffas lite mer mellan regionalföreningarna
för vi gör faktiskt skillnad när det gäller fågelskyddet.
JAG ÖNSKAR ALLA EN FIN SOMMAR och

blir
det lite lugnt på fågelfronten så finns
det alltid andra UFO:n att titta på.
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Välkommen
till Sudda!
ÖPPET I SUDDA Liksom tidigare år startar Björn Zachrisson upp ringmärkningen av
fåglar i Sudda på Hönö i mitten av juli. Han välkomnar
besökare och ser gärna att
fler engagerar sig och hjälper till. Björn brukar ringmärka alla dagar när det inte
regnar eller blåser för mycket från 15 juli till 15 oktober.
Man vet aldrig vad som dyker upp. Är du intresserad av
att besöka Sudda, så ring
gärna till Björn kvällen innan, så att du säkert vet att
han är där. Hans telefonnummer är 0705-15 69 65.

# KERSTIN HIRMAS

PILGRIM FÖROLYCKAD
Pilgrimshonan återfanns flytande i vattnet vid Lilla Bommen i Göteborg. Falken hade
en bruten vinge och en trasig
kräva och troligen hade hon
drunknat efter att ha hamnat i
vattnet.
FÖR ATT KUNNA rädda eventuella
ägg gjordes en snabb insats.
Efter någon dryg timme var
man på plats uppe på gasklockan men i ingen av de två
bogropar som använts de här
åren fanns några ägg. Däremot
fanns det två aggressiva pilgrimsfalkar på plats! Den döda

Ostro redo
för häckning?
Bild: KERSTIN HIRMAS

Labbrekord
på Kråkudden
Den 12 april
blåste en västlig kuling
längs Västkusten, och vindskyddet på Kråkudden var
fyllt av förväntansfulla skådare. Ingen behövde gå
hem besviken, för dagen
bjöd på hela 24 kustlabbar
– ett nytt dagsrekord för
Hönö på våren. Bland annat
passerade en flock på 6 ex.
Kustlabb hör till den grupp
arter som anländer västerifrån, för att sedan sträcka
söderut längs med kusten.
För dessa arter blir sträcksiffrorna normalt högre längre
söderut, och mycket riktigt
kunde hela 27 kustlabbar
räknas vid Morups Tånge
samma dag!
LABBAR I FLOCK

# MAGNUS RAHM

så har en av fjolårsungarna
setts under höst och vinter i
Norrköpings hamn, se bild.

SISTA ÅRET MED GASKLOCKAN

Sedan 2012 har pilgrimsfalkparet häckat på gasklockan i
Göteborg. Men den 20 april i år
hittades honan död.

NYGAM(M)ALT Alla minns väl Ostro, den uthungrade gåsgamen
som togs om hand av Fågelcentralen på Hisingen sommaren
2012? Men vad hände sedan?
Jo, när den väl flugits tillbaka
till Kroatien samma höst blev
den sittande i bur – rätt länge,

OM DET BLIR

2014 års lyckade häckning. Bild: TOMMY JÄRÅS

falkhonan var alltså redan ersatt och kanske var det orsaken till att hon blivit skadad.
Det kan ha uppstått någon
strid mellan honorna som slutade illa för henne.
Förra året fick det gamla paret på gasklockan ut tre ungar
och i motsats till detta elände

på grund av politiska förvecklingar. 2013 återfick Ostro sin
frihet men kort därpå försvann
den spårlöst – radiosändaren
slutade fungera. Det visade sig
senare att gamen dragit västerut
samma höst. Då gästade den en
utfodringsplats för gamar i
nordöstra Italien och stannade
ungefär i en månad. Därefter
saknas vidare uppgifter.
Men denna vinter återvände

någon häckning på gasklockan i år
blir det den
sista på denna plats. EfVingarna bär för fjolårsungen.
ter den förBild: INGEMAR KALRSTRÖM
sta augusti
i år kommer gasklockan börja
rivas. Göteborg Energi har från
Länsstyrelsen fått krav på
kompensationsåtgärder och i
samarbete med Göteborg Energi har vi från Fågelcentralen
satt upp nya häckningslådor
både på Rosenlundsverket och
Sävenäsverket.
# TOMMY JÄRÅS

Ostro överraskande till födelsetrakten vid ön Cres. Nu är gåsgamen fyra år gammal och kan
vara könsmogen. För personerna bakom gåsgamsprojektet i
Kroatien är Ostros återkomst
förstås mycket goda nyheter.

# TOMMY JÄRÅS
Läs hela berättelsen på:
http://www.sofnet.org/sof/nyheter/
2015/en-halsning-fran-gasgamen-ostro/

Krypare på frammarsch
SNART HÄCKANDE? I slutet av april hittades i närheten av Nääs slott en sjungande trädgårdsträdkrypare. Det är en art
som expanderat kraftigt norrut och som
under de senaste 40 åren har mångdubblat sin förekomst i Danmark. Sentida inventeringar visar att den nu är
tämligen allmän i närheten av Helsingör,
och kan mycket väl vara en svensk häckfågel inom kort. Gamla lövträd med grov
bark i parkmiljö är dess favoritmiljö.

# BJÖRN DELLMING
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
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Svalan adjö

Iberisk gransångare, Vargö.

NY PORTAL Dagens fågel och
Svalan har sett sina sista dagar. Fåglarna har flyttat in i
nya Artportalen och även
om kopplingen av personliga listor tog lite tid så fungerade flytten på det stora
hela utmärkt. Nu kan vi äntligen rapportera bivråkar, vattensalamandrar, aurorafjärilar och snyltrötter huller om
buller i ett och samma rapporteringsverktyg! Info och
tips kommer i nästa Rrk-nytt.

Bild: STEFAN SVANBERG

# KARIN MAGNANDER

Bild: HANS ZACHRISSON

Ökenstenskvätta som cykelkryss.

Bild: UNO UNGER

Otippade fynd i maj ...
RARITETSREGN

Maj var kall och våren var sen,
men på raritetsfronten var det
högtryck i Göteborgstrakten.
Den 2 maj hittade Jan Mogol
en trolig iberisk gransångare
på Vargö i södra skärgården.
Fågeln har sedan dess både
lockat och sjungit konsekvent
och ”felfritt” och har lockat
skådare till ön från hela landet.
Om den blir godkänd av Rk är
detta det fjärde fyndet i landet.

gjorde Ola Wennberg Göteborgsområdets tredje
fynd av dammsnäppa. Den första sågs i Skarvik på 60-talet
och den andra stod, precis som
årets, på vadarstranden i Torslandaviken.
DEN 19 MAJ

SAMMA DAG HITTADE Karin Magnander och Niklas Aronsson
Göteborgs fjärde halsbandsflugsnappare i Gossbydal. Den
försvann nästan lika plötsligt
som den dök upp.

DEN 26 MAJ var

Bild: BJÖRN DELLMING

Tredje dammsnäppan i stan.

det dags igen.
Håkan Pleijel fotograferade en
avvikande stenskvätta vid Kvibergsfältet och fick via SOF:s
forum bekräftat att hans känsla
var riktig. Det var en ökenstenskvätta! Göteborgsområdets
första, till råga på allt. Fågeln
sågs fint under hela eftermiddagen och kvällen av ett stort
antal skådare (och fotbollsspelare, se omslaget) men kunde
inte hittas igen dagen därpå.
# ERIK WALLENTIN

Rödhuvad törnskata i Kareby.

... och i juni!
PRESSTOPP Strax innan tryck
hände ännu mer! Den 10
juni sågs rödhuvad törn
skata, gulhämpling och
sommargylling längs en liten väg i Kareby. Och senare
på kvällen stod plötsligt fyra
vita storkar på ett fält i närliggande Kode. Devisen
”gräv där ingen annan står”
har aldrig varit mer aktuell
(läs mer om det på sidan 16)!

# PÄR LYDMARK

Vandra torrskodd i Torslandaviken
NY SPÅNG FÖRENAR Nu finns en nybyggd gångbro i Torslandaviken! Området kring gamla fågeltornet binds
ihop med Renovadeponin, vilket gör
att man nu, i princip torrskodd, kan
promenera runt hela Torslandaviken.
Från sublokalerna Gamla flygfältet
och Vadarstranden går man över en
stätta nordost om gamla tornet. Fortsätter man österut kommer man till
bron som slutar ungefär vid spetsen
på Karholmdammens nordligaste kil.
På ett enkelt sätt når man alltså däri-

från sublokalerna Västra och Östra Renovadeponin och via Krossvägen således också Vadskärsudden.
Bron är en del i den vandringsslinga
som Park- och naturförvaltningen anlägger längs Hisingskusten. Planeringen av den del som går genom Torslandaviken har skett i samråd med
GOF och FTN (Föreningen Torslandavikens Naturreservat). Projektet har
EU-stöd och går under namnet ”Västerhavsrundan”.

# KARIN MAGNANDER

Bild: KARIN MAGNANDER
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Fågelnyheter från västkusten

RRK-NYTT #005

FiG-13 och
måstips
Rrk Göteborg lägesrapporterar
och bjuder på ett hett sommartips om svarthuvad mås!
Somliga undrar säkert vart Fågelrapporten för 2013 (FiG-2013) har
tagit vägen. En rad olyckliga omständigheter har gjort att den
blivit kraftigt försenad, men förhoppningen är att den ska gå i
tryck till sommaren.
Just nu pågår också arbetet
med 2014 års rapporter och vi
siktar på att komma ikapp med
utgivningen i och med FiG-2014.
Högst prioritet har de rapporter
av lite ovanligare fynd som så
småningom publiceras nationellt
i Fågelåret. Merparten av dessa
kräver att rapportören skriver en
raritetsblankett för att fyndet ska
publiceras. Här vill vi passa på att
tacka alla rapportörer som fyllt i
raritetsblanketter under året –
ovanligt många och bra blanketter har kommit in, och det underlättar vårt arbete avsevärt. För en
del fynd saknas dock fortfarande
blankett, och sådana fynd har
underkänts. Om det ödet drabbat någon av dina rapporter, går
det alltid bra att kontakta oss, så
får fyndet en ny chans.
I arbetet med fågelrapporten
dyker det alltid upp någon överraskning. En negativ sådan var att
områdets traditionellt största
skrattmåskoloni, den i Svarte
mosse i Biskopsgården, inte blev
rapporterad. För inte kan det väl
vara så att kolonin försvunnit?
Om du har vägarna förbi, passa
gärna på att titta till lokalen och
rapportera alla måsar. Vem vet,
kanske vilar också det svarta guldet i Svarte mosse – någonstans
måste ju den unga svarthuvade
mås som lämnades in till Fågelcentralen i somras ha fötts!

# MAGNUS RAHM
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VINTERKOLL GER
NY INSIKT
TÅLIGA TYPER

Fler och fler rödhakar stannar kvar i landet vintertid. Vinterfåglar Inpå Knuten
visar hur tydlig trenden är.
De allra flesta av de nästan 1 200 i Göteborgsområdet som medverkade i årets
Vinterfåglar Inpå Knuten hade rödhake
som matgäst. Totalt noterades 1 317 rödhakar i Göteborgstrakten. Med tanke på
att det oftast bara är en rödhake på varje
matning, ger detta en bra bild av hur allmän rödhaken har blivit som vinterfågel i
Västsverige. Det är i sin tur en slående
bild av hur vinterklimatet förändrats.
av
SOF-BirdLife för tionde gången sista helgen i januari i år. I Göteborgstrakten (Göteborg med kranskommunerna Kungälv,
Partille, Härryda, Öckerö, Mölndal och
Kungsbacka) medverkade 1 194 hushåll
med rapporter från sina fågelmatningar.
Flitigast var invånarna i Kungsbacka,
med 3,5 rapporter per tusen invånare. I
andra ändan fanns inte oväntat Göteborg
med 0,9 rapporter per tusen invånare.
Det ska betonas att denna räkning inte
är en vetenskaplig undersökning. Till det
är felkällorna för många. Likväl ger den
en mycket bra bild av hur vinterfågelfaunan ser ut runt våra bostäder liksom hur
den förändras år från år. Under de tio år
som räkningen pågått har vi haft två
stränga vintrar, men i det stora hela
har trenden gått mot ett mildare vinterklimat. Flera av
de arter som tidigare var
ovanliga som övervintrare i Västsverige är numera regelbundna för
att inte säga vanliga.

Fakta: Topplista
Göteborstrakten
1. Talgoxe – 6 727
2. Blåmes – 5 438
3. Pilfink – 4 720
4. Koltrast – 4 281
5. Skata – 3 301
6. Grönfink – 1 916
7. Kaja – 1 697
8. Gråsparv – 1 606
9. Gulsparv – 1 526
10. Domherre – 1 322
11. Nötväcka – 1 321
12. Rödhake – 1 307

VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN genomfördes

Rödhake fanns på näst intill varje matning, medan sammanlagt 908 bofinkar
och 636 ringduvor rapporterades från
området. Men så är också fåglar mycket
snabba på att anpassa sig till nya förhållanden – och därmed bra som tidiga indikatorer på förändringar i miljön.
EN ANNAN BILD man

kan fundera över är
hur storstadsbunden gråsparven är i
Västsverige. Den är den sjätte talrikaste arten i Göteborgs kommun och kommer på åttonde
plats på topplistan om vi
inkluderar kranskommunerna. Men ju längre vi
kommer från Göteborgs
centrala delar, desto fåtaGÅR VI TILLBAKA till
ligare blir gråsparven. I
1980-talet, finner vi inte
Härryda återfinner vi den
särdeles många rapporter
först på 20:e plats på den lofrån midvintern av rödhake,
kala topplistan. När det gäller
V re
s ro s
T ER
o r. B i l d: H A N S B I S
ringduva och bofink i Götegulsparven är bilden den totalt
borgstrakten. Visst fanns det enstaka
motsatta: Gulsparven ligger högt på lisindivider här och där, men inte alls i den
tan i kranskommunerna men kommer
omfattning som vi möter dessa arter idag. först på 17:e plats i Göteborgs kommun.

Våren 2015

Rödhaken finns på näst intill varje
matning i Göteborgstrakten numera.
Annat var det på 1980-talet.

Antalet grönfinkar har mer än halverats
i Västra Götaland sedan 2008.

finns inga återfynd av svenskmärkta grönfinkar från Brittiska öarna, däremot åtskilliga återfynd av bofinkar. Återfynden av
flyttande grönfinkar visar istället på en
mera sydlig flyttningsriktning – till Tyskland och angränsande delar av kontinenten.

Bild: NIKLAS ARONSSON

Även om Vinterfåglar Inpå Knuten som
sagt inte är en vetenskaplig undersökning,
har den mycket snabbt visat vilken påverkan sjukdomen gulknopp hade bland
grönfinkarna. Sett till hela Västra Götaland har antalet grönfinkar mer än halverats sedan sjukdomen kom till Sverige i
nuvarande form 2008. Det året besöktes
de västsvenska fågelmatningarna av i genomsnitt 6,5 grönfinkar. I år var motsvarande antal 2,4!
GULKNOPP ORSAKAS AV en

liten mikroorganism, en flagellat kallad Trichomonas gallinae. Denna sätter sig i gapet och svalget
på fåglarna och orsakar en kraftig irritation. Infektionen i sig är inte dödlig, men
smittade fåglar får mycket svårt att äta
och dricka, och de drabbas efterhand av
svält eller andra åkommor. Det innebär att
de allra flesta infekterade fåglarna dör.
Sjukdomen har varit känd sedan
1500-talet och kan drabba snart sagt alla
fåglar. I den form som nu grasserar i Sverige är det i första hand bland grönfinkar
som den sprids, men sjukdomen har kon

staterats hos en lång rad arter. Inga andra
arter har drabbats lika allvarligt som grönfinken, men förhållandevis många fall har
konstaterats hos domherre, grönsiska och
gulsparv.
Av allt att döma kom sjukdomen till
Sverige från Brittiska öarna våren 2008.
Där hade ett större utbrott inletts några år
tidigare. Men det var inte grönfinkar som
spred den hit utan sannolikt bofinkar. Det

Räkna rovfåglar!
I höst tänkte vi fortsätta räkna
sträckande rovfågel i Göteborgs rapportområde. För att täcka in olika arters sträcktoppar satsar vi på tre lördagar: 29 augusti,
19 september och 10 oktober. Vid otjänligt
sträckväder kan man byta till söndag. I så fall
kommuniceras detta på Kustobsars forum
och i GBG 300-gruppen på Facebook.
På varje lokal kommer att finnas en erfaren sträckskådare, tillika ansvarig räknare
(namngiven nedan). Även ovana sträckräkBOKA IN NU!

DET RÅDER INGEN tvekan om att sjukdomen
sprids vid fågelmatningar. En infekterad
fågel, som sitter vid en fröautomat, kan
inte skala fröna den tar utan tappar ner
dem på marken under. När andra fåglar
tar dessa frön, kan de få i sig flagellaten.
Men detta förklarar inte varför grönfinken
är så överrepresenterad.
Det kan naturligtvis vara så att grönfinken av någon anledning är känsligare än
andra arter för denna sjukdom. Men en
annan förklaring är att sjukdomen sprids
vid mera ”naturliga” födokällor. Grönfinken är mycket begiven på vresrosens frön,
de små frön som finns inne i vresrosnypon. Ofta ser man hela flockar av grönfinkar ätande i vresrosbuskage, och det är
inte ovanligt att flera fåglar äter ur samma
nypon. Om då en av individerna bär på
flagellaten, måste miljön i nyponen vara
perfekt för spridning till andra individer.
# ANDERS WIRDHEIM

nare är välkomna att delta. Här finns alla
möjligheter att lära sig mer. Ansvariga är på
plats från gryning till kl 14 vid varje tillfälle.
Lokaler: Nötholmen, Hönö (Ola Bäckman). Karholmen, Torslandaviken (ansvarig
ännu ej klar). Götaledstoppen, Hisingen (Johan Svedholm). Brudarebacken (Mia Wallin).
Fridhemsberget, Mölnlycke (ansvarig ännu
ej klar). Skällsjöås, Landvetter (Tommy Järås). Svärttjärn, Härryda (Håkan Thorstensson). Smedstorp, Björketorp (Elon Wismén).

# INVENTERINGSGRUPPEN
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NY BLÖT MAGNET
LARSSONS VÅTMARK LOCKAR UDDA GÄSTER
Ett intressant skådarområde i södra Halland har berikats
med en ny magnet. Larssons våtmark fick ett direkt kvitto
på sina kvalitéer. En dammsnäppa landade före invigningen.
TEXT : CHRISTOFFER GULLANDER
CHRISTOPHER.GULLANDER@GMAIL.COM

A

”

Våtmarken ligger
strategiskt
till mellan
Laholmsbukten och
Trönninge
ängar
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LLA HAR SÄKERT färdats

på E6:an söder om
Halmstad. Både Trönninge ängar öster om
motorvägen och Påarp väster om, med den
stora slyngestenen från istidens dagar, är välkända
fågellokaler.
Sedan drygt ett år tillbaka har det fågelrika området förärats med ytterligare en fågellokal. Under
april 2014 blev anläggningsarbetet med Larssons
våtmark klart och vattnet släpptes på. Här kan vi
tala om en flygande start.

REDAN INNAN VATTNET helt

hade fyllts på rastade det
gott om fåglar. I början av maj observerades både
citronärla och dammsnäppa – samtidigt! Vidare in
i maj hittades ytterligare en dammsnäppa, en
svarthuvad mås och ett par vitvingade tärnor i
samband med den stora invasionen. Det blev helt
klart en spännande start för den nya våtmarken
precis öster om E6:an, i stort sett parallellt med
Påarp, skäret och slyngestenen.

HOF (HALMSTADS ORNITOLOGISKA FÖRENING) fick

i uppdrag att bygga ett gömsle på kullen precis öster om
våtmarken. När detta var klart, i slutet av juni
2014, invigdes den nyanlagda våtmarken med tårta och radiointervjuer tillsammans med alla inblandade parter. I november 2014 planterade HOF
dessutom flera hundra plantor av bärapel, rosentry, hassel, daggros, fläder och korallkornell nedanför och kring det nya gömslet. Förhoppningen är
att flertalet av plantorna ska överleva och skapa en
trivsam miljö för både människor och fåglar.
Hela området blir mycket intressant eftersom
det ligger så nära Trönninge ängar med Laholmsbukten bara några hundra meter bort. Våtmarken

är cirka 80 cm som djupast, allra närmast utloppet.
I övrigt är den grundare och designen lämpar sig
väl för vattenlevande fåglar.
DET ÄR ENKELT ATT hitta till Larssons våtmark. Kör av
från E6:an vid Halmstad södra. Fortsätt sedan väg
15 söderut mot Laholm. Söder om Trönninge kommer snart skylt mot Påarp och Laxvik. Sväng in höger där. Fortsätt sedan rakt fram. Efter drygt två
km ser du våtmarken, gömslet och parkeringen på
höger sida av vägen och öster om E6:an. #

PS. Om du kör på E6 finns det förstås stor risk att du
kör av vägen om du råkar se en styltlöpare. Därför föreslår jag att du håller ögonen på vägen i stället. Lycka
till med besöket vid Larssons våtmark! DS.

Larssons våtmark

Illustration: FRIDA NETTELBLADT

Fotnot:
Larssons våtmark anlades
av de tre bröderna Larsson,
som har en gård vid Påarp
öster om E6. Marken här
har varit problematisk att
bruka, så en ny våtmark lät
som en god idé. Bröderna
sökte EU-bidrag via Länsstyrelsen. När finansieringen var klar hjälpte Hushållningssällskapet till med
anläggningsarbetet.
Lokala företag har ställt
upp som sponsorer.

Många skådare har ställt
upp, spikat, hamrat och
tjärat plank till gömslet.
Bilder: CHRISTOFFER GULLANDER
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MANJA

PRIORITERAR SITT SKÅDANDE
Året 2014 är nästan till ända. Presenterna är utdelade, skinkan är
uppäten och krysslistan är summerad i de flesta stugor i vårt land.
Då hittas en mellanspett på en ö på andra sidan Sverige – den första
på 20 år. Så den här intervjun får vackert vänta.
TEXT : KERSTIN HIRMAS
KERSTIN.HIRMAS@GOF.NU

V

M e ll a n s p e t t e
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ISSA UPPLEVELSER ÄR värda att prioritera och
för Evamaria Ferm, bosatt i Krokslätt i
Mölndal, var det här valet enkelt: mellanspetten kom först!
Så lite senare frågar jag Evamaria, eller Manja
som hon oftare kallas, hur det gick. Jodå, hon firade nyårsafton ihop med ett gäng skådare norr
om Göteborg och de hade bestämt sig för att dra
på nyårsdagen.
Skådaråret inleddes med ösregn, men framåt
lunchtid, när de rullade mot Gotland,
var det uppehåll. På väg mot Göteborg kom det larm om en vittrut
vid Öxnäs som de hann med
på vägen. Sedan fortsatte
färden i mörkret mot Oskarshamn och vidare med
båt till Visby, där de sov
över.
Dagen därpå letade de,
tillsammans med många
andra skådare, efter den
sällsynta spetten i Lummelunda. Efter ungefär tre timmar var mellanspetten lokalida
.B
serad! De fick en fin obs. Efter
ild
:M
A RK
ytterligare ett par timmars skådande
US L
A G E RQ VIS T
åkte de hem, nöjda och glada, och var tillbaka sent på natten.
FÖR MANJA VAR DET definitivt

värt att göra en sådan
här resa, för att få se en fågel hon inte tidigare
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sett i Sverige. Hon drar ganska ofta på ovanliga
arter som rapporteras, om hon bedömer att det
finns en god chans att få se fågeln – och hon gör
det helst ihop med andra skådare. Mellanspetten
var snäll och visade sig fint, men att dra på dessa
bevingade celebriteter som dyker upp i vårt land
kan ha sina baksidor. Emellanåt får man vända
hemåt igen med oförändrad krysslista men förhoppningsvis några erfarenheter och upplevelser
rikare.
En av de senaste dipparna var orientseglaren i
Närke som dök upp i Kvismareområdet i maj förra året. Blåtrasten på Hallands Väderö ville inte
heller visa sig när hon kom dit lite senare i maj,
men att få besöka Hallands Väderö var en upplevelse i sig, dessutom hanns den spelande dvärgsumphönan i Skottorp med på vägen.
– Så någon bortkastad resa var det absolut inte.
TILL VARDAGS HITTAR MAN Manja

i Göteborgs botaniska trädgård där hon jobbar som utvecklingsstrateg. Med ett stort intresse och kunnande om
växtvärlden faller det sig naturligt att hon har ett
förflutet i Fältbiologerna. Under otaliga turer i
skog och mark har alltid kikaren varit med och
innan hon började skåda fågel på allvar hade hon
sett över 200 arter i Sverige.
År 2008 kände Manja att det behövde hända
något nytt i hennes liv. Hon började gå ut i naturen mer aktivt, kände att hon behövde vara ensam och få tänka egna tankar och tog upp skådandet på ett mer medvetet sätt. Efter ett och ett

Manja – prioriterar sitt skådande

”

Jag får
större
förståelse
för världen
genom att
resa och
för flyttfåglarna
och deras
rörelser
Evamaria
(Manja)
Ferm
Ålder: 57 år.
Bor: Mölndal.
Yrke: Utvecklingsstrateg vid Göteborgs botaniska
trädgård.
Något du inte
visste om Manja:
Är storkonsument
av ljudböcker
Bild: ANNELI ANDERSSON
Fåglar på Västkusten 2/2015
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Gryning över
Gräsö, Manjas
sommarö
i Roslagen.

Träskonäbb,
Uganda.
Bilder: EVAMARIA FERM

”

Jag vill
vara ute
i naturen
och få
uppleva
mirakel
som sker
på plats
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halvt år gick hon med i GOF, deltog i studiecirklar,
gick på föredrag, följde med på exkursioner och resor. Kontaktnätet utvidgades snabbt och numera är
Manja ett välkänt ansikte för de flesta som skådar
aktivt i Göteborg (eller Mölndal med, för den delen!).

nom fåglarna och tycker det är jättekul att till exempel hitta någon liten fin lokal i Eksjö eller liknande.
– Jag har inte rest så mycket förut, men nu är jag
väldigt lockad av att se världen och att lära mig
världens fåglar, säger Manja.

ATT SKÅDA HANDLAR FRAMFÖR allt

HON FÖRBEREDER SIG VÄL innan

om att ha roligt.
– Skådandet ska vara lustfyllt och det ska vara
kul. Det är den stora skillnaden mot jobbet, som
ibland kan vara ganska krävande.
– Jag vill vara ute i naturen och få uppleva mirakel som sker på plats. Fågelskådning är väldigt inspirerande och framför allt ger det mig nya livskrafter. Jag är väldigt nyfiken av mig och vill lära
mig saker. Och ju mer jag håller på med fåglarna,
ju mer kan jag lära mig.
Någon särskild favoritlokal har hon inte, utan
gillar att stanna till på olika ställen, gör det som
lockar mest för stunden. Hon upptäcker Sverige ge-
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hon reser ut och läser
på mycket. Förra året reste hon till Uganda och
pluggade då de 600 fågelarter som fanns på listan
innan hon reste dit. Först försökte hon lära sig de
olika fågelgruppena, sedan de enskilda artenas
useende, biotopval, läten och namn.
Manja fördubblade sin världslista på resan till
Uganda och såg 491 arter under de tre veckor hon
var där. Alla deltagarna tyckte att träskonäbben
var allra häftigast, men för Manja betydde det mer
att få se en maraboustork. Fågeln som i alla tider
funnits på chokladbitarna!
– Jag får större förståelse för världen genom att

Manja – prioriterar sitt skådande

Den monstruösa maraboustorken
gjorde djupast intryck under resan i
Uganda. I bakgrunden skuggstorkar.

Bild: KENT-OVE HVASS

resa och för flyttfåglarna och deras rörelser. Och
jag förstår på ett helt annat sätt hur allting hänger
ihop: klimat, växtlighet och miljö.
ATT LÄRA SIG KÄNNA igen en maraboustork tillhör nog
inte världens svåraste uppgifter (om det ens är
möjligt att glömma en sådan uppsyn?). Fågelläten
är en annan femma och där är hon ju i gott sällskap. Hon har dock ett bra tips när det gäller inlärning:
– Samtidigt som det är frustrerande är det också
väldigt utmanande. Det går inte bara att lyssna på
ljudinspelningar, utan för att ett läte skall fastna,
behöver jag kunna knyta det till en upplevelse, där
jag själv sett och upplevt fågeln på plats i naturen.
Manja har gått en lockläteskurs i GOF:s regi och
är flitig deltagare bland annat i kvadratjakterna
varje vår och höst i Göteborgsområdet. Där får
man precis den träning på läten, i kombination
med upplevelser, som hon beskriver.

Jag ber henne berätta om en häftig fågelupplevelse hon varit med om.
– En solig och stilla sommarmorgon vid stugan
på Gräsö i Uppland får jag syn på en ung havsörn
som försöker fånga en gässling på vattnet. Örnen
gör fem utfall mot gässlingen, som varje gång dyker och örnen får inte tag i den. Efter fem försök
ger örnen upp, men tyvärr kommer inte gässlingen
upp till ytan efter det.
– Hela detta drama utspelar sig runt en ankrad
segelbåt och två minuter senare kommer en sömndrucken semesterfirare upp ur båten för att ta sitt
morgondopp. Och han har ingen aning om all den
dramatik som alldeles nyss utspelat sig runt hans
båt och alldeles inpå honom!
KRYSSANDET ÄR INTE DET viktigaste,

menar Manja. Det
är upplevelserna av fåglarna i naturen och att ha
roligt, gärna tillsammans med andra, som ger kraft
och glädje. #

”

Skådandet
ska vara
lustfyllt
och det ska
vara kul!
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SANDBERGS SIDA

SENSOMMARSVALOR
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM

Å

TERIGEN FANNS DET LADUSVALOR med nykläckta ungar i boet i slutet av augusti i
Karls och Majkens carport.
– Längst in, ovanpå den lilla lampan, sa Karl
och pekade med förväntansfull min.
– Men dom skitar ju ner framför garagedörren, försökte han.
– Neeejdå, svarade Karl, medan han log och
visade på det lilla plastskyddet som han satt upp
nedanför. Och precis där var det vitt av svalskit.
Biten var lika precis som tillverkningen av de
makalösa skeppsmodeller han byggt och som
stod uppställda inne hos dem. Leksaker till barnbarnen. Till och med de knappstora trissorna till
seglet var handgjorda, perfekt utförda.
– Har du verkligen gjort allt själv, frågade han
igen och pekade på det halv meter långa segelskeppet.
– Javisst, svarade Karl blygt.
Det var så självklart, lika självklart som att
svalskiten skulle hamna precis på den lilla utplacerade plastbiten i deras carport, utan inblandning av EU-regler.
Med jämna mellanrum under augustidagarna
lät svalorna in genom det öppna fönstret, när de
for runt häckar och tak.

14
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Från trädgården hade han de senaste åren under sensommardagar sett och hört ladusvalor
ivrigt kvittrande över den gamla svinladan på
andra sidan vägen. Flyttande svalor hade han
tänkt, men hade senare insett hur det förhöll
sig. Inte endast i grannens carport utan även på
baksidan av serveringen nere vid hamnen hade
han noterat ungar som tittat ut från bokorgen i
slutet av augusti. Allt medan små grupper av
beigefärgade stenskvättor och grå sädesärle
ungar redan var på väg söderut och
letade ätbart på gräset vid bad
viken.
EFTER DEN OSEDVANLIGT varma sommaren kom blåsten och regnet, det slog
om snabbt. En av dessa
dagar pressade ner
ladusvalorna rejält
utefter asfalten
och gräskanterna. De kastade fram och
åter bara någon decime-

sensommarsvalor

ter ovanför marken. Vid ett tillfälle hamnade
han mitt i denna luftcirkus och var till slut
tvungen att ducka för en av fåglarna som var på
väg rakt emot honom i ansiktshöjd och väjde
ovanligt sent. Som om den hade bråttom eller
var jagad.
Javisst, det var ju han och skatorna. Det var
dom som var fienderna, det var ju klart. Han
hade varit inne i dunklet och kikat på den lilla
kupan på väggen och skatorna höll sig ofta i
närheten av carporten. Och nu var det tydligen
dags för svalungarna att flyga ut.
ATT BLI BETRAKTAD som

predator, i samma klass
som skator. Det var inte så han hade föreställt
sig sin relation till svalor, sommarens budbärare. Deras frenesi i luften handlade naturligtvis

om att försvara familjeliv eller, sett ur ett annat
perspektiv, geners fortlevnad.
Ladusvalor i ens egen eller grannens carport,
kan en idyll bli finare, tänkte han. Men funderingarna gick snart istället över till en biologisk
variant på idén om ”the clash of civilisations”.
Dragkampen mellan människor nära natur – och
den ständigt växande stadsmiljön med urbana
individer och deras behov och längtan efter djurens instinktsvärld och gräs som inte vet om något annat än att gro. Homo urbanus med boaormar i en etta på sjunde våningen, vandrande
pinnar i ett terrarium i pojkrummet och knähundar i cykelkorgar bland rödljusen.
APROPÅ DE FRIVILLIGT återkommande ladusvalorna
i Karls och Majkens carport.#
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SKÅDA PÅ NYA STÄLLEN
Egentligen finns det fåglar överallt. Vanliga fåglar, men också udda
arter som lundsångare, nötkråkor och trädgårdsträdkrypare.
Men hur hittar man dem?
TEXT: STIG FREDRIKSSON
STIG.FREDRIKSSON@GOF.NU

E

vi sällan
hittar ovanliga arter är att vi inte
skådar där fåglarna är.
Men ibland fungerar det. Den 24
mars 2015 kom den brandkronade till
Välen. Den sjöng vid komposten mittemot fågeltornet och sex timmar senare
hade 32 entusiaster tagit sig dit och svalat den, rapporterat den på Svalan. Vi
gör ju så, vi tar oss dit där en art har
setts, inget konstigt med det.
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N FÖRKLARING TILL varför
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SATSAR PÅ SÄKRA KORT

De 14 lokaler där denna sällsynta besökare i kommunen tidigare varit besöktes
inte alls denna dag och knappast andra
dagar heller. Vi satsar helst på säkra
kort. Ändå anger Fåglar i Sverige (2012)
att brandkronad kungsfågel borde
häcka med omkring 100 par i Sverige, i
vårt område 2-5 par. Samtidigt påpekas
att ”artens häckningshabitat är ytterst
ordinärt och därför inget som fågelskå-

dare specifikt söker sig till”. Det är en
beskrivning som stämmer väl in på den
enda lokal, där arten har häckat hos oss,
Slottsskogen 2007.
FAVORITLOKALERNA DRAR

Trots flitig fältverksamhet av hundratals
fågelskådare i Västsverige är det få platser som besöks regelbundet. Vi åker till
de fågellokaler vi brukar åka till, ser en
del fåglar och rapporterar, ibland. Vi ser

skåda på nya ställen

Fågellokaler i Göteborgregionen med fler än 50 svalare år 2014

ka lokaler. Med tillräckliga kunskaper i
bagaget är det de som hittar den brandkronade, ibland på en plats där ingen
tänkt sig den och sällan varit.
Tävlandet om vem som ser mest arter
på en lokal eller i en kommun har också
förankrat oss, vem vågar åka till nya
platser och missa någon art på favoritlokalen?
FÅGELATLAS GÖTEBORG

Fågellokaler i Göteborgsregionen med fler
än 50 Svalanrapporter (2014).

Brandkronad kungsfågel upptäcktes
redan i mars månad i år – på Getterön och
i Välen. Men i vårt rapportområde lär det
häcka 2–5 par årligen, kanske på ställen
där vi glömmer att leta?
Bild: STEFAN JOHANSSON

på nätet vad som nyligen rapporterats,
innan vi åker dit. Bilden blir tydlig om
vi ser på de fågellokaler i regionen där
mer än 50 personer rapporterat på Artportalen Svalan 2014. Vi håller till vid
ett tiotal kustlokaler, några våtmarker
och parker. Vilka fåglar som finns i andra delar av regionen vet vi i allmänhet
inte så mycket om.
HALVA SANNINGEN

Detta är naturligtvis inte hela sanningen. Många har en favoritlokal som man
är nästan ensam om. Den besöker man
så ofta man kan, men ser sällan andra
skådare där. Det gäller för 90 procent av
de 5 114 lokaler som är listade i Svalan
för Västergötland.
På Svalan kan man också se vem som
bryter mönstret och besöker många oli-

I två omgångar har vi gjort atlasinventeringar och kartlagt häckande fåglar.
Detta har redovisats i Fågelatlas över
Göteborg med kranskommuner (Aronsson, N. (red) 2009). Det är en gedigen
kunskapskälla för alla med fågelintresse, den visar vad vi vet men också vad
vi inte vet. Arter rapporterades i 500
smårutor med olika häckningskriterier,
men det är inte alltid så lätt att konstatera säker häckning. Vissa arter antogs
häcka 2004–2007 i 30–60 rutor nästan
utan att något enda bo/ungar kunde hittas. Rosenfink, bivråk, domherre och
skogsduva är några exempel på halvt
ovanliga arter som vi vet alltför lite om.
Och ingen av dem häckar vid någon av
favoritlokalerna. För att inte tala om
orre, skogssnäppa och kärrsångare –
men det kan man ju inte begära. Men
för brun kärrhök borde väl fler än 10 av
30 troliga häckningar kunna verifieras?
SKYDDSVÄRDA FÅGELLOKALER

GOF gav ut Skyddsvärda fågellokaler i
Göteborgstrakten 1993. Det är en gedigen, lite tråkig men oerhört faktaspäckad översikt av 185 fågellokaler i regionen. Den sägs ha haft betydelse för
kommuners planering, med sina beskrivningar, kartor och förslag till olika
skyddsåtgärder. Den är en utmärkt utflyktsguide för en nyfiken fågelskådare,
de flesta av dessa lokaler får sällan besök av fågelskådare. Några exempel
med benäget stöd av Svalan: Gallhålans
naturreservat i Mölnlycke svalades (rapporterades i Svalan) tre gånger 2014,
Nolviks kile Björlanda en gång 2014
och Tjärnamossarna i Lindome inte alls
detta år.

och letar efter den första tofsvipan! Försöka hinna med! Allt går så fort. Så är
sommaren här, då reser vi till landet,
letar vadare längs Hallandskusten och
vandrar i fjällen. Hemmamarkerna är
kvar hemma. Och det är just då som det
går att konstatera om en fågel bygger bo
och får ungar. Några favoritlokaler besöks ändå fortfarande i stort sett dagligen också vid denna årstid, Välen, Torslandaviken och Slottsskogen.
SOMMARTORKAN

Vid övriga annars välbesökta fågellokaler glesnar skådarströmmen, i juni till
augusti svalas Amundön, Hårssjön, Galterö och Brudarebacken varannan/var
tredje dag. Andra platser är i stort sett
helt övergivna under sommaren. Under
samma tid svalas Rya skog, Svarttjärn i
Delsjöområdet och Rambo mosse mindre än en handfull gånger. Bokedalen,
Vättlefjäll och Ramberget besöks av svalare var tionde dag... för att inte tala om
alla andra delar av rapportområdet som
inte alls får besök av fågelfolk.
OCH?

Men ska detta verkligen vara nödvändigt, frågar du. Jag ser ju inte på fåglar,
för att vetenskapligt kartlägga alla
häckande fåglar i ett område? Visst är
det så. Ändå är det spännande att kunna
öka kunskapen och till och med viktigt;
bra fågelområden riskerar alltid att exploateras. Med gedigna kunskaper har
vi hindrat detta i många fall, men nya
hot dyker hela tiden upp och fina fågellokaler förstörs. Vid bläddrande i
Skyddsvärda fågellokaler inser jag själv,
att där finns många små pärlor som jag
inte visste om. Vi kanske ses där, någon
gång i sommar? #

SNABBA VÅREN

Men nu är det vår och en fröjd att leva.
Alla älskar våren, men frågan är om inte
vi fågelskådare upplever den mest intensivt. Vi ger oss ut till olika platser

Hur många lokaler med
häckande storlom missar vi?
Bild: BJÖRN DELLMING
Fåglar på Västkusten 2/2015
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KARIN KÅSERAR

AT T FÅ DELA DE T
VAC K RAS T E M A N V E T
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TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

ATT FÅ STÅ I LUGNET i det öppna jordbrukslandskapet
och lyssna på ropen från ormvråkarna. Det är något jag önskar att alla människor ska få uppleva. Jag vill låta alla få känna det hänförande vackra i något så okomplicerat
och självklart och naturligt. På inget
sätt unikt och ändå helt otroligt
unikt.

Jag tar med henne dit ibland.
Min fyraåring.

Det är min favoritfågel, berättar jag för henne.

– Min favoritfågel är domherre,
svarar hon snabbt.

Jag funderar lite över om vi sett
domherre tillsammans någon
gång, annat än på bild. Eller om
hon kanske hört deras mjuka små
visslingar på någon av våra promenader. Jag minns inte.
Vilken är din favoritfågel?

Får ni den frågan ibland? Svarar ni lika
snabbt och lätt som lilla A? Jag tycker egentligen att det är en svår fråga. För visst har man gärna en liten samling med favoritfåglar, och man vill
ju komma på en! En originell art. Och helst ge en
förklaring som säljer in fågeln på ett imponerande
vis. Fast jag har insett att för mig är det inte det
spektakulära som urskiljer dem som känns extra
mycket.

Fåglar på Västkusten 2/2015

Karin kåserar

Jag kör ungefär två timmar om dagen till och från
jobbet. Man hinner tänka många tankar varje dag
när man tillbringar så mycket tid ensam i bil. De
är svåra att värja sig emot, tankarna. På ett litet
ögonblick har hjärnan genererat hela uppsättningar av dialoger, händelseförlopp och scenarier
och innan jag hunnit fatta vad som hänt har hjärtat reagerat. Då är det skönt när det spritter till.
Jag minns min allra första ormvråk och
många av de efterföljande också. De har
funnits där genom hela min korta tid
som fågelskådare – ropande, spatserande på fält i jakt på mask
eller sittande på stolpar eller i
träd längs med vägarna jag
färdats på. De är något alldeles speciellt för mig, så
måste jag välja en, en
enda favoritfågel, så blir
det ormvråk. Denna dussinfågel. Men i mig
spritter det till vid varje
möte med dem. När jag
väcks i den dagliga transen i bilen till jobbet av
vråken på staketstolpen
– då klickar det till. Varje
gång.
JAG HAR TAGIT MED HENNE ut

igen.
Jag sänker ner stativet så mycket
det går, riktar in tuben och styr hennes lilla huvud så att ögat ska hamna
rätt. Hon säger att det bara är svart så vi
får trixa lite. Men så spritter hon till! Hennes leende sprider sig över ansiktet när hon berättar för
mig att hon ser den där den sitter på sin stolpe.
Det är min favoritfågel, säger jag.

Hon behöver nog inte någon vidare förklaring. #

PERNILLA 2/2015
EDLUND
Fåglar påBild:
Västkusten
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OHÖRSAMHET?
HJÄLP FINNS NÄR KUNGSFÅGELN TYSTNAR
Läser du bara en enda artikel i denna utgåva av FpV; läs denna
och följ rekommendationerna. Det kan förändra ditt liv!
TEXT : STIG FREDRIKSSON
STIG.FREDRIKSSON@GOF.NU

”

Apparaterna har alltså
blivit bättre
på senare
år – mycket
bättre!

V

ADÅ? Ska du skriva om hörapparater igen?
Du skrev ju om det i FpV nr 4 2008! Härtill
finns två skäl. Produktutveckling, hörapparaterna blir allt bättre. Har du redan apparat bör
du kolla hörsel och byta. Många tvekar dessutom
inför det stora steg det innebär att skaffa hörapparat. Gör slag i saken! Nu!

PROBLEMEN TILLTAR

När vi blir äldre hör vi sämre, så är det. En halv
miljon svenskar har hörselnedsättning, oftast är
det pensionärer. Av våra 1 734 medlemmar år
2014 var 52 procent födda 1950 eller tidigare.
Diskanthörseln försämras, hörselkurvan är ”fallande” mot diskanten. Bas- och mittfrekvenser är i
regel också påverkade av hörselskadan, men inte
lika mycket. Skadan sitter i hörselnerven och är
ofta lika på båda öronen. Anledningen är degenerativa förändringar av hårceller i hörselsnäckans
nedersta vindling. Och det kan ju vara bra att veta,
men inte hjälper det mig, tänker du? Men det finns
alltså om inte bot, så ändå en viss lindring.
För vanligt folk är hörselproblem ett elände,
men oftast överkomligt. Det finns textning på tv,
man kan (ibland) be folk att upprepa vad de sagt.
Stjärtmesarna
började plötsligt höras igen.

Bild: MATS PERSSON
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För oss fågelskådare är det värre; fåglarna kan
inte fås att höja rösten. Fågelskådning innebär inte
bara att se fåglar; hörandet är väsentligt. Sången
går väl an, den håller ändå på en stund, stannar på
platsen och går att lära sig. Svårare är det med
lockläten, de kommer kortvarigt och passerar
snabbt tillsammans med fågeln. Ofta är då lätet
enda möjligheten till identifiering. Missar man detta är det inte lika roligt att stå på ett berg och räkna flyttfåglar.
BÄTTRE OCH BÄTTRE

Jag har själv hörapparat sedan 30 år. I höstas kontaktade jag audiologen och bad om en ny undersökning; tyckte jag hörde sämre. Efter lite väntetid
blev jag undersökt och fick sedan en ny uppsättning apparater. Gick ut i närmaste Slottsskog och
det var väldigt vad det pep! Jag hörde kungsfåglar
för första gången på länge. Nu hördes de bra, men
för säkerhets skull såg jag dem också.
Efter år av nedsatt hörsel behöver vissa små fågelpip repeteras, dessutom låter fåglar lite annorlunda i apparaten … Denna höst var också stjärtmesar ovanligt mycket i rörelse; när en flock
passerade hördes de långt innan de kom fram. Apparaterna hade alltså blivit bättre, mycket bättre!
Om detta måste jag berätta för alla mina kamrater!
ALL VÅR TVEKAN

Nu är det ändå så att det ofta tar tid att komma sig
för. Man blir äldre men detta är inte roligt. Glasögon och hörapparat – att man blivit så gammal?
När man insett detta går det lättare. Fördelarna
visar sig snart genom att kvittret ökar, man belönas rikligen och går sedan aldrig ut i naturen utan
apparat. Lyssnar du på radio och ser på TV märks
också skillnad, eftersom bortfall av diskanttoner
ändrar musik påtagligt och gör tal allt dovare.

Fältutrustning

Kungsfågelns diskantrika toner försvinner när
hörseln försämras. Men
ge inte upp – audiologen
kan ha en lösning.

Bild: MATS PERSSON

HUR GÖR MAN?

Besök på vårdcentral/hos husläkare inleder. Man
får en remiss till Hörselverksamheten (till exempel
på Sahlgrenska). Man kallas till hörselundersökning och får välja apparat bland de som landstinget i Västra Götaland inhandlat. Fortfarande kostar
det bara besöksavgift, subventionerat av skattemedel som det är. Och där har du ju redan betalat
in alla år du arbetat.
Så är det inte i alla landsting, men Västra Götalands landsting tar inte extra betalt, än så länge.
Detta är helt rimligt, det förbättrar livskvalitén
hos oss yngreäldre och ger oss bättre allmänhälsa.
Apparaten skickas hem till dig, sedan är det bara
att hänga på en liten extra hörsnäcka bakom örat
och gå ut i närmaste natur.
VISSA RESERVATIONER

Detta skrev jag utifrån egna upplevelser, eftersom
mina nya apparater var så mycket bättre än de
gamla. Alla blir inte hjälpta av hörapparater, efter-

som hörselnedsättning har olika orsaker. Det finns
alltså ingen garanti, men är ändå väl värt att prova, inte sant?
De som mött mig det senaste halvåret har fått
veta detta och jag fortsätter outtröttligt att argumentera för egenvård i detta avseende.
SÄLLSKAPET

Var också gärna ute i naturen tillsammans med
andra. Har de bra hörsel får du veta vad du missar,
inte helt fel – om det inte sker för ofta. Hör de sämre gläds du för egen del, och berättar om din metod. Min erfarenhet är ändå att apparaten inte
kommer bäst till sin rätt i större sällskap. Störst
behållning har jag av att gå ut ensam i naturen i
gryningen och höra sångfåglar från alla håll och
kanter. En oskattbar njutning i vårens tid.
Slutsats: det blir inte bra men det blir bättre. Du
kanske kommer att tacka mig för att jag tjatar.
Kritik, erfarenheter och tack emottages gärna på
naturstig@comhem.se. #

”

Det finns
ingen garanti, men
är väl ändå
värt att
prova?
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Fyndet på Hönö 2013 är det enda i Göteborgs rapportområde hittills. Dräktmässigt är detta en klassisk rödstrupig
sångare med en begränsad, mörkt tegelröd strupe som starkt
kontrasterar mot vitaktiga flanker och undersida – och ett
brett, vitt submustaschstreck.
Bild: BJÖRN DELLMING

22

Fåglar på Västkusten 2/2015
2/2013

Rödstrupen som blev tre arter

RÖDSTRUPEN
SOM BLEV TRE ARTER

Rödstrupig sångare på Hönö – eller?
På morgonen den 25 maj 2013 var Magnus Unger ute och
skådade i buskmarkerna på södra Hönö när han uppmärksammade en sjungande rödstrupig sångare – en både väntad
och mycket efterlängtad art för Göteborgs rapportområde.
Men – var det för tidigt att sätta ett kryss i listan?
TEXT : MARKUS LAGERQVIST
MARKUS.LAGERQVIST@GMAIL.COM

B

ARA ETT ÅR före Hönöfyndet hade BirdLife
Sveriges taxonomikommitté beslutat att dela
upp rödstrupig sångare i två olika arter. Och
ett år senare delades den ytterligare en gång! Vilken av de tre nya arterna rödstrupig sångare var
det egentligen Magnus hade hittat?

NAMNFÖRVIRRING

Innan vi går in på de tre arterna kan det vara på
sin plats att kort gå igenom den något förvirrande
frågan om de tidigare rasernas olika namn. I de
flesta fågelböcker kan man läsa att rödstrupig
sångare består av fyra raser; den västliga cantillans, inornata i Nordafrika, moltonii på Mallorca,
Sardinien och Korsika och eventuellt södra Italien,
samt den östliga albistriata på Balkanhalvön och i
Turkiet.
Under de senaste åren har dock nomenklaturfrågor och studier av museiexemplar – inte minst
av vår egen Lars Svensson – visat att rasnamnen
behövde revideras. Två saker har förändrats:
n Moltonii har bytt namn till subalpina, ett
äldre namn som därmed har företräde enligt zoologiska namngivningsregler.
n Namnet cantillans har flyttats till fåglar från
södra Italien och den västeuropeiska rasen har fått
det helt nya namnet iberiae.

TRE NYA ARTER

Beslutet att dela upp komplexet i tre arter är baserat på skillnader i bland annat utseende och läten,
men även stora genetiska skillnader, som är i nivå
med genetiska skillnader mellan andra sångararter, snarare än mellan olika raser. De tre nya arterna är:
n Rostsångare (Sylvia inornata) – den västliga
arten i komplexet. Den består av två olika raser
(1) iberiae på Iberiska halvön, i södra Frankrike
och allra västligaste Italien. (2) inornata i nordvästra Afrika, från Marocko österut till Libyen.
n Moltonisångare (Sylvia subalpina) – har bara
en ras som förekommer på Mallorca, Sardinien och
Korsika, men även i norra Italien, huvudsakligen i
regionerna Toscana och Emilia-Romagna.
n Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) – den
östliga arten, som fått behålla det gamla namnet.
Även den består av två raser (1) cantillans i södra
Italien och (2) albistriata på Balkanhalvön, Kreta
och i västra Turkiet. Se karta på nästa uppslag.
SKILLNADER MELLAN ARTERNA

De senaste decenniernas uppdelningar har i flera
fall gjort det allt svårare att artbestämma i fält – de
nya rödstrupiga sångarna är inget undantag. Att
skilja på utfärgade hanar på våren är relativt
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Bild: ANTÓNIO A. GONÇALVES

p

Rödstrupig sångare, rasen albistriata.

Rostsångare, rasen iberiae.

”

Enklaste
sättet att
skilja de tre
nya arterna
åt är att
titta på
färgen på
undersidan

Bild: JOHN MILLER

p

okomplicerat, medan ungfåglar och honor är en
större utmaning. Nedan följer några tips om vad
man ska titta efter om man skulle vara lycklig nog
att hitta en rödstrupe. Då honor och ungfåglar av
de tre arterna är väldigt lika varandra fokuserar vi
huvudsakligen på hur man skiljer vuxna hanar åt.
RÖDSTRUPIG SÅNGARE

Rödstrupig sångare är den av de tre nya arterna
som är absolut mest troligt att man stöter på i Sverige och den är – tacksamt nog – också den lättaste
av de tre att artbestämma i fält.
Det enklaste sättet att skilja arterna åt är att titta
på färgen på undersidan. En rödstrupig sångare
har en tegelröd strupe och bröst som till skillnad
mot de andra två arterna kontrasterar mot vitaktig
buk och kroppssidor. Det vita submustaschstrecket
är oftast bredare än på de andra två, men kan variera. Övriga fältkaraktärer – förutom stjärtteckningen (mer om den senare) – är mer subtila och
variabla.
MOLTONISÅNGARE

Moltonisångare ruggar till skillnad från de två
andra arterna de flesta vingpennor sent på vintern
vilket betyder att vårfåglar som ses i Sverige har
mestadels nya vingpennor, medan rost- och rödstrupiga har mer slitna.
ROSTSÅNGARE

Rostsångaren påminner om moltonisångaren i att
den också har en mer enhetligt färgad undersida
utan tydlig kontrast mellan bröst och kroppssidor,
med begränsat vitt längre ned på buken. Färgen
skiljer dock genom att istället för blekt rosa vara
mörkt rödorange. Den grå ovansidan är i genomsnitt något mörkare grå och iris något starkare röd
än på de andra arterna, men överlappning förekommer. Den har i genomsnitt smalast vitt submustaschstreck av de tre arterna.
Även om rostsångare och rödstrupig sångare
båda har snarlika, mer ärtsångarlika lockläten
jämfört med den tydligt avvikande moltonisångaren, så skiljer sig även dessa två åt. Den rödstrupiga sångarens lock är ett klickande ”tek”, som
ofta upprepas ”tek …, tek”, medan rostsångarens
kan beskrivas som ett torrt, lite rullande ”trret”.

lig
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Moltonisångaren kännetecknas av en enhetligt
blekare gammalrosa undersida utan den rödstruSTJÄRTTECKNING
piga sångarens tydliga kontrast mot vit
En mycket bra karaktär – inte minst för
buk och kroppssidor. Förutom utseenatt skilja honfärgade fåglar åt – är
det är locklätet det bästa sättet att
stjärtteckningen, vilket nyligen uppsäkra en moltonisångare i fält. Både
täcktes av Lars Svensson när han sturödstrupig sångare och rostsångare
derade skinn av arterna. Karaktären
har ett torrt, ärtsångarelikt smackkanske är allra mest användbar på
ande, medan moltonisångaren har
fåglar i handen, men med lite tur kan
ett metalliskt surrande lockläte som
man även se karaktären i fält, så försök
påminner om gärdsmygens. Även
en
alltid att få så mycket foton som möjligt
sången skiljer; moltonisångaren har
en
NO
mo
:U
lto n
B ild
(se faktaruta på nästa uppslag). #
en snabbare sång i högre tonart.
i. N id in g e n 2 0 0 9 .

Rödstrupen som blev tre arter

Bild: DANIELE OCCHIATO

p

Moltonisångare som snällt visar stjärtteckingen.

p

Bild: PEDRO MARQUES

Honor och ungfåglar är en svår utmaning i fält – foton av stjärtteckningen
och inspelade lockläten kan vara avgörande. Här en hona rostsångare.

Rostsångare (Sylvia inornata). Den
västliga arten består av två raser :
1 iberiae som finns på Iberiska halvön,
i södra Frankrike och västligaste Italien.
2. inornata som finns i nordvästra Afrika, från Marocko österut till Libyen.
Moltonisångare (Sylvia subalpina). Har
bara en ras, som förekommer på Mallorca, Sardinien och Korsika, men även
i norra Italien, huvudsakligen i regionerna Toscana och Emilia-Romagna.
Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans).
Den östliga arten behåller sitt
gamla namn. Även den består av
två raser:
1. cantillans i södra Italien och
2. albistriata på Balkanhalvön,
Kreta och i västra Turkiet.

Karta: HANS LARSSON (EFTER LARS SVENSSON 2013)
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Stjärtteckning avgör
Alla tre arterna har vita yttre stjärtpennor, men rödstrupig och rostsångare
har normalt mer vitt på de
yttre stjärtpennorna, medan moltonisångare ofta
bara har vitt på spets och
kanter.
Den tydligaste karaktären är dock att rödstrupig
sångare har en diagnostisk
vit kil på den näst yttersta
stjärtpennan, som de två
andra saknar.

Rost- och moltonisångare har istället bara en vit
spets på näst yttersta
stjärtpennan, såsom fågeln
på fotot på föregående
sida. Rödstrupig sångare
kan även ha en mindre vit
kil på intilliggande pennor.
Stjärtteckningen är densamma på hanar och honor, men observera att fåglar i sin första vinterdräkt
ibland kan sakna den vita
kilen.

Rödstrupig
sångare

Rostsångare

Moltonisångare
Illustration: HANS LARSSON

VÄSTKUSTFYNDEN UNDER LUPPEN
Hur är det då med de fåglar som
setts på Västkusten? I skrivande
stund har BirdLife Sveriges Raritetskommitté ännu inte publicerat sin pågående granskning
av fynden. Men i väntan på det
slutliga avgörandet, som troligen kommer senare under
2015, kan vi spekulera lite i utgången.
Det finns totalt tio fynd av
rödstrupig sångare från Bohuslän, Göteborg och Halland. Hela
fem av fynden är från 2000-talet,
medan de andra fem är från
80-talet.

Tossene, Sotenäs 2007. Bild: KENNETH JOHANSSON

Snöstorp, Halmstad 2006. Bild: KENT-OVE HVASS

ÖVRIGA FYND

GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN

Det senaste fyndet är den hane
som sågs på Hönö 2013 (se första artikeluppslaget för bild).
Den utgör också det enda fyndet för Göteborgs rapportområde. Dräktmässigt är fågeln en
klassisk rödstrupig sångare med
en begränsad, mörkt tegelröd
strupe som starkt kontrasterar
mot vitaktiga flanker och undersida och ett brett, vitt submustaschstreck.
Fågeln som sågs vid Hogen,
Tossene, Sotenäs 15 maj 2007
är även den en typiskt tecknad
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Under 26–28 september
2002 sågs en spännande individ på Getterön. Den blekrosa
undersidan skulle kunna stämma in på moltonisångare, men
höstfåglar kan vara vanskliga att
bestämma då ljusa toppar på
nyruggade fjädrar hos de andra
arterna skulle kunna göra att de
ger ett ljusare intryck än under
våren – då de allra flesta svenska
fynd görs.

Nidingen 2009. Bild: UNO UNGER

rödstrupig sångare som utseendemässigt är mycket snarlik
Hönöfågeln.
HALLAND

Hallands senaste fynd är en
hona som ringmärkets på
Nidingen 30 maj 2009. Denna
individ är spännande genom att
den saknar vit kil på de näst yttersta stjärtpennorna, vilket in-

Getterön 2002. Bild: MIKAEL NORD

dikerar att det här rör sig om en
rost- eller moltonisångare. De
tvåfärgade (inte helvita) yttersta
stjärtpennorna skulle kunna indikera moltonisångare.
Halmstads hittills enda fynd
är en hane som sågs i en trädgård i Snöstorp 7 maj 2006.
Teckningen stämmer bra för en
rödstrupig sångare vilket styrktes på plats av fågelns lockläten.

De övriga fynden från Västkusten har vi inte hittat några foton
på. Det rör sig om en hane som
sågs i Uddevalla 24 maj 2002
och fyra 80-talsfynd – alla från
Nidingen. Med hela fem fynd
verkar ön vara något av en magnet för rödstrupiga sångare!
Fotnot: Om du vill fördjupa dig ytterligare rekommenderas följande artiklar:
Svensson, L. (2014) Subalpinsångarna
– så skiljer du dem åt. Roadrunner,
2/2014: 28-35.
Svensson, L. (2013) Subalpine Warbler
variation and taxonomy. British Birds,
106:651-668.
Shrihai, H., Gargallo, G. & Helbig, A.J.
(2001) Sylvia Warblers. Helm, London.
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Vardagsvandring vid Vallda Sandö. Bild: STIG FREDRIKSSON

VERKSAMHET
OCH EKONOMI 2014
MEDLEMSANTAL

Vid årets slut hade föreningen
1 734 medlemmar, varav 395 familjemedlemmar. Medlemsavgiften var 200
kr för enskild medlem, 270 kr för familj
och 70 kr för ungdomar upp till 26 års
ålder.
FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER

Styrelsen har under året bestått av följande: Ordförande: Morgan Johansson.
Vice ordförande: Berndt Lindberg. Kassör: Hugo Krantz. Sekreterare: Marianne Ohlander. Ledamöter: Magnus
Eriksson, Mikael Hake, Kerstin Hirmas,
Gunilla Jarfeldt, Peter Keil, Hampus
Lybeck, Karin Magnander, Freddy Persson, Anna Lena Ringarp, Britta Svensson, Per Undeland.
Revisorer har varit: Ordinarie: Crister
Eriksson, Maud Ygge. Suppleanter: Stina Andreasson, Bo Sobeus. Valberedningen har bestått av Maria Eriksson,
Nils Abrahamsson och Elon Wismén.

Reklam för GOF har gjorts genom
vandringar och föredrag som annonserats i GP och lokaltidningar. Utöver
detta har vi som vanligt haft ”öppet
hus” på Ekliden på måndagskvällar,
med minst en ledamot ur styrelsen
närvarande. Ett samarbete med Götaplatsens Foto har inletts och en kväll i
oktober var GOF på plats i butiken
och berättade om fågelskådning,
gjorde reklam för föreningen och
sålde böcker.
EXKURSIONER OCH RESOR

En lördag under hösten bjöds föreningens medlemmar in till en städdag.
Drygt ett 10-tal personer dök upp och
vi fick bort en hel del bråte från källare
och vind.

Föreningen har som vanligt erbjudit
medlemmarna ett varierat utbud av
exkursioner under året. Utöver torsdagsexkursionerna för vardagslediga
och LadyBirds exkursioner har föreningen genomfört 13 dagsturer och 5
exkursioner med övernattningar. Därtill gjorde föreningen två utlandsresor:
till Spanien i månadsskiftet april/maj
och till Oman i november. Av dagsturerna blev tre inställda på grund av för
få deltagare. Generellt sett har deltagarantalet minskat på våra endagsexkursioner. Exkursioner med övernattning har skett till Skåne/Österlen i
februari och i maj, Kinnekulle/Hornborgasjön i maj, Skåne/Falsterbo i september och Öland i oktober. Totalt deltog
ca 300 medlemmar på våra exkursioner. Den naturskatt vi tar ut på exkursionerna har gett drygt 20 000 kr till
vårt fågelskyddsarbete.

EKONOMI

AKTIVITETER FÖR VARDAGSLEDIGA

Se bifogade tabeller på nästa sida.

För sjunde året i rad har exkursioner
anordnats på torsdagar, vanligen 2-3
timmar. Totalt har 43 besök gjorts på
olika fågellokaler i Göteborgsregionen,
med någon fågelkunnig person som
guide. Det har varit mellan 9 och 57
deltagare på vandringarna, i genomsnitt 34 och närmare 1500 deltagare
sammanlagt. Av föreningens medlem-

STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger
under året. Föreningens årsmöte hölls
den 6 april på Naturhistoriska museet.
VILLA EKLIDEN

mar har 174 deltagit, av dessa var 47%
kvinnor. Många är med regelbundet,
35 av dessa minst 10 gånger, ytterligare 30 minst 5 gånger. Totalt har 168
fågelarter setts på alla vandringar.
Kommunen stöder liksom tidigare
vandringarna ekonomiskt.
LADYBIRDS

LadyBirds har efter ett par år i ”träda”
åter tagit upp verksamheten. Nu i något annorlunda tappning: utan anmälan och i största möjliga utsträckning
väljs mål för exkursionerna som det är
möjligt att nå med kollektivtrafiken.
Inga kostnader förutom naturskatt
(utom vid längre resmål, då är det både
anmälan och man delar på kostnaderna). Exkursionen anslås på föreningens
hemsida och via mailutskick. Den första exkursionen efter nystarten gick till
Smithska udden och var välbesökt, ett
20-tal LadyBirds dök upp.
MÖTEN PÅ NATURHISTORISKA/EKLIDEN

På Naturhistoriska museet har vi normalt föredrag första söndagen i varje
månad kl 18.30. Så även i år med fem
föredrag på våren och fyra på hösten.
Föredraget i april kombinerades med
föreningens årsmöte. Föredragen på
museet är oftast av lite mer vetenskaplig karaktär.
I vår klubblokal Ekliden på Södra
Dragspelsgatan 32 har vi haft öppet
hus varje måndag förutom med ca två
månaders uppehåll under sommaren.
En gång i månaden, normalt den tredje
måndagen kl 19.00, har vi haft föredrag
även där, fem gånger på våren och fyra
gånger på hösten. Här berättar oftast
föreningens medlemmar tillsammans
med egna bilder från företagna resor
den senaste tiden. Då och då bjuds
även externa föredragshållare in.
UNGDOMSAKTIVITETER

Ingen verksamhet har bedrivits under
året.
STUDIEVERKSAMHETEN

FÖRSÄLJNING OCH PR

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

28

Fåglar på Västkusten 2/2015

Under år 2014 genomfördes tre nybörjarcirklar i fågelskådning under våren,
samt två fortsättningskurser under
hösten. Dessutom har en fotokurs i
”Lightroom” hållits. Totalt har drygt 65
personer deltagit i GOF:s studieverksamhet.
REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN

Göteborgs regionala rapportkommitté

har under året som vanligt arbetat
med administrering och kvalitetssäkring av fågelobservationer i rapportsystemet Svalan. Årsrapporten Fåglar i
Göteborgstrakten 2012 publicerades i
början av året, och fågelobservationer
från 2013 har sammanställts och presenterats i Fåglar i Göteborgstrakten
2013 som planeras utkomma i början
av 2015. Vidare har kommittén fortsatt
med behandling och införande av historiska data i Svalan. Arbete har även
pågått med att utforma en rrk-hemsida
där fyndstatistik, nyheter, ändringar i
rapportmallen, mötesprotokoll med
mera kommer att redovisas.
HEMSIDAN

Sidorna har hållits aktuella, med bland
annat verksamhetsprogrammet, FpVsidorna, exkursionsrapporter och uppdaterade lokalbeskrivningar. Besöksantalet har minskat något och
sidvisningarna låg under 2014 på mellan ca 1 000 och 2 500 besök per dag.
TIDSKRIFTEN FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN

Fåglar på Västkusten utkom under året
med fyra nummer där en ny återkommande vinjett under året handlade om
olika former av ekoskådning. Innehållet har varit inriktat på fågeltexter med
varierande omfattning där fokus har
legat på kopplingen till Västkusten i
allmänhet och på Göteborgsområdet i
synnerhet. Ambitionen har varit att ha
välskrivna texter som förhöjs genom
en tilltalande layout och där innehållet
i tidningen ska tilltala en bred läsekrets.
Målsättningen har från redaktionen
varit att entusiasmera, bidra till ökade
kunskaper samt väcka nyfikenhet och
skådarlust. I redaktionen skedde en del
förändringar under året. Pär Lydmark
reducerade sina ansvarsområden genom att lämna över redaktörskapet till
Karin Magnander medan Björn Dellming bytte position och gick in som
nyhetsredaktör när Christer Fält efter
lång och trogen tjänst valde att tacka
för sig och lämna redaktionen. Jan-Åke
Noresson har genom ökad arbetsinsats
under året blivit en viktig förstärkning i
arbetet med redigering och layout.
Tidningen trycktes liksom tidigare hos
Ale Tryckteam AB genom ett väl fungerande samarbete och annonseringen
i tidningen har fortgått med Elof Ericson Foto, Naturbokhandeln, Getteröbutiken och Måsen Webbhandel som
stående annonsörer.


FÅGELSKYDD

Fågelskyddskommittén har under
2014 bestått av Christer Johansson
(sammankallande), Morgan Johansson, Jenny Wendel, Björn Larsson, Kirsten Ekholm och Lars Gerre. Kommittén har haft nio möten under året.
Fågelskyddskommittén har under
året bevakat fågelskyddsärenden i våra
verksamhetskommuner. Vi har yttrat
oss i följande ärenden: ”Remiss om regionala miljömål, Västra Götaland”, ”Åtgärdsprogram för bevarande av hotade vadare på strandängar”,
”Arbetsplan, väg 940 delen Rösan-Forsbäck”, förslag till naturvårdsplan för
Öckerö kommun, Samråd Väg 535,
tvärförbindelse E20 - väg 40, delen Åstebo – Bårhult Yttrande. Vi har även
deltagit i träffar angående skogsbruksplan och naturvårdsplan för Mölndals
kommun m.m.
Fågelskyddskommittén mottar sedan 2013 även avverkningsanmälningar för skog i Kungsbacka, Mölndal,
Härryda, Partille och Bollebygds kommuner. Här har vi lämnat in ett 10-tal
anmälningar om avverkningar som
berör arter enligt artskyddsförordningen.
INVENTERINGAR

Under 2014 har inventeringskommittén med föreningens medlemmar fortsatt sitt arbete med att undersöka rapportområdets fågelliv. Bland de
inventeringar som genomförts under
året kan nämnas att den återkommande hamn- och sjöfågelsinventering
gjordes för tredje vintern i rad. Dessutom gjordes en sträckstudie av flyttande rovfåglar på en linje från Hönö
till östra Härryda. En kombinerad linjeoch punkttaxering av övervintrande
rovfåglar på Hisingen har fortsatt.
Kompletterande inventering av korphäckningar till den korpinventering
som genomfördes i rapportområdet
året innan har också genomförts.

det högsta någonsin, mer än 150 fler
än tidigare rekord. Nya arter blev kalanderlärka och svarthuvad mås. Några
andra udda arter var dvärgbeckasin,
två kornknarrar, två lärkfalkar, tre pilgrimsfalkar och två berguvar.
Årets kanske mest udda företeelse
var nog två kornknarrsungar som hittades nykläckta gående på en väg.
Några syskon låg överkörda när ungarna omhändertogs. De föddes upp till
flygfärdig ålder och kunde släppas
igen.
Föreningen fortsatte också sitt engagemang i Projekt Pilgrimsfalk med
inventeringar och häckningskontroller.
I det vilda hittades 119 par pilgrimsfalk
i södra Sverige. Alla par konstaterades
dock inte häcka. Totalt konstaterades
minst 219 ungar. Antalet par är nu så
många att fullgod kontroll inte alltid
hinns med.
Studiebesök med föredrag på fågelcentralen har genomförts för skolor
och föreningar.
Praktikanter och praos har deltagit i
verksamheten, varierande från enstaka
dagar till flera veckor. Dessutom har
enstaka personer kommit för specialarbeten, artiklar och reportage. Det
massmediala intresset fortsätter att
vara stort och verksamheten har omtalats i både tidningar, radio och TV under året.

FÅGELCENTRALEN

Fågelcentralens 28:e verksamhetsår
dominerades, precis som under senare
år, helt av omhändertagande och rehabilitering av skadade fåglar. Övriga
verksamheter var som tidigare, utåtriktad verksamhet i form av studiebesök
och föredrag.
Antalet skadade fåglar som inlämnades till fågelcentralen uppgick till
1 015 stycken av 81 arter. Årets antal är
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NIDINGEN

Verksamheten på Nidingens Fågelstation 2014 pågick mellan 8 mars och
7 november. Under året ringmärktes
11 055 fåglar, vilket är betydligt bättre
än 2013 och ligger i paritet med genomsnittet för de år då stationen har
varit kontinuerligt bemannad. Att den
totala märksumman blev så pass hög
2014 berodde mycket på att september och oktober blev mycket bra månader. Hela 2 339, respektive 2 290 exemplar märktes under dessa två
månader, vilket berodde på att vädret
var gynnsamt för nätfångst under stora
delar av perioden. Framför allt 11–
14/10 var det mycket spring mellan nät
och burar, och sammanlagt märktes
1 028 fåglar under dessa dagar. Under
denna period noterades även årets
högsta dagssumma med 371 märkta.
Att högsta dagssumman under ett år
noteras i oktober är mycket ovanligt.
Normalt brukar den infalla under april
månad. En rapport om verksamheten
på Nidingen 2009–2013 finns presenterad i FpV nr 1/2015.

bottensedimenten i mudderdammen
med vanligt havssediment utgör en
miljöfara. Havssedimenten bedöms
vara alltför förorenade. Såväl Göteborgs Hamn som GOF och FTN har ifrågasatt myndigheternas hårda miljökrav. Vi anser att det räcker mer än väl
från föroreningssynpunkt att man
täcker över området med ett tjockt
lerlager, och ovanpå ett skyddande
skikt av geotextil samt ett toppskikt
med naturligt bottensediment som
skulle hämtas från havet utanför området eller tas från något annat lämpligt
ställe i skärgården. Detta skulle snabbt
skapa en naturlig och näringsrik marin
miljö med mygglarver, snäckor, maskar
och andra bottendjur som de rastande
vadarna skulle leva av. Göteborgs
Hamn fortsätter dock restaureringsåtgärderna i området även om färdigställande av vadehavet kommer att ta
längre tid än planerat. Vi får hoppas att
allt är klart till dess att Trafikverket är i
färd med att leverera lermassorna från
Marieholmstunneln.
FÅGELTORNET OCH ”ÖSTRA STRANDEN”

TORSLANDAVIKEN

Under 2014 har följande personer ingått i Torslandavikskommittén: Rune
Blomgren, Peter Danielsson, Morgan
Johansson, Peder Kinberg, Dennis
Kraft, Magnus Persson, och Kåre Ström.
Förutom egna möten har vi haft samråd med bland annat Göteborgs Hamn
AB, Länsstyrelsen och olika förvaltningar och kontor i Göteborgs stad. Kommittén har regelbundet träffat Göteborgs Hamn och diskuterat frågor som
rör gemensamma intressen i en referensgrupp. Det sker också återkommande möten med Länsstyrelsen i frågor som rör Natura 2000, bevarandeoch skötselfrågor, inventeringar och
kontrollprogram.
Vi har sedan många år ett fortlöpande och mycket givande samarbete
med Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FTN).
SÖDRA BASSÄNGEN ELLER ”VADEHAVET”

Det planerade ”vadehavet” i mudderbassängen har varit färdigprojekterat
sedan länge och arbetet skulle ha varit
i full gång om inte Länsstyrelsen och
Miljöförvaltningen hade överklagat
restaureringsplanerna till Miljödomstolen. Överklagan rör en enda
punkt. Dessa båda myndigheter anser
att den föreslagna täckningen av
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Fågeltornet, som GOF bidragit till tillsammans med FTN och Göteborgs
Hamn, har blivit uppfört vid Karholmsbassängen efter ritningar av Rune
Blomgren. Det står på den betongplatta som blev kvar efter nedmonteringen av ett vindkraftverk som saknade bygglov. En trappa från stigen
upp till tornet återstår dock att färdigställa.
Restaureringen av den östra stranden vid Karholmsbassängen har pågått en längre tid. Den tidigare branta
strandkanten har planats av och ”släntats” ut samt täckts med naturgrus utefter strandremsan vid backsvalekolonin och fågeltornet. Syftet har varit att
gynna häckande strandpipare. För att i
viss mån undvika störningar kommer
den nuvarande bruks- och gångvägen
att läggas om på vissa sträckor. Den
sista etappen kommer att påbörjas
med anläggandet av några revlar, uddar och småskär vid stranden nedanför
fågeltornet.
NCC ROADS, TRAFIK OCH BULLERPROBLEMEN PÅ HJÄRTHOLMSVÄGEN

Lastbilstrafiken på Hjärtholmsvägen
är fortfarande mycket tät, bullrig och
trafikfarlig under vardagarna trots ett
antal försök att åtgärda problemen.
NCC Roads AB har velat utöka trafi-

ken ytterligare genom en sexfaldig
ökning av sin import och export av
sten och sand på Risholmen. Både
GOF och FTN har varit beredda att
träffa NCC och diskutera tänkbara
kompensationsåtgärder, men bolaget har inte varit intresserat av att
ens diskutera frågan. Ärendet har
gått till rättslig prövning och NCC har
fått avslag på ökad lastbilstrafik av
såväl Miljödomstolen som Miljööverdomstolen, vilket sannolikt kommer
att få återverkningar även för andra
verksamheter vid Torslandaviken, till
exempel containertrafiken.
MODELLFLYGET

Modellflygklubben AKMG hade ett
relativt vidsträckt flygområde när de
började med sina flygningar vid Torslandaviken i slutet på 1970-talet, men
under senare år har tillgängliga arealer
drastiskt minskat genom utbyggnaden
av leden till Öckerö, ny bussfil, PDI (bil
anläggning), golfbana samt ny bostadsbebyggelse. Flygverksamheten
har under senare år kommit att koncentrerats till strandängen och vattenområdet i Natura 2000-området och
störningarna på fågellivet har ökat väsentligt. Problemet har även uppmärksammats i kommunen, som i över 10
års tid haft i uppdrag att försöka hitta
en alternativ plats åt flygklubben. Upprepade skrivelser från GOF och FTN har
fått Miljöförvaltningen att ta upp ärendet och fatta ett beslut om restriktioner
för flygningarna, bland annat får flygklubben inte flyga ut över vattenområdet i Karholmsbassängen. Beslutet har
överklagats av både klubben och GOF
och FTN och i nuläget skall ärendet
prövas i Miljödomstolen. Föreningarna
anser att det är nödvändigt att modellflygklubben flyttar till en annan och
lämpligare plats för att störningar och
problem skall upphöra och har hänvisat till vetenskapliga studier som samtliga rekommenderar skyddsavstånd på
ca 500 meter mellan modellflyg och
fågelskyddsområden.
ÖVRIGA FRÅGOR

Bland övriga större frågor kan nämnas
Vindplats Göteborg och turerna kring
den föreslagna vindkraftsparken i Hakefjorden. GOF har deltagit i samrådsprocessen och prövningen i Miljödomstolen och har redovisat ett
omfattande underlag som rör påverkan på fågellivet. Vi har pekat på konti-

nuerliga fågelrörelser mellan Torslandaviken och Hakefjorden i älvmynningen och på risken för negativ
påverkan på vissa sjöfågelbestånd.
Torslandavikskommittén har även
deltagit i planeringen av en vandringsslinga runt Torslandaviken, som utgör
en länk i den så kallade Västerhavsrundan längs delar av kusten. Den utgör
ett nätverk av vandringsleder och utsiktsplatser. Vandringsslingan är redan
utmarkerad och delvis iordningställd
och vi har även medverkat med underlag till informationstavlor om fågellivet.
GOF har även utfört inventeringar av
fågellivet på den betade strandängen
och av sjöfågelbestånden i Torslandaviken. Fågelinventeringen av sjöfågelbestånden utförs årligen på uppdrag
av Länsstyrelsen. Sjöfågelinventeringen utgör en viktig del i ett kontrollprogram för vattenområdena, där fågelbestånden räknas cirka två gånger om
året inom nio delområden. I övrigt ingick Torslandaviken i fågelskådningens
dag den 4 maj och några tappra deltagare mötte upp den 22 november och
hjälpte till att röja träd och buskar vid
fågeltornet på östra sidan Karholmsbassängen.
Vi vill rikta ett varmt tack till FTN för
ett mycket givande och trevligt samarbete under året och till Bertil Andersson vid Askesby, som i flera år på ett
föredömligt sätt hållit betesdjur på
strandängen vid viken. Vi vill också
tacka alla de ornitologer som inventerat fågellivet i viken och som även uppmärksammat kommittén på vissa frågor och problem under året.
Göteborg, mars 2015
Marianne Ohlander (sekreterare)
Morgan Johansson (ordförande)
Undertecknade har granskat Göteborgs
Ornitologiska Förenings räkenskaper för
år 2014 jämte årsredovisning och andra
handlingar.
Då räkenskaperna är i god ordning
och den interna kontrollen syns oss betryggande, tillstyrker vi att:
- den av oss påtecknade balans- och
resultaträkningen per 2014-12-31 tillstyrkes
- samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet under den tid som årsredovisningen avser.
Göteborg, 2015-02-18
Crister Eriksson (revisor)
Maud Ygge (revisor)
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Exkursionsinfo
SENA ÄNDRINGAR Se www.gof.nu

för eventuella sena ändringar.
FÖRANMÄLAN Ange resmål, namn

på samtliga personer, telefonnummer och om du kan ställa
upp med bil. OBS! För Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se info
direkt i programmet. Anmäl dig
helst via e-post till resor@gof.nu,
alternativt via brev (till GOF, Box
166, 421 22 Västra Frölunda) eller
på 031-49 22 15 (avlyssnas enbart
på måndagar, så ring i god tid!).
PRIS Avgiften insamlas i allmänhet under exkursionen och inkluderar en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, som går till GOFs fågelskyddsfond. För bilresor räknas en kostnad av 18:50 kr/mil,
Vid bussresor är priset beroende
av antalet deltagare.
ANMÄLNINGSAVGIFT Vid resor

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

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

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

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

sonen eller GOF:s 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

ANMÄLAN: Senast 17 augusti. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

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).
Nätverket för GOF:s kvinnor,
LADYBIRDS, drar fortfarande ut i
fält då och då. Kontakta annalena.ringarp@gof.nu om du vill
vara med!
GRÖTVIK/HALMSTAD
LÖRDAG 29 AUGUSTI

Grötvik är en av västkustens bästa
flyttfågellokaler, särskilt vid ostanvind. Då har vi också störst chans
att få se ortolansparv. Hela området är spännande och i anslutning
till Grötvik ligger Långenäsviken
där det ofta rastar vadare och änder. Även andra lokaler i södra Halland kan bli aktuella att besöka.
Guidar oss på plats gör Anders
Wirdheim. Vi åker i privata bilar såvida det inte blir tillfälle för Berndt
att köra oss i gemensam buss. Avresa kl 06.00.
LEDARE: Anders Wirdheim. PRIS: Ca 300 kr.

SKÅNE/FALSTERBO
FREDAG 11 – SÖNDAG 13 SEPTEMBER

Som vanligt drar vi till Skåne när
sommaren börjar övergå i höst. Vid
denna tid är sydsträcket som intensivast och vid lämpligt väder kan
bivråkarna räknas i hundratal när
de sträcker ut mot sydväst. Även
tättingar och andra rovfåglar
sträcker i stora mängder över Falsterbonäset och riktiga rariteter
kan passera. Vi hade t ex gyllensparv i fyrträdgården för några år
sedan. Vem vet vad som passerar i
år? Vi åker i gemensam buss och
bor i Lotsvillans vandrarhem. Deltagarantalet är begränsat till 24
personer. Avresa kl 16.00 på fredag
med hemkomst söndag kväll ca
19.00. I priset ingår s k naturskatt
med 5 procent.
LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 1 500 kr.
ANMÄLAN: Senast 5 augusti med 500 kr.
KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp

(070-827 93 76).
GALTERÖ

LÖRDAG 19 SEPTEMBER

En numera traditionsenlig exkursion till Galterö med kanske Göteborgsområdets bästa marker för
rastande vadare. Ett dussintal arter
brukar kunna räknas in. Även lite
ovanliga sydsträckande tättingar
såsom lappsparv och rödstrupig
piplärka har dykt upp. Totalt blir
det en vandring på nästan 9 kilo-

meter. Båt från Saltholmen till
Brännö/Rödsten avgår kl 06.30.
Eventuellt kan tidtabelländring
ske. Passande spårvagnar är nr 9
och 11. Samling vid färjan tio minuter före avgång. Exkursionen är
även öppen för icke medlemmar.
LEDARE: Roger Eskilsson. PRIS: Exkursionen är
kostnadsfri, men frivillig naturskatt kommer
att samlas in. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria Eriksson (070-539 59 10).

ÖLAND
TORSDAG 1 – SÖNDAG 4 OKTOBER

Liksom förra året lägger vi höstresan till Öland en vecka tidigare,
d v s vecka 40. Vi har märkt att
många av de östliga rara sångarna
redan passerat när vi kommit till ön
i slutet av vecka 41. Denna tid är
luften fylld av sydflyttande fåglar
med dominans av vitkindade gäss.
Vi åker gemensam buss och bor tre
nätter på Ottenby vandrarhem.
Vi har bokat skolhuset på gården
samt ytterligare några rum. Avresa
torsdag kl 16.00 med hemkomst
söndag em/kväll. Även i år kör vi
ett spännande artrace mot stockholmarna. I priset ingår s k naturskatt med 5 procent.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 1 800 kr. ANMÄLAN:
Senast 28/8 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

HISINGEN
LÖRDAG 24 OKTOBER

En favorit i repris. Förra höstens
exkursion under samma tema blev
en succé så varför ändra på ett vin-

SOMMARENS VADAREXKURSIONER
JULI–SEPTEMBER
I år blir det tre sensommarexkursioner längs Hallandskusten med Reino
Andersson och tio exkursioner till Breviks kile, Bohusläns bästa vadarlokal, på Tjörn med Per Undeland eller Håkan Jonsson. Artsammansättning och åldersfördelning varierar. Första hälften av juli bjuder på adulta
fåglar av våra skandinaviska arter. Från andra halvan av juli kommer de arktiska vadarna och ungfåglarna, vilka oftast skiljer sig mycket från sina föräldrar. Vi försöker lära oss om dessa skillnader och även en del om vadarnas
ruggningsmönster. Vi åker i egna bilar. Dåligt väder = fler vadare!
HALLAND

HALLAND / BOHUSLÄN

HALLAND

LÖRDAG 25 JULI

LÖRDAG 8 AUGUSTI

LÖRDAG 5 SEPTEMBER

AVRESA: Kl 08.00. LEDARE: Reino
Andersson. ANMÄLAN: Senast
17/7. PRIS: Ca 200 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp

(070-827 93 76).

AVRESA: Kl 08.00. LEDARE: Per

Undeland, (073-419 84 50).
ANMÄLAN: Senast 31/7. PRIS: Ca 200
kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna
Lena Ringarp (070-827 93 76).

Un

AVRESA: Kl 08.00. LEDARE: Reino
Andersson ANMÄLAN: Senast
29/8. PRIS: Ca 200 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Maria Eriksson (070-

539 59 10).
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BOHUSLÄN
TORS 16/7–17/9 KL 18.00
SAMLING: Vid Radona (Getinge)

i Skärhamn, alltid kl 18.00
KONTAKT: Håkan Johnsson 070586 70 17. OBS: Ingen föranmälan eller avgift.


nande koncept? Tommy tar oss
runt på Hisingen till de bästa lokalerna för dagen. Avresa kl 08.00
med privata bilar.
LEDARE: Tommy Järås. PRIS: Delad resekostnad,
ca 50 kr + frivillig s k naturskatt om 20 kr.
ANMÄLAN: Senast 12 oktober. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
ingen avgift, mycket fågel, en
del bekanta, fikapaus på vacker
plats. Ofta samåkning från samlingsplats, vi delar på bilkostnaden 18:50 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.
ÄNGGÅRDSBERGEN
ONSDAG 17 JUNI, KL 21-24

viporna fått ungar och har strandpiparna lyckats häcka trots mcmarodörerna? Och hur går det för
backsvalorna?. Buss 24 går från Nils
Ericson Terminalen kl 09.26, anländer Amhult resecentrum kl 09.54.
Samåkning med bil sker från Frölunda kyrka kl 09.15. Samling vid
Maxi Amhult kl 09.00. Vi tar oss sedan in i området genom samåkning i tillängliga bilar.

ljunghedar, hällmarker och klapperstensfält med havet alldeles
inpå. Samåkning från Frölunda kyrka med start kl 09.00, bilister åker
söderut och tar avfart 58 mot Åsa
samt följer skyltning mot Näsbokrok. Samling vid ingång till reservatet kl 10.00.

GUIDE: Magnus Persson.

Vadarexpedition mitt i vadartiden
till den del av Västkusten där man
alltid ser vadare. Vi besöker klassiska lokaler med början vid Korshamn, Morups tånge, där vi börjar
kl 09.00. Samåkning från Frölunda
kyrka med avfärd kl 08.00.

VÄLEN
TORSDAG 2 JULI, KL 10-12

Vandring vid den mest välbevakade fågellokalen i vårt närområde, där vi kan förvänta oss vadare
och änder och kanske något överraskande. Går att kombinera med
badutflykt till Näset eller Smithska
udden! Samåkning från Frölunda
kyrka kl 09.45 eller buss 92 som
avgår från Frölunda torg kl 09.45
och anländer till hållplats Kannebäck kl 09.50. Vi ses vid fågeltornet
kl 10.00.
GUIDE: Janne Krantz.

BALLTORPS VÅTMARK
TORSDAG 9 JULI, KL 10-12

Nattskärra. Bild: MARKUS LAGERQVIST

Sommarbesök vid smådoppingarnas lilla konstgjorda sjö i kanten av
Sandsjöbackareservatet. Samåkning från Frölunda kyrka, avfärd kl
09.30. Kör Åbydalen och ta av vid
Fässbergmotet, följ Sisjövägen och
skyltarna mot skjutfältet fram till
en damm på vänster sida där parkering med några få p-platser
finns. Där ses vi kl 10.00.

Kvällsvandring i Änggårdsbergen,
där taltrasten låter sin välljudande
sång eka över bergen och morkullan flyger fram och tillbaka över
Ljungheden. Vi hoppas förstås också att få höra nattskärrorna spela i
sommarnatten på denna klassiska
lokal. OBS! Vandringen äger rum
på en onsdag, detta på grund av
instundande midsommarhelg.
Samling vid Botaniska trädgårdens
ingång kl 21.00.

Ett välkänt favoritställe, med start
lite tidigare än vanligt. Fåglar är
morgonpigga och vi undviker den
hetaste tiden med alla utomhusbadare, men kan förstås avsluta med
bad. Samåkning från Frölunda kyrka kl 07.30, eller buss 82 från Marklandsgatan kl 07.12 till hållplats
Lillövägen. Samling vid bron till
Stora Amundö kl 08.00.

GUIDE: Ingrid Hammarström.

GUIDE: Olof Armini.

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 25 JUNI, KL 09-12

Vid dessa dammar finns det en del
vassbundna sångare, men också
änder och knölsvanar. Har tofs-

HALLAND
TORSDAG 30 JULI, KL 09-14

GUIDE: Conny Palm

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 6 AUGUSTI, KL 10-12

Spännande fågellokal som kan
bjuda på intressanta obsar och där
mycket sker för att det ska bli ändå
bättre. Nedanför det nya fågeltornet är en strand anlagd och arbetet
med att iordningställa vadardammen i det gamla ”muddret” är startat. Vi samlas på ICA Maxis parkering kl 10.00, alternativt på
Frölunda kyrkas parkering kl 09.15
för samåkning till Amhult. Busshållplatsen heter Amhults torg.
GUIDE: Magnus Persson.

RÖRÖ
TORSDAG 20 AUGUSTI, KL 09-14

Rörö en pärla i norra skärgården.
Namnet kommer från fornnordiskans rör som betyder vass, alltså ön
där det växer vass. Det kan man se
vid Stora och Lilla Ers vattnen som
omges av vassar med goda förhållanden för fågellivet. Vi träffas på
parkeringen vid Burö färjeläge
kl 09.00 och tar färjan till Rörö
kl 09.15.
VALLDA SANDÖ
TORSDAG 27 AUGUSTI, KL 10-12

En av de bättre vadarlokalerna i
trakten finns på Onsalalandet. Alldeles intill ligger Lindholmens
gård, där ägarna passande nog är
aktiva fågelskådare och vänligt
nog kommer att guida oss. Busshållplats Arken, buss 733 från
Kungsbacka station, samåkning
från Frölunda kyrka, med avfärd
kl 09.15.
GUIDE: Benny Averpil.

SMITHSKA UDDEN
TORSDAG 3 SEPTEMBER, KL 07-10

Längst söderut på Västra Frölundas
fastland ligger denna fina sträcklokal. Vid denna tid är bl.a. ärlor, piplärkor och svalor på väg söderut. Vi
spanar och lyssnar från berget under ett par timmar. Buss 92 från
Frölunda Torg kl 06.50 till ändhållplatsen Näsbovägen, fortsätt ca
100 m västerut, följ sedan Smithska
vägen till Smithska uddens parkeringsplats. Samling där kl 07.15.
GUIDE: Lars Hellman.

LÄRJEÅNS DALGÅNG

LÖFTAÅNS MYNNING

TORSDAG 16 JULI, KL 08-11

TORSDAG 10 SEPTEMBER, KL 10-12

NÄSBOKROK
TORSDAG 23 JULI, KL 09-12

Vi besöker naturreservatet Näsbokrok på Ölmanäshalvöns sydvästra
spets strax norr om Åsa. Här finns

Nötkråka. Bild: JAN-ÅKE NORESSON

BROBACKA
TORSDAG 13 AUGUSTI, KL 10-12

Hassellundarna vid Brobacka naturum är sedan gammalt ett favoritställe för Risvedens nötkråkor när
de lägger upp sina vinterförråd.
Dessutom finns ett fascinerande
geologiskt område med kolossala
jättegrytor alldeles bredvid.
Samåkning från Hjällbo centrum
kl 09.30. Samling vid parkeringen
till Brobacka naturum kl 10.00.
GUIDE: NaturStig.

Denna utmärkta fågellokal vid
Löftaån är inte allmänt bekant,
men väl värd besök. Här finns rastplatser för de trötta flyttfåglar som
så gärna följer kusten. Samåkning
sker från Frölunda kyrka, med avfärd kl 09.15. Samling vid Kung Frilles torg vid COOP mitt i Frillesås
kl 10.00.
GUIDE: Calle Hagman.

LABBERA, RÅDASJÖN
TORSDAG 17 SEPTEMBER, KL 10-12

Denna lilla udde i Rådasjön erbjuder en lagom rundvandring med
fikapaus halvvägs. Buss 601 går
från Korsvägen mot Benareby via
Fåglar på Västkusten 2/2015
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Mölnlycke kl 09.27, framme kl
09.37. Vi träffas vid Råda Säteris
parkering. Busshpl: Råda säteri.

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN

GUIDE: Lars-Olof Sandberg.

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

HJÄLMS VÅTMARK
TORSDAG 24 SEPTEMBER, KL 10-12

Besök vid nyanlagd våtmark i Rolfsån. Under hösten finns här gott
om simänder och sträckande rovfågel. Här förekommer jakt på änder, men knappast på en torsdag.
Skulle så vara fallet far vi istället till
Tjolöholm. Stövlar rekommenderas. Samåkning från Frölunda kyrka, avfärd kl 09.30. Samling vid Gåsevadsholms slott kl 10.00.
GUIDE: NaturStig.

STRÄCK VID VÄNERSBORGSVIKEN
MÅNDAG 21 SEPTEMBER

Göran Darefelt är en känd skådarprofil i Västergötland. Han har
mycket aktivt deltagit i räkningen
av sträckande fåglar i det aktuella

området alltsedan 1980-talet. Ingen annan kan som han redovisa
erfarenheter och slutsatser från
verksamheten.

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!

BIKING FOR BIRDS
SÖNDAG 6 SEPTEMBER

Dorian Anderson, USA, berättar
om sitt Big year på cykel. 2014
trampade han runt i stora delar av
USA. Vid årets slut hade han sett
inte mindre än 600 arter! Det går
alltså att komma långt fossilfritt,
utan bil och flyg.
Dagen innan Dorian kommer till
oss har han berättat sin historia på
Falsterbo Bird Show. Föredraget
sker på engelska. Läs mer om Dorians pedalkraft på: http://bikingforbirds.blogspot.se.

Naturskatten – frivillig men viktig
Sedan många år tar GOF ut en liten
avgift av alla deltagare i exkursioner,
den så kallade naturskatten. För endagsexkursioner har den summan
varit 20 kronor per deltagare.
Under senare tid har några exkursionsledare funnit det betungande
att administrera insamlingen av tjugan. Styrelsen har därför beslutat att

naturskatten ska vara frivillig för endagsexkursioner. Detta gäller Ladybirds, Vardagsledigas och GOF:s endagsexkursioner.
För längre exkursioner, inklusive
utlandsresor, kvarstår den med 5
procent av exkursionskostnaden.
Precis som tidigare går pengarna
till fågelskydd. Bland GOF:s fågel-

skyddsarbete finns sponsring av frö
till matningar, fågeltorn, holkprojekt
och häckningsflottar.
Den som vill stödja detta arbete
har alltid möjligheten att sätta in
pengarna på GOF:s konto (pg 89 01
68-8) om exkursionsledaren inte
skickar runt bössan.

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

UTFLUGNA GÖTEBORGSSKÅDARE
Hej! Jag heter: Jon Hessman och
är 25 år.

till Galterö oftare! Att ta sig dit är
lite bökigt men väl värt det.

Jag bor: I Uppsala sedan 2009 då
jag flyttade hit för att börja studera. Innan dess bodde jag på
Brännö utanför Göteborg och
spenderade tyvärr på tok för lite
tid på Galterö.

Men detta är bra i Uppsala:
Kända lokaler som Hjälstaviken
och Ledskärsviken finns inom
räckhåll, liksom spännande öar
om man tar sig ut till kusten.
Men i år har jag hakat på cykelskådningstrenden och det har
öppnat mina ögon för att det
även i direkt anslutning till staden finns jättefina biotoper, såväl djupa skogar som våtmarker
och öppna slätter. Dagens
andra tips: skåda mer
cykelburet och lär
känna din närmiljö!

Det jag saknar mest av skådningen kring Göteborg: Havet i
allmänhet och just Galterö i synnerhet. Trots sin potential, vilken
har demonstrerats vid upprepade tillfällen, är ön väldigt underskådad. Sedan jag emigrerade har jag bara kunnat besöka
lokalen enstaka gånger per år
men ändå fått se bland annat
rostand, rosenstare, större piplärka, vattenpiplärka och jaktfalk.
Jag rekommenderar alla att åka

Fåglar på Västkusten 2/2015

Det här är min favoritfågelbild:
Tretåiga måsar phonescopade på
underbara Nidingen våren 2013.
De ser så kärleksfulla ut där de
står och myser tätt ihop på sin
bohylla!

Största skillnaden: Den största
skillnaden mellan
Uppsala och GöteFa
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borg är nog bristen på ett aktivt
och trevligt forum såsom
Gbg300. Trots att Uppsala är en
stad med många fågelskådare är
umgänget mellan dem som inte
redan känner varandra tyvärr
mycket sparsamt.
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Mitt mål för året: Att komma högt upp i Uppsalas kommunliga
2015 utan att skåda
bilburet överhuvudtaget. Det blir
svårt i konkurrensen, inte minst då
MA

N

jag åker bort tre månader i sommar, men skam den som ger sig!

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER

ORDFÖRANDE

EXKURSIONER

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

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

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

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

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

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

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

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

HEMSIDOR

TELEFON/E-POST

www.gof.nu
www.kustobsar.se

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

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

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

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

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu
MÅNADSMÖTEN

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

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

NIDINGENS FÅGELSTATION

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.

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)
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REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER

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

FÅGELCENTRALEN

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

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

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA
FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
NU NÄRMAR DET SIG ETT AVGÖRANDE!

GLÖM INTE ATT RÖSTA PÅ
SVERIGES NYA NATIONALFÅGEL!
W W W. N AT I O N A L FÅ G E L N . S E
HA EN TREVLIG FÅGELSOMMAR!
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