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hittades i Vivik på Björkö
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HJÄLP I STORT OCH SMÅTT
JAG HAR STARTAT en fågelmatning i Torslandaviken! Och i vår
ska jag sätta upp fullt med starholkar där. Ibland får jag idéer och
skickar iväg mejl innan jag hunnit
ångra mig, men responsen är ofta
omedelbar. Och positiv. Självklart
hjälper vi till! Holk- och matarbygge på Fågelcentralen, pengar och
frön från GOF och FTN, uppslutning kring uppriggandet.
I nyhetsdelen skriver vi mer om
offentliga matningar man kan besöka i Göteborgsområdet, och om
den årliga vinterfågelräkningen.
Och mer om vad som händer
i Torslandaviken.
NÄR ANNAT MATERIAL till tidningen uteblev ställde Stig Fredriksson genast upp med en lysande beskrivning av Stålebodalen – en för mig tidigare okänd
lokal. Läs om den och njut av bilderna som lockar till besök. Och
så ville jag porträttera Anette
Unger! En sådan kunskapskälla
som självklart har mycket spännande att berätta. Niklas Aronsson ryckte in och tar oss med in i
det Ungerska residenset bland
quiltade täcken, överfulla bokhyllor och fjädrar. Och har ni undrat över vilka som tar hand om
Ekliden när ingen ser? Kerstin
Hirmas avslöjar hustomtarna och
en del av deras hemligheter.
DET ÄR FANTASTISKT med hjälp-

samma människor. De som ställer
upp när man behöver. Den 12–19
december kan vi alla bidra. Genom att skåda fåglar och delta i
Skådarhjälpens musikhjälpenrally
kan vi ge stöd åt dem på flykt från
klimatkatastrofer.
Men först
– trevlig
läsning!

REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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Stadens mångfald minskar

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

SEDAN SLUTET AV 70-TALET har

jag arbetat aktivt med ideellt naturskydd
framförallt i Göteborgsområdet. Under dessa år har jag upplevt att det
blir alltfler naturområden som hotas av olika typer av exploatering och
det är inte förvånande med tanke på att befolkningen mellan åren
2000 och 2010 har ökat med 550 000 personer i Sveriges städer.
Ökningen har med stor sannolikhet varit störst i storstadsregionerna.

NÄR STÄDERNA BREDER UT SIG och förtätningen
ökar blir det oftast mindre plats för växter och
djur vilket leder till att den biologiska mångfalden minskar. Även de vanligare arterna, inte
bara av fåglar, minskar; vissa försvinner till
och med ibland i stadsmiljöer. Är inte den biologiska mångfalden i städerna viktig då? Är
den inte värd att bevara? Kan vi bevara den
biologiska mångfalden i städer?
DET SÄGS ATT MÄNNISKOR som

”

Det sägs att
människor
som inte
regelbundet
får uppleva
naturen mår
allt sämre

inte regelbundet
får uppleva naturen mår allt sämre. Att vistas i
naturen ger i alla fall mig en tillfredsställelse
som jag inte får någon annanstans. Men med
en allt större befolkning inte bara i Sveriges
städer utan på hela vårt jordklot och med en
ökande konsumtion undrar jag hur länge vi människor kan fortsätta att
utnyttja naturen på ett sätt som troligen alla vet inte är hållbart. Ändå
så fortsätter vi som om det inte spelar någon roll.
Men finns det ingen lösning på problemen då? Vi kan lösa problemet
med en minskad mångfald i stadsmiljöer bara det finns vilja. Det är jag
övertygad om. Och jag jobbar hela tiden på att övertyga beslutsfattare
om samma sak. Och ibland känns det som om man tar ett steg framåt
om än så litet. Och hjälps vi åt allihop kanske vi kan ta ett stort kliv
framåt så att det verkligen märks någon skillnad. För det finns faktiskt
en del vi kan göra.

NU ÄR DET SNART JUL. Och julhandeln omsätter enorma summar varje år,
summor som hela tiden tenderar att öka. Om vi alla minskar på inköpen av julklappar, ja då menar jag de traditionella klapparna och i stället medverkar till att köpa en bit skog som ska bevaras eller hjälper till
att skydda den där fågellokalen som hotas eller
egentligen vad som helst för att bevara naturen, en
natur som vi alla behöver och mår bra av, ja då
finns möjligheten att vi kan hejda förlusten av biologisk mångfald.
Till sist så önskar jag alla en God
Jul och ett Gott Nytt År. Snart är
ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
våren här med nya upplevelser.
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU
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Jubel i busken
För vissa läsare med gott
minne kanske den här rubriken frambringar ett nostalgiskt leende? Kopplingen till
fåglar i det gamla Göteborgska humorprogrammet
finns förvisso i Sten-Åke
Cederhök, men glädjen den
här gången tänkte vi finna i
busken.
För om det är någon buske
man borde plantera i sin
trädgård så är det nog fläder. Sommartid kan man
göra saft av blomställningarna och höstetid drar de till
sig hungriga tättingar som
kalasar på bären.
Sett ur ett historiskt perspektiv har fläderbuskar
även lockat till sig en och
annan raritet. Och nu hände
det igen – Ola Wennberg
besökte Torslandaviken den
13 oktober och hittade där
en ung rosenstare (Pastor
roseus) som oblygt frossade
i fläderbär och gladde
många tillresta skådare
ända fram till den 18 oktober.
Detta var enligt Artportalen.se det fjärde godkända
fyndet för Torslandaviken
och lokalen delar därmed
förstaplatsen som bästa lokal för arten i Göteborgs
rapportområde tillsammans
med Galterö.

# BJÖRN DELLMING

Höstens andra stäpphök
över Brudarebacken dök upp
lagom till rovfågelräkningen.

FIN STÄPPHÖKSHÖST I
FEST FÖR STRÄCKSKÅDARE

Ostlig vind, vecka efter vecka
– det var liksom bäddat för en
invasion från öster.
Redan 15 augusti såg Josua
Smedberg en ung stäpphök
sträckande över Ers vik på
Rörö.
Andra september verkade
bli ännu en hyfsad sträckdag,
sju rovfågelarter passerade
över Brudarebacken under förmiddan. De flesta skådare lämna backen vid lunchtid, men
några av oss stannade kvar.
Efter närkontakt med en stenfalk som jagade ladusvalor i

Alltfler tajgasångare
drar mot väster

Bild: RUNE BLOMGREN

Den unga rosenstaren återvände ständigt till fläderbären för att tanka energi.
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VÄLKOMNA VINGBAND Det blev återigen en bra höst för tajgasångare på
västkusten och Göteborgs rapportområde var inget undantag. Fynd
gjordes i Sandarna, Välen, Björkekärr, Björlanda skjutfält, Torslandaviken och på flertalet öar i skärgården.
Björkö drog längsta strået med 3–5
olika individer. Tajgasångarnas
sträcktopp hos oss brukar infalla i
månadsskiftet september–oktober

rasande flykt runt toppstenen
var det svårt att ta sig samman
och knalla hemåt.
13.30 kom en kärrhökliknande silhuett inflygande från
Blå staden – i lätt flykt, rakt
emot oss. Mörk, liten, intressant, men i hopplös obs-vinkel.
Nästan framme vid backen vek
den av åt väster, visade varmt
orangebrun buk och täckare
plus en präktig mörk halsboa
– en ung stäpphök på äventyr i
väster!
Fjärde september var det
dags igen. En stilig adult
stäpphökshanne sträckte förbi
Öxnäs, upptäckt av Ola Wenn-

berg och Bo Brinkhoff. Den 5
september såg Magnus Persson
ännu en stäpphök, en 1k-fågel,
över Mudderdammen i Torslandaviken.
19 september, GOF:s andra
helg för sträckräkning av rovfågel, hann Mia Wallin knappt
med att anteckna alla rovor
som drog förbi Brudarebacken
– ömsom över Getryggen, ömsom över stan. Vid ett tillfälle,
när alla spanade mot öster,
kom en kärrhök bakom oss,
strök över våra huvuden och
försvann snabbt över backkrönet mot östra slänten. Vi hann
bara se en orangeton på buken

och arten uppvisar här en positiv
trend. Arten har sitt huvudsakliga
utbredningsområde i asiatiska delen
av Ryssland, men cirka fem procent
av populationen bedöms häcka i
Europa och uppskattas av Birdlife
International till mellan 5 000
–20 000 par. Med de senaste årens
ökande fyndbild både hos oss och i
våra grannländer finns det misstankar om att utbredningsområdet
möjligen expanderar mot väst, men
detta är ännu inte verifierat.

# BJÖRN DELLMING

Fynd av tajgasångare i
Göteborg de
senaste åren

Sommaren/Hösten 2015

YTTERLIGHETER
ÖVER YTTERBY
ra mängder vråkar, hökar och
örnar söderut utmed Västkusten. Från sin tomt i Ytterby
noterade Lars Gustafsson ett
massivt sträck av framförallt
vråkar och med dessa följde
även en kungsörn(!) den 13
oktober.
Dagen därpå fortsatte det
De varma sydostvindarna som
fina sträckvädret och vråkarsköljde in över landet förde
na kom som på beställning,
med sig ett antal eleonorafalprecis som dagen innan. Plötskar – inom loppet av ett par
ligt uppenbarade sig
dagar gjordes fynd i
en örnsilhuett strax
Skåne, på Gotland
väster om kyrkoruioch i Danmark (Skanen, men den här
gen).
gången av ännu ädDen 20 september
lare valör – mindre
hittades en eleonoskrikörn! Örnen, berafalk även på VästEn örndömd som 3k+, larkusten! Det var Lars
mades snabbt ut och
Gustafsson i Ytterby silhuett
som hittade falken
uppenba- hann ses av ytterligare två skådare i
och kunde följa den
rade sig
närområdet innan
en stund då den jaförsvann bortom
gade över Runsvalväster om den
träden vid Ormo och
len och fortsatte in
troligen fortsatte in
över Hisingen.
kyrkoöver Hisingen.
En knapp månad
ruinen
Ytterligare en för
senare var det dags
Västkusten sällsynt
igen.Vinden hade
örn upptäcktes under det akvridit mot nordost och tempetuella väderläget – en ung
raturen sjunkit. Detta satte
stäppörn i Halmstadtrakten
fart på många rovfåglar som
den 18 oktober.
dröjt sig kvar i landet och un# BJÖRN DELLMNING
der ett par dagar sträckte stoSVINDLANDE BESÖK

Under andra halvan av september dominerade sydostliga vindar i Sverige. Denna
period på året är ypperlig för
den som gillar att skåda
sträckfågel.

Bilder: CONNY PALM

VÄST
... Efter viss förvirring hittades
den igen på låg höjd över södra delen av Backen. Conny
Palm anlände lägligt och fick
den unga stäpphöken på bild.
Samma dag såg Karin Magnander ytterligare en ung
stäpphök, återigen vid Öxnäs.
Så totalt fem stäpphökar är
rapporterade bara i Göteborgs
kommun denna höst. Dessutom finns ytterligare sju rapporter om trolig stäpphök noterade på Artportalen i Göteborgs rapportområde.
# JAN-ÅKE NORESSON

Grafik: ARTPORTALEN.SE

”

Bild: HANS ZACHRISSON

Dags att räkna
vinterfåglar
VILKEN MATNING ÄR BÄST?

29 januari – 1 februari 2016
hålls den årliga och landsomfattande fågelräkningen
Vinterfåglar Inpå Knuten
som arrangeras av Sveriges
Ornitologiska Förening –
BirdLife Sverige. Förra året
inkom resultat från över
20 000 svenska fågelbord.
Räkna och notera det högsta antalet individer av varje
art som besöker er matning.
Resultatet rapporteras till
SOF och instruktioner om
hur ni går tillväga finns på
www.birdlife.se.

# KARIN MAGNANDER

Bild: KARIN MAGNANDER

Man vet aldrig vad som landar på matningen. På Gotland blev det en mellanspett.

Öppet på GOF:s
fågelmatningar!
I likhet med förra året sponsrar GOF ett antal offentliga
fågelbord i år. Vid varje matning finns instruktioner om
fågelrapportering samt kontaktuppgifter till den person
som ansvarar för matningen.
Sammanhållande av hela
projektet är styrelseledamot
Leif Jonasson, leif.jonasson@
gof.nu
Välkommen att besöka
våra matningar vid Hönö
kyrkogård, Erikslund på Kvibergs kyrkogård, Brudarebacken, Sagsjön, Stallberget
i Välen och nytillskotten vid
pumphuset i Torslandaviken. Stöd erhålls även från
Göteborgs Djurskyddsförening och Föreningen Torslandavikens Naturreservat.

# KARIN MAGNANDER
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Rovfågeltema
i årets kalender
STÖTTA FÅGELCENTRALEN!

Tommy Järås berättar att
Fågelcentralens kalender för
2016 nu finns till försäljning.
Årets tema är svenska rovfåglar, förutom falkarna, och
omslaget pryds av en ängshökshane fotad av Leif Jonasson.
Fågelcentralens verksamhet är helt avhängig en bra
försäljning av kalendern
som kostar 100 kr (+ 20 kr i
porto).
2016 års kalender kan du
beställa per telefon (030316501), per e-post
(birdcenter@swipnet.se),
på www.kustobsar.se/kalender/ eller köp den direkt på
Ekliden eller på Fågelcentralen.
Liksom förra året ställer
också ett antal Hemköpsbutiker upp, runtom i Göteborg, och säljer kalendern
för att hjälpa till att stödja
Fågelcentralens verksamhet. Butikerna är Hemköp
Annedal, Bifrost, Linnégatan, Masthugget, Nordenskiöldsgatan och Vasagatan.

# KARIN MAGNANDER

_
PÄRLUGGLA SVÅR
TYSTA SKOGAR

Hörde du pärlugglan?
Nej, svarar nog de flesta göteborgare på den frågan och tänker tillbaka på vad de gjorde
under nätterna i mars–april.
Och visst är det en sällan observerad art hos oss på västkusten, särskilt som revirhävdande under våren, men under
hösten är de faktiskt inte jättesvåra att hitta.
Vissa år passerar de oss i stora antal under september–oktober, vilket var fallet i år. Liksom 2011 och 2012. Och 2008,
som var ett otroligt toppår!
invasionsartade
höströrelser sammanfaller i
hög grad med goda gnagarår
längre norrut i Sverige och enligt märkningsdata från fågelstationer i södra Sverige är det
en tämligen bred åldersfördelning på de flyttande ugglorna.
PÄRLUGGLANS

Fågelcentralens kalender för
2016 finns nu till försäljning.
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Vårfynd av pärluggla 2000–2015

Så hur hittar man dem? En
bra strategi är att uppsöka ett
hygge någonstans i valfri barr-

skog och bara stå och lyssna.
Eller vissla spellätet lite kort
och vänta någon minut. Chan-

Sommaren/Hösten 2015

Skåda för
en bättre värld!
NÄRA NÄRKINGARNA

OM VÅREN

Bild : ANDREAS RINGNÉR

brukar de ofta övergå till ett
mer kattugglelikt (fast mjukare) jamande varningsläte.
visar
var pärlugglor hittats under
vår (mars, april, maj) respektive höst (augusti,
september, oktober) under åren 2000–2015.
Föga överraskande är att
de högsta koncentrationerna
på hösten presenteras från
ringmärkningsplatser som
Torhamn, Ottenby och Falsterbo.

12–19 december är det äntligen dags för en av skådarårets höjdpunkter –
Skådarhjälpens musikhjälpenrally.
Sveriges Radio och Radiohjälpen anordnar även i år
insamlingen Musikhjälpen
och denna gång under ledorden Ingen ska behöva fly
undan klimatet. Sverige sluter upp och startar insamlingar, utmaningar, auktioner med mera för att hjälpa
de miljontals människor
världen över som är på flykt
på grund av klimatrelaterade katastrofer.
Som vanligt hjälper vi
skådare till och skådar för en
bättre värld. Har du inte varit
med tidigare år – ta chansen
nu! Veckan brukar bjuda på
rafflande individuella tävlingar och avslutas med en
kamp till sista fågeln mellan
Sveriges olika rapportområden.

FYNDBILDEN PÅ KARTORNA

också
ganska tydligt att vi västkustskådare inte har så mycket att
hämta i sammanhanget under
våren. Som häckfågel är den
mycket sparsam här, men betydligt talrikare längre in i
landet, och på hösten gäller
det omvända.
# BJÖRN DELLMING
MEN KARTORNA VISAR

Höstfynd av pärluggla 2000–2015
Grafik: BJÖRN DELLMING

sen är då ganska stor att någon
uggla därute i mörkret har
hört dig och lockar tillbaka

med sitt karakteristiska ”ekorresmack” för att pejla in var
du står. När du är upptäckt

Två år i rad har Göteborg
på målsnöret sett sig omskådade av närkingarna. Så
får det självklart inte bli
igen!
Läs allt om Skådarhjälpen
på www.skådarhjälpen.se
och ladda för en fantastiskt
rolig skådarvecka. I år skådar
vi hem det här.

# KARIN MAGNANDER
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På väg mot ett vadehav.

Bild: KARIN MAGNANDER

VAD HÄNDER I TORSLANDAVIKEN?
VADEHAV PÅ VÄG

På Mudderdammen, i södra
delen av Torslandaviken, är arbetet nu i full gång för att skapa det efterlängtade ”vadehavet”!
I den sluttäckningsfas som enligt plan pågår nu och fram till
och med en bit in i 2019 utförs
markarbeten i form av leverans av massor samt efterföljande konsolidering. Under
slutskedet planeras sedan entreprenadarbeten för att bygga
upp den inre vallen, skapa
häckningsöar, gömslen, stigar
med mera. När efterföljande
bottenarbeten och pumpinstallationer genomförts hoppas
man i slutet av 2019 vara redo
att fylla upp vatten till önskad
nivå. Vi följer arbetet med
spänning!
Samtidigt som det arbetas
på Muddret har besökare i viken säkert också noterat att
det är en del trafik med lastbi-

8

Fåglar på Västkusten 4/2015

lar längs med Karholmsdammens östra strand. Dessa tippar
massor bakom svalhögarna för
att höja nivån ytterligare på de
bullervallar som finns mot
Hjärtholmsvägen. Syftet är att
få ner bullernivån ytterligare.
Primärt görs inte detta för att
gynna fågellivet, även om konsekvensen med lägre bullernivå inte är någon nackdel för
vare sig fåglarna eller för oss
besökare.
Inom ramen för projektet
ligger också att Karholmsdammens östra strand ska göras
mer attraktiv för fåglar. Det
ska ske bland annat genom att
häckningsöar anläggs. Tidigare
fanns tankar om att flika upp
stranden genom att gräva ut
vikar, men dessa har man
tvingats överge då marken kan
innehålla kontaminerade massor som då skulle riskera att
spridas. Istället kommer man
genom utfyllnad bygga revlar
och/eller öar i dammen. En

tydlig tidplan för dessa förbättringar finns dock inte att presentera i nuläget.
Glädjande är att Mark- och
miljödomstolen har fattat ett
beslut om att förbjuda modellflygets verksamhet från 1 november 2018. Modellflygklub-

ben har möjlighet att överklaga till Miljööverdomstolen,
men Rune Blomgren i Föreningen Torslandavikens Naturreservat tror att domen är så
välmotiverad att prövningstillstånd inte kommer att beviljas.
# KARIN MAGNANDER

Sommaren/Hösten 2015

BÖCKER

GÖTALANDS BÄSTA
FÅGELLOKALER
Författare: Magnus Ullman
Utgivare, år: Hirschfeld förlag, 2015
Pris: 250 kr på Naturbokhandeln
Har du svårt att
bestämma dig
för var du ska
skåda? Eller
känner du dig
vilse i skådarmarkerna efter
en flytt till ny
kommun? Då
kan detta vara boken för dig!
Förra året släpptes boken ”Här
tittar vi på fåglar: Sveriges bästa
fågellokaler” (Magnus Ullman,
Hirschfeld förlag 2014). Den boken tog upp Sveriges bästa fågellokaler, men många bra lokaler
lämnades därhän. Dessa behandlas istället i Götalands bästa fågellokaler, som är den första boken i en tänkt serie om tre böcker
(de andra två gäller naturligtvis
Svealand och Norrland) där flera
av Sveriges övriga små guldkorn
till fågellokaler presenteras.
Boken ges ut i smidigt pocketlaminat som gör den lätt att hantera och knô ner i en väska utan
att man behöver vara orolig för
nämnvärt slitage. Upplägget i
boken känns också genomtänkt
och bra och behandlar lokalerna
landskapsvis från söder till norr.

För varje fågellokal finns en lokalkarta och översiktskarta och koordinater till lämpliga parkeringsplatser m m i anslutning till
lokalen. Koordinaterna är angivna i koordinatsystemet WGS84,
vilket är samma som används i till
exempel Google Maps och
många andra GPS-enheter.
Varje lokal är nogsamt beskriven utifrån vilka fåglar som rastar,
häckar och under vilka tider på
året som lokalen är mest värd att
besöka. En snabbguide för detta
återfinns också direkt under rubriken för respektive lokal. Lokaltexter, säsongsbeskrivningar och
vägbeskrivningar är utförliga och
för många lokaler har texterna
korrekturlästs och stämts av med
lokala ornitologer med stor lokalkännedom för att göra innehållet
i boken så träffsäkert och väluppdaterat som möjligt.
En bok är dock på sätt och vis
ett tidsdokument som beskriver
läget just när boken ges ut, och
miljöer och fågelutbredningar är
ju som bekant tämligen föränderliga över tid. Så hur modern
och uppdaterad kan en bok
egentligen vara? Jo, väldigt modern och uppdaterad, är svaret
på den frågan! Till varje lokal
finns nämligen en QR-kod som
man kan scanna med en app i sin
telefon (smartphone) så öppnas
en länk till artportalen där de senaste observationerna för den
aktuella lokalen visas. Genialiskt!

Så om du planerar att skåda en
massa framöver och upptäcka
Götalands pärlor, eller känner
någon som är alldeles för velig
med att bestämma resmål för
skådarturerna kan detta vara
boken med stort B. Snart är det
jul också och alla älskar ju hårda
paket ...

# BJÖRN DELLMING
BIRD SENSE
What It´s Like to Be a Bird
Författare: Tim Birkhead
Språk: engelska
Pris: 198 kr på Naturbokhandeln
Förlag: Bloomsbury
Tim Birkheads
Bird Sense är
en helt fantastisk bok! Det
verkar kanske
märkligt att
inleda en recension på det
sättet, men
precis så känner jag. På sju kapitel
tar författaren, som är professor i
beteendeekologi vid universitetet i Sheffield och undervisar i
djurs beteende, evolution och
vetenskapshistoria, upp fåglarnas sex sinnen samt deras eventuella känsloliv. Dessa utgör huvuddelen av boken.
Varje kapitel inleds med en
blyertsskiss av Katarina van
Grouw och ett passande citat.
Därefter följer en härlig bland-

ning av författarens egna erfarenheter under forskningsresor,
intervjuer och lättfattliga presentationer av fågelforskningens resultat genom historien. Som tydligt framgår av texten är
forskningen aldrig ”färdig”, den
utvecklas hela tiden.
Långa delar tar upp också hur
den allmänna forskarsynen på ett
visst sinne varierat med forskningens framsteg och snedsteg.
Kapitlet om luktsinnet ska här
särskilt framhållas.
Förutom dessa sju huvudkapitel finns även ett förord och efterord (väl värda läsningen bara
dessa). De läsare som av någon
anledning vill dyka djupare ned i
några fakta finner en referenslista
i slutet. Där finns också en ordlista och kommentarer till den
löpande texten. Språket är visserligen engelska och några ord
kanske kan behövas slås upp,
men uppbyggnaden av texten
gör att läsningen flyter på mycket
smidigt. Den går faktiskt att läsa i
sängen innan man somnar. För
den skådare som är intresserad
av att förstå fåglarna på djupet är
boken ett självklart inköp. Även
de som inte är det, rekommenderas starkt att fundera på ett inköp,
möjligheten är stor att ens syn på
kungsörnen, lappugglan, gräsanden och alla andra härliga fåglar
förändras för alltid.

# ROBERT ENNERFELT

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

BILD 1 – REGELBUNDEN I SVERIGE
ART OCH ÅLDER*?
BILD 1 – ART OCH ÅLDER?

BILD 2 – ANTRÄFFAD I EUROPA
ART?
BILD 2 – ART OCH ÅLDER?
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RRK-NYTT #007

Tips och trix
i Artportalen
TEXT: RRK GÖTEBORG
RRK@GOF.NU

I detta nummers Rrk-nytt passar vi på att
ge några goda råd till dig som vill bli kompis med nya Artportalen.

I slutet av april släpptes nya Artportalen
för fåglar, efter flera års väntan. Tyvärr
blev det första mötet med nykomlingen
ännu en studie i väntan – systemet var
segt som ett övertuggat hubba-bubba
och Sveriges fågelrapportörer drog en
kollektiv suck av frustration. Men när
det nu har gått några månader har utvecklarna fått ordning på prestandan,
och det mesta fungerar som det är tänkt.
Många upplever att nya Artportalen
är krångligare än gamla Svalan. Den här
artikeln syftar till att tipsa om funktioner som gör användandet smidigare. Det
är inte en guide för den som aldrig har
rapporterat. Då rekommenderar vi istället sidan ”Kontakt & Support” som man
alltid hittar längst ner på Artportalen.
Där finns mycket hjälp av olika slag.

RAPPORTFORMULÄRET
Vid första anblicken av det nya rapportformuläret inställer sig frågan – kan man
bara rapportera en art åt gången? I gamla Svalan hade fick man ju flera rader att
fylla i samtidigt, och intrycket blir lätt
att det kommer bli ett förfärligt klickande för varje rapport. Men faktum är
att man med en bra metod klarar sig
med färre klick per rapport i det nya formuläret jämfört med det gamla. Vad är
då en bra metod?
Tabba dig fram! När du fyllt i ett fält,
trycker du på tab-tangenten (den ovanför Caps Lock), och hamnar automatiskt
i nästa fält. Rapportformuläret är smart
och brukar ta dig till det fält som är naturligt att fylla i härnäst.
Tryck på Enter när du är klar! Det
är samma sak som att klicka på ”Spara
fynd”, men går mycket fortare. Det fungerar dock inte om man står i något av
kommentarsfälten, men då kan kan man
istället trycka Alt + Q. Alternativt tabba

10
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Nya Artportalen, mindre krånglig än många tror.

sig vidare ett par gånger, och sedan
trycka Enter. Observera att man hamnar
i artfältet efteråt och direkt kan börja
skriva in en ny art.
Testa automatisk ifyllning! Under
Min profil, som man hittar under Mina
sidor, kan man bocka för ”Välj art automatiskt vid sökning. Gäller när en art
hittas direkt vid sökning.” Det är en finurlig funktion som gör att artfältet fylls
i av sig själv när det bara finns ett alternativ kvar. Om man till exempel vill
rapportera bändelkorsnäbb, räcker det
att skriva ”bän”. Eftersom bändelkorsnäbb är den enda svenska organism som
börjar just så, fylls arten i automatiskt
och man hoppar direkt till nästa fält,
utan att behöva klicka någonstans.

ANDRAHANDSUPPGIFTER
En vanlig fråga är hur man gör för att
rapportera i andra hand. Lösningen är
enklare än man tror – man bockar helt
enkelt ur sitt eget namn i listan med observatörer nere till höger i rapportformuläret. De rapportörer som fortfarande
är ibockade kommer att få arten på sina
listor.

KARTOR
Kartan i gamla Svalan var inte direkt en
explosion av detaljrikedom, och därför
ska man inte bli förvånad om vissa lokalprickar har hamnat snett. I nya Artportalen finns däremot riktigt bra kartor. Det kräver dock att man har hittat

Rrk-nytt #007

Att lägga in sin obsar via mobil är bökigt.
Men att kolla rapporter funkar fint.

den lilla symbolen som man kan klicka
på för att byta karta. Se bilden! Google
Hybrid, som är satellitbilder i kombination med bland annat vägar, är en riktig
höjdare. Kartan som kallas ”Sverige” är
inte heller så dum.

TRÖTT PÅ NÄSSELFJÄRILAR?

Kartbilden för lokaler i nya AP är inget under av detaljrikedom, men klicka på symbolen
vid den röda pilen så öppnar sig en rad alternativa kartval.

MOBIL OCH SURFPLATTA

K

Om man mest är intresserad av fåglar
Tyvärr är Artportalen dåligt anpassad
kan det vara en god idé att välja arttill mobiler och surfplattor. Det finns de
grupp nästan längst ner under Min prosom rapporterar via mobilen, men det
fil. Om du väljer fåglar ska det slå igekräver fingerfärdighet. Vi kan hoppas på
nom på flera ställen, så att du
att någon utvecklar en app för att rapbland annat bara får fågportera, men att läsa dagens raplar under Dagens fynd
porter går faktiskt utmärkt reoch Dagens bilder.
dan nu. Det finns nämligen en
Det bör fungera oavinofficiell mobilsida som
sett om du är inlogfungerar utmärkt: www.artgad eller inte, åtportalen.se/mobile/sighminstone om du
tings. Om man ”lägger till på
använder samma dastartskärmen” (ett val i mobitor varje gång.
lens webb-läsare) fungerar det
an
N
Det kan vara bra att
O som vilken app som helst.
vä
SS
lj a
RE
s bo
O
veta att man när som helst
r t. Bil d : J - Å N
kan ändra tillbaka, både permaFRÅGOR?
nent under Min profil,
eller tillfälligt under till exempel
För den som har frågor finns det flera
olika sätt att få hjälp. I första hand reDagens fynd.

kommenderas sidan ”Kontakt & Support” längst ner på Artportalen, där det
finns svar på vanliga frågor. Man kan
också kontakta Artportalens support.
Man loggar då in och använder den lilla
svarta fliken ”Tyck till” som dyker upp
längst till höger på sidan. Där kan man
också rapportera eventuella buggar. För
den som har Facebook finns en utmärkt
grupp som heter ”Artportalen.se – Användarforum”.
Där får man oftast snabba svar, både
på frågor man ställer själv och frågor
som man inte visste att man hade. Det
är också ett bra ställe att få tips om nya
funktioner. Slutligen går det bra att kontakta oss i Rrk via rrk@gof.nu, särskilt
kring frågor som har anknytning till
Göteborgs rapportområde.
# MAGNUS RAHM
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skådarporträtt
skådarporträtt

”

Nidingen är
nästan som
ett andra semesterhem.
Där har vi
varit varje
år sedan stationen öppnade 1980.

Bild: MALIN UNGER
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Skådarporträtt

FJÄDRAR
ANAMMA!
ANETTE UNGER MISSAR INTE ETT FAN
Förvånansvärt få kan säga något om art utifrån en upphittad
fjäder. Anette Unger är ett undantag. Hon kvalar med lätthet in bland landets fjäderexperter.
TEXT : NIKLAS ARONSSON
NIKLAS.ARONSSON@BIRDLIFE.SE

R

ESTERNA AV EN blåmes på gräsmattan utanför
hennes föräldrars sommarstuga i Släp i Halland väckte tidigt Anette Ungers nyfikenhet
för fjädrar. Den före detta blåmesen, troligen slagen av en sparvhök, hade häckat i en av Anettes
holkar. Händelsen blev upptakten till ett livslångt
intresse för fåglars fjädrar som fortfarande är lika
aktuellt.
– Jag har fortsatt att samla fjädrar genom åren
– alla jag har kunnat hitta, säger hon.
Anette systematiserade tidigt samlandet genom
att tejpa upp fjädrarna på papper. Hon plockar
fram några pärmar med plastfickor, fullproppade
med fjädrar av olika arter. Samlingen rymmer åtskilliga av de fåglar som någon gång påträffats i
Sverige, närmare 250 arter, och ytterligare en rad
från andra ställen i världen.
– Men jag saknar lappuggla och slaguggla faktiskt, så om någon har sådana fjädrar tar jag tacksamt emot dem, säger hon.

DET ÄR FÖRVÅNANDE FÅ som kan mycket om fågelfjädrar. I fältguider finns bara lite att hämta.
Anette kvalar med lätthet in bland de få fjäderexperter som finns. Hon har många gånger fått
hjälpa till att täppa till kunskapsluckor när hon
svarat på frågor om vilken art som en viss fjäderpenna suttit på. Under Projekt pilgrimsfalks tidiga dagar, på 1970-talet, hjälpte hon Peter Lindberg och Tommy Järås att artbestämma falkarnas

födoval utifrån insamlade bytesrester. Det gjorde
hon så bra att hon senare fick samma uppdrag av
Björn Helander vad gäller havsörn.
– Det spred sig och mina kunskaper har kommit till användning av olika författare i diverse
rapporter, säger hon.
De större fåglarna är lättare att artbestämma
menar Anette Unger. Småfåglarna är svårast och
besvärligast av dem alla är rödhaken!
– Den liknar allt, så länge man inte har några
röda fjädrar förstås …
Det har blivit en hel del turer till Naturhistoriska museet och deras
skinnsamling för att titta på
referensmaterial.
VI SITTER I RADHUSET i Västra Frölunda. Längs
väggarna klättrar bokhyllor som är till brädden, och lite till, fyllda
med fågelböcker. Nedanför en av bokhyllorna
står en dator med dubbla
N
skärmar. Där brukar maSy
SO
ste
NS
ma
ken Uno sitta, om han inte är
RO
tik i
A
S
sa ml
i n g e n . B il d : N I K L A
på Nidingen och fångar fåglar. På
soffan i vardagsrummet ligger ett quiltat täcke
och skvallrar om ett annat av Anettes stora intressen – handarbete. Med tiden har det kommit
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skådarporträtt

Textil och
handarbete
är ett intresse som
bara växer.

Bilder: NIKLAS ARONSSON

Ugglefjädrar , men vilka? Anette Unger vet. Endast lappuggla och slaguggla saknas
i hennes samling.

”

Sommaren 1964
berättade
Anette för
Uno att det
var många
sjungande
kärrsångare i Släp ...
14

ikapp fåglarna, de bägge låg länge jämsides och
kappades, men nu har hantverksintresset tagit
överhanden.
– Jag har liksom låtit Uno ta över det, fast med
mitt goda minne.
För fåglarna var trots allt hennes första stora intresse som hon hittade till på egen hand.
– Det dök egentligen upp ganska plötsligt efter
att jag slutat skolan. Jag var i nittonårsåldern och
kände att jag ville lära mig mer om fåglar. Naturintresserad var jag redan.
SOMRARNA HADE HON TILLBRINGAT i familjens sommarstuga i Släp, där hon följt fåglarnas förehavanden.
Resten av året bodde hon vid Nya Varvet, inte alls
långt från radhuset där vi nu sitter. Någon gång
1962 nappade hon på en inbjudan till en exkursion
som publicerades i Göteborgs-Posten. Det var den
smått legendariske ornitologen K. G. Arkelsjö som

Fåglar på Västkusten 4/2015

Fjädersamlingen är grundligt katalogiserad.

höll i den. Samme man som målade fåglar under
pseudonymen T-knif.
– Ungefär samtidigt gick jag med i GOF och upptäckte att de också ordnade exkursioner. Det där
gjorde att mitt intresse för fåglar ökade.
Året därpå följde hon med till norra Halland.
Uno var med som guide och stöd till Arkelsjö som
hade börjat höra dåligt.
– Då tittade jag i en tubkikare för första gången,
och redan veckan efter gick jag och köpte en
egen …
Sådär fortsatte det, med exkursioner till förstklassiga (åtminstone tänker man att de var det då)
lokaler som Härlanda tjärn och Skräppekärr.
SOMMAREN 1964 BERÄTTADE ANETTE för

Uno att det var
många sjungande kärrsångare i Släp. Kärrsångare
var en art som rätt nyligen avancerat så långt västerut som Västergötland och var fortfarande spar-

Skådarporträtt

Bild: MALIN UNGER

Båtturen till Nidingen är en av sommarens höjdpunkter. Ofta är hela familjen med därute.

sam. Uno förvånades över detta (hmmm) och fick
följa med Anette på cykelinventering i det sommarfagra landskapet. Det gick förstås som det gick,
förutom att paret även noterade berguv i området.
Under resten av 1960-talet och en bit in på
1970-talet hjälpte paret till att bevaka pilgrimsfalksbon i Halland på nätterna, förutom att förlova
och gifta sig.
– Det fanns en rädsla att tyskar skulle komma
och ta ägg och ungar. Jag minns att jag hade fickan
full med peppar, säger hon.
Parallellt arbetade Anette som registrator på
Sveriges Redareförening. Hon började där direkt
efter att hon tagit realen (närmast motsvarande dagens gymnasieexamen). På Redareföreningen stannade hon till pensionen.
I SLUTET AV 1970-TALET kom

de bägge barnen, först
Magnus och sedan, ett par år senare, Malin.

– Jag skulle egentligen inte ha barn hade jag
tänkt. Jag hade läst Rachel Carsons Tyst vår och
ville inte sätta barn till den här världen. Men efterhand kom vi på andra tankar.
När barnen fötts blev skådandet allt mer satt på
mellanhand, även om det fortsatt blev en del små
utflykter som till en svarthakad buskskvätta i
Tjolöholm någon vecka efter att Magnus sett dagens ljus. Anette fastnade i småbarnsbubblan, och
när hon kom ut hade 1980-talet passerat, och Magnus försvunnit ut i fält med Uno.
– Det bara exploderade. Mitt skådande trycktes
undan av ren självbevarelsedrift.
I stället blev Anette Lapphexa, ett uttryck för de
som tycker om en speciell sorts handarbete där
man bl a syr hexagoner.
– Det är fortfarande mitt stora intresse. Snart
åker jag till Alsace i Frankrike för att träffa likasinnade.
Fåglar på Västkusten 4/2015

15

skådarporträtt
BILD: MALIN UNGER

Bild: NIKLAS ARONSSON

Att skåda, som här med Magnus Unger, är ett grundmurat intresse. Men lapptäckesteknik och andra textila hantverk blir allt viktigare.

”

Då tittade
jag i en
tubkikare
för första
gången,
och redan
veckan efter gick jag
och köpte
en egen …
ANETTE UNGER
om en exkursion i norra
Halland, tidigt 1960-tal

16

UNDER FÖRRA MILLENNIETS SISTA ÅR förändrades allt.
Anette var på fest tillsammans med Uno.
– Jag har alltid haft problem med migrän och
fick sådan huvudvärk under festen att jag gick och
la mig. När Uno kom in låg jag bara och skrattade,
säger hon.
Det var början på en hjärnblödning. Ur en åder i
hjärnan hade det börjat sippra ut blod. Anette kom
snabbt under behandling på Sahlgrenska sjukhuset. Till en början verkade det inte så allvarligt,
men så under natten sprack kärlet helt. Trycket i
hjärnan ökade och skapade ett livshotande tillstånd, men eftersom hon turligt nog redan var på
sjukhuset kunde hon snabbt komma under behandling. Hennes skalle sågades upp för att minska
trycket.
– Det var en duktig kirurg. Sedan fick jag lära
mig tala och skriva på nytt. Jag kunde ingenting
och hade stora minnesluckor, säger hon.
Idag är hon i princip helt återställd, även om
hon säger att hjärnan ibland kan spela henne ett
spratt genom att associera helt fel.
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– Jag har fått ett permanent fel på min syn så att
jag har ett smalare synfält än normalt, men det är
inget stort handikapp.
UNDER MÅNGA ÅR efter hjärnblödningen arbetade
hon halvtid. Sedan några år är Anette pensionär.
Handarbetandet är största intresset, men hon hinner mycket annat också, förutom att ta hand om
barnbarn. Som att vara på Nidingen minst en
vecka varje år.
– Det är nästan som ett andra semesterhem. Där
har vi varit varje år sedan stationen öppnade 1980
och jag har hjälpt till att plocka många fåglar ur
näten.
Hon är annars med i en massa ideella organisationer, som Röda Korset.
– En dag i veckan arbetar jag ideellt på Åkerhus
äldreboende i Önnered. Jag mår bra av att hjälpa
andra – för mig ger det mer glädje att glädja andra,
säger hon. #

FOTNOT: I nästa nummer börjar Anette Ungers fjäderskola!

ARTBESTÄMNING
skådarporträtt

KOLLA IN
VINTERNS
STORFALKAR
Vintertid kan vi här på västkusten föräras besök av en
eller annan ung jaktfalk. Men hur skiljer man dem från
unga pilgrimsfalkar? Här kommer några korta tips som
kan vara bra att ha med sig ut i fält.
PILGRIMSFALK

<Pilgrimsfalkar har lång
handpenneprojektion vilket
gör att handpennespetsarna
på en sittande fågel når mycket nära eller tangerar stjärtspetsen.
< Pilgrimsfalkar har ett tydligt mustaschstreck som konUng pilgrimsfalk - Bild: PEDER WINDING
trasterar mot den ljusa kinden.
<Hos en ung pilgrimsfalk upplevs vingundersidan betydligt
mer jämnfärgad än hos en ung jaktfalk.
< Pilgrimsfalkar upplevs ofta ha mycket spetsiga vingar.

Ung pilgrimsfalk - Bild: MARTIN ALEXANDERSSON

JAKTFALK

<Jaktfalkar har kortare handpenneprojektion och handpennespetsarna når på en sittande jaktfalk därför inte fram till stjärtspetsen utan slutar tydligt en bit innanför denna.
<Jaktfalken ger intryck av att ha ett mörkt huvud med ett mustaschstreck som kontrasterar mindre mot den ofta ganska mörka
kinden.
< Hos en ung jaktfalk är vingtäckarna på vingundersidan tydligt
mörkare än pennorna vilket ger en kontrastrik upplevelse i fält.
< Jaktfalken har trubbigare vingspetsar än pilgrimsfalken och
kan nästan ge ett duvhöksliknande intryck i flykten.

# KARIN MAGNANDER

Ung jaktfalk - Bild: MIKAEL NORD

Ung jaktfalk - Bild: UNO UNGER
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PLÅGOA N DA R
TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER

KARIN KÅSERAR

KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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Det blixtrar till när solstrålarna träffar de ljusa vingundersidorna. Den unga fågeln landar i toppen av en törnbuske
och jag räknar.
Ett
Två
Fågeln är upptäckt. Den första kråkan är redan framme
och landar intill tornfalken som fortfarande sitter lugnt på
den lite vajande grenen.
Tre
Den andra tar direkt sikte på falken och så är jakten
igång.
Den slanka smidiga fågeln tar knappt några vingslag alls.
Den seglar och svischar och manövrerar runt mellan buskagen, ner längs marken, upp ett par meter och ner igen.
Hit och dit. Och de två kråkorna blir tre. De är ömsom på
jakt, ömsom jagade av den unga falken. Jag frågar mig om
det verkligen är en strid eller bara en lek. De är nära men
ingen av dem slår eller kommer i direktkontakt med någon
annan. De är varandra bara ständigt hack i häl.
Det är fascinerande, spännande och paradoxalt nog avkopplande. För mitt i livet som jag är, så har jag också
mina kråkor, ständigt hack i häl. De minuter när jag ställt
bilen en stund, bara för att sitta still och betrakta, de är för
mig andningspausen i törnbusken för falken.
Ytterligare två kråkor ansluter och det börjar se mindre
lekande lätt ut för den jagade ungfågeln.
Korta ögonblick tappar jag dem ur sikte när de skyms
bakom buskar eller nere i det höga gräset i jaktens mest
marknära episoder. Det är som en föreställning i den
grymma verkligheten med mig som ensam åskådare. Och
det är inte svårt att veta vem jag hoppas ska gå vinnande
ut striden.
Förföljarna ser inte ut att tröttna och inom kort får de
nog ytterligare förstärkning. Tornfalken verkar inse att leken snart kan bli allvar. En sista dykning ner mellan grästuvorna unnar den kråkorna och med några snabba vingslag tar den sen höjd och seglar lätt ifrån sina plågoandar.
Jag tar ett djupt andetag och startar bilen. #

Karin kåserar

PERNILLA 4/2015
EDLUND
Fåglar påBild:
Västkusten
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SKÄGGMES
– VASSHAVETS PINGANDE DOLDIS

Trots sitt namn är skäggmesen ingen mes. Ensam i sin familj får den
skäggige leva vidare – så länge vassen vippar. För utan vassbälte är
den förlorad. Lavinartad expansion av grågås är ett reellt hot.
TEXT : HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

F
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doxornis), vilka har sin huvudsakliga utbredning i Asien. Detta
hör man sällan talas om och
skäggmesen placeras i allmänhet bland mesarna i
fågelböcker än idag trots
att idén om en flytt till
papegojnäbbarna föreslogs redan kring förra
sekelskiftet – en tid då
även en koppling till
astrilderna (även det
ett problematiskt taxon), eller blodfinkarna
SKÄGGMESEN ÄR ETT RELATIVT
som de också kallades,
SENT tillskott till den svenska
övervägdes.
ss
ha
VA
fågelfaunan – så nytt att den
Nästa bud var sedan att
ve
RH
ts
TE
jo k
E
P
inte ens står med i den utgåva av
baxa
över det stackars skägget
:
er ä
d
l
Bi
r he
o p.
lt ber
Rosenberg jag brukar vända mig till
och resten av papegojnäbbarna
o e n d e av s i n b i o t
för att få goda råd på vägen till en ny artitill familjen timalior – ett omstritt så
kel. Arten etablerade sig söderifrån i Sverige under
kallat papperskorgstaxon där svårbestämda
60-talet, med första häckning i Hammarsjön 1966
tättingar från Sydostasien med mjuk fluffig fjäderoch hade vid 70-talets början förskansat sig vid
dräkt ofta placerades i väntan på nya rön. DNATåkern, där populationen 1976 beräknades till
sekvenseringens framfart lekte sedan hela havet
20 000 par.
stormar med timaliorna; familjen splittrades upp i
I dagsläget är den årsviss så långt norrut som
flera nya delar där vissa bakades ihop med andra.
Värmland men har observerats häcka ända upp till
Bland annat befanns papegojnäbbarna, dit skäggVästerbotten. Populationen är numera reducerad
mesen tidigare räknats, vara nära släkt med sångtill ungefär 12 000 par, varav 5 000 vid Tåkern,
arfamiljen Sylviidae. Sittande kvar som udda fågel
men häckning sker på mellan 50 och 100 lokaler i
blev vår kära skäggmes, vilken befanns vara utan
landet.
särskilt närstående släktingar. Den placerades därför i den egna familjen Panuridae som en gång i tiNAMNET TILL TROTS ÄR JU SKÄGGMESEN ingen mes – varden betraktats som underfamilj till mesarna.
ken till sinnelaget eller taxonomiskt. Från messläkNAMNET FÖRRESTEN. Artens namn har på flera språk
tet, där den hamnat på grund av sin långa stjärt,
med skägg att göra, vilket förstås beror på hanens
flyttades skäggmesen till papegojnäbbarna (Para-
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SS

nist tar vi i det här numret klivet till en av vassbältenas
doldisar. (Påfallande få av de
vasslevande fåglarna är förstås något annat än doldisar.) En synnerligen specialiserad pippi, som lever
och dör med sin vass. Till
skillnad från storskarven
en mer allmänt omtyckt
fågel, åtminstone bland
dem som känner till den.

Va

”

Vintertid
ställer
skäggmesen om
menyn
fullständigt – från
lusdiet till
frödiet

RÅN KUSTERNAS SVARTA exhibitio-

Hampus porträtterar

distinkta ansiktsteckning (som undertecknad kanske mer tycker liknar mustascher av det slag stråtrövare hade i filmer förr, än skägg). Det vetenskapliga namnet antyder att det är något litet med skägg
och lång stjärt vi har att göra med, medan exempelvis franskan och grekiskan avviker genom att istället tala om mustascher.
I Sydfrankrike å sin sida har den folkligen kallats
le trin trin, anspelande på det metalliska locklätet
som vissa dagar, till många skådares förtret, är det
enda livstecken fåglarna ger ifrån sig. Värt att notera är också att engelskan på senare år bytt ut ”tit”
mot ”reedling” och franskan ”mesange” mot ”panure” för att återspegla skäggmesens taxonomiska
avstånd till de egentliga mesarnas skara.
SKÄGGMESEN LEVER OCH DÖR med

sin vass, som sagt.
Där finns skydd och skyl i sådan utsträckning att
flygga fåglar knappast är utsatta för predation. (Om

det inte är gott om tamkatt i krokarna vill säga.)
Ägg och ungar löper emellertid ständig risk att utgöra förbipasserande vattenrallars aftonvard.
SKÄGGMESARNA SJÄLVA äter under sommarhalvåret
framförallt vasslevande bladlöss medan födan vintertid i huvudsak utgörs av kvarhängande vassfrön.
En stor population kräver således stora sammanhängande vassområden för sitt uppehälle – en miljötyp som knappast främjats av människans framfart. Platsnamn som Gullbergsvass och Tingstadsvass ger en fingervisning om var skäggmesen säkerligen kunnat trivas en gång i tiden. I det mer trångbodda Storbritannien beräknas endast runt 500 par
häcka, trots att arten varit fridlyst sedan 1895.
Människan skall dock inte stå ensam med skammen; framgångsrika bevarandeåtgärder rörande de
på vass begivna gåspopulationerna under modern
tid gör att den ena skyddsvärda arten bokstavligen
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Skäggmeshonor och ungfåglar saknar mustaschstreck. Under gynnsamma år kan skäggmesparet få ända upp till fyra kullar.

”

Vintern
1946–47
beräknas
världspopulationen
ha varit
så liten
som några
hundra
par på tre
lokaler
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äter den andra ur huset. Ett sant fågelskyddsdilemma.
I DE FLESTA FALL och

i större delen av utbredningsområdet, det vill säga tempererade Europa och Asien
från iberiska halvön till västra Kina, är skäggmesen
en stannfågel som endast rör sig söderut vid plötslig extrem kyla och därvidlag återfunnits exempelvis i Nordafrika. Det är lite ovanligt i fågelvärlden
med en sådan specialiserad art som övervintrar.
Andra extremister, som tornseglare och bivråk,
vänder ju söderut i princip så fort tillfälle bjuds.
Medan generalisterna i samma storleksklass ägnar
sig åt allätande och hamstring ställer skäggmesen
om från lusdiet till frödiet. Omställningen är faktiskt så total att matsmältningssystemet bara kan
hantera den ena eller andra födan. Alltför växlande
väderlek, som kan trigga igång omställning, eller
för den delen rikligt snöfall som bryter av vassens
fröställningar utgör således stora hot, åtminstone
på ett lokalt plan.
Till skillnad från många andra fåglar med smal
nisch, vilka ofta förökar sig sparsamt, kan skägg-
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Vidsträckta vassar

mesen under gynnsamma förhållanden föda upp
ända upp till fyra kullar – i förekommande fall i sådan takt att de första kullarna själva hinner gå till
häckning innan säsongen är över. Kanske en strategi för att kompensera för den jämförelsevis höga
risken övervintrandet innebär.
Arten sprider sig snabbt under goda år och klamrar sig envist fast vid ett fåtal refugier när tiderna
är sämre. Vintern 1946–47 beräknas världspopulationen ha varit så liten som några hundra par på
tre lokaler. Likaså reducerades den svenska populationen i början av 80-talet till en spillra vid Tåkern och Dettern, de enda platser i landet med tillräckligt stor vassareal för att skäggmesarna ska
klara sig igenom hårda vintrar. Vattenhöjning och
lavinartad grågåsförökning har kraftigt reducerat
en tidigare stor population vid Hornborgasjön.
är således ganska otrygg,
låg predation till trots. Detta återspeglas exempelvis i rödlistekategoriseringen, som i år är NT (Nära
hotad) efter att ha varit LC (Livskraftig) under tio
år. Dikning och torrläggning och därigenom mins-

TILLVARON SOM SKÄGGMES

Hampus porträtterar

Bilder: PETER HVASS

är avgörande för artens överlevnad under stränga vintrar. Dikning och torrläggning är andra hot.

kade bladvass- och kaveldunsbestånd anses vara
det största hotet och bevarandet av vassarna vid
Tåkern och Dettern anges vara avgörande för artens fortlevnad i Sverige. Torrläggning av våtmarker orsakar för närvarande en tillbakagång i Medelhavsområdet även om världspopulationen i stort
anses ohotad. Störst populationer finns idag i Donaudeltat, Neusiedlersee och Camargue.
litteratur, som
fick tillgripas i brist på visdomsord från Rosenberg,
såsom Nordisk Familjebok och Djurens Lif (Förvirrande nog i tyskt original skriven av A. Brehm och
i svensk utgåva sammanställd av A. Behm) ägnar
föga uppmärksamhet åt skäggmesens egenheter då
det gäller val av födkrok eller fortplantningsstrategi, men lägger mycket fokus på den tillgivenhet
som uppvisas ”makarna” emellan.
Utan att själv tillskriva skäggmesen ytterligare
förmänskligande egenskaper vill jag ändå hoppas
att denna sympatiska fågel har väder och vass på
sin sida i många år framöver. Kaffet i tornet smakar bättre med lite ”ping!” till. #

”

Kaffet i
tornet
smakar
bättre med
lite ”ping!”
till.

AVSLUTNINGSVIS KAN NOTERAS ATT äldre

Illustration: HAMPUS LYBECK
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GOF-exkursion
till hotade skogar
Om man sparar skogen tio meter från duvhökens boträd – har
man tagit hänsyn då? GOF:s fågelskyddsexkursion till hotad skog
i Onsala och Sandsjöbacka väckte många frågor.
TEXT : MAX NORDGREN
MAX.H.NORDGREN@GMAIL.COM

L

ÖRDAGEN DEN 10:E oktober

anordnade Fågelskyddskommittén en
exkursion till södra delen av
Sandsjöbacka naturreservat (Kungsbacka kommun). Reservatet ingår i
Natura 2000, och hör alltså till EUs
nätverk för skyddad natur. Här finns
ett av två områden som är anmälda
för avverkning. Syftet med exkursionen var bland annat att få mer inblick i hur man jobbar med avverkning inom ett Natura 2000-område.
Tas den hänsyn som bör tas? Hur ser
hänsynen i så fall ut?
VI VAR SJU PERSONER från GOF som
mötte upp med Anders Hejnebo från
Skogsstyrelsen. Tillsammans tittade
vi på de två avverkningsanmälda
områdena.
Det ena är en monokultur av likåldrig gran med inslag av sumpmark, där man nu vill ta tillvara virket. I kanten av området häckar
bland annat mindre hackspett. För
att den ska bli kvar måste avverkningen ta hänsyn till artens behov
– inte enbart spara lämpliga träd för
bohål, utan även bevara gläntor för
födosök.
Sumpmark och områden med vitmossa är också viktigt att vara försiktig med, då mossmark naturligt
innehåller kvicksilver som är knutet
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i marken, men kan släppas fritt om
mossen plöjs.
DET ANDRA OMRÅDET vi

besökte väckte
mycket känslor och tankar. Den här
skogen, som ligger på Onsalahalvön,
innehåller både ädellövträd och
barrträd i olika åldrar, liksom död
ved. Det var en sådan skog som
myllrar av mossor, lavar och markvegetation. Här såg och hörde vi
fåglar till skillnad från den relativt
tysta barrskogen vi besökt tidigare.
I den här skogen (som var det självklara valet för den medhavda fikan)
har det anmälts avverkning av björk

och barrträd. Vi var alla eniga om
att denna skog både har höga sociala värden, då skogen gränsar till ett
bostadsområde, samt mycket höga
naturvärden och därför borde få stå
i stort sett som den står. Trots att avverkaren anmält att boträd ska sparas, finns risken att det lämnas alldeles för få omkringstående träd. Om
man sparar ett boträd och träden
inom en radie på tio meter, när duvhöken behöver minst 50 meter skog
runt sitt bo – har hänsyn tagits då?
Det var en väldigt lyckad dag,
med mycket informationsutbyte och
diskussion. Det här gör vi om! #

Ny fågelskyddsexkursion lördag 12 mars
Välkommen till en fågelskyddsexkursion
till Lindometrakten. Vi besöker ett par
skogsområden som är klassade som
nyckelbiotoper. Delar av den ena nyckelbiotoperna hotas av en bergtäkt, den
andra ligger i ett område som i översiktsplanen klassas som ett blivande verksamhetsområde.

När: Lördag 12 mars.
Samling: Pendelparkeringen öster om
Lindome station klockan 09:40 för vidare
färd med bil till aktuellt område.
Pendel från Göteborg och Kungsbacka

anländer till Lindome station ca 9:30.
För mer information: tel 0707-761943
eller mejla morgan.johansson@gof.nu

Att fundera på:
Hur känner man igen en nyckelbiotop?
Kan man hitta nyckelbiotoper utan att
kunna arter?
Vilka livsmiljöer behöver naturskogens fåglar för att klara sig?
Vad kan man som skådare göra för att
hjälpa dessa arter?

•
•
•
•

Vi försöker reda ut dessa begrepp
under dagen.

Fågelskydd

Givet fikaställe i avverkningshotad skog, Onsala.

Bilder: MORGAN JOHANSSON

Bild: ANNELI ANDERSSON
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STÅLEBODALEN
FRODIG FÅGELLOKAL NÄRA DIG
Stålebodalen är en nyanlagd fågellokal på samma
avstånd från Göteborg som Vallda Sandö. Har du
inte varit där? Då är det dags.
TEXT : STIG FREDRIKSSON
NATURSTIG@GOF.NU

D

i den trängre krets av
fågelskådare, som lite svepande kallas kryssare, 10 augusti 2009. Då hade en härfågel
förirrat sig hit och fann behag i området. Den var
kvar dagen därpå och totalt hann 56 lyckliga få
med den på sin lista. Året därpå sjönk åter antalet
besökare, men har återhämtat sig på senare år. Det
är en lokal som till stor del besöks av lokala skådare, men är väl värd en större publik.
Bra fågellokaler skall inte bara härbärgera fåglar. Omständigheterna skall också vara de riktiga,
vackra omgivningar och närhet till fåglarna är värt
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ETTA OMRÅDE BLEV KÄNT

mycket. Att Stålebodalen har kvaliteter i detta avseende intygas av många besökare. Här finns något
så otidsenligt som en rapportbok i en liten brevlåda. Ett typiskt citat ur denna bok kan se ut så här
”Vi har letat och letat, men nu äntligen har vi funnit denna undersköna plats! Det är så fint!”
ÅTERSTÄLLD EFTER UTDIKNING

Stålebodalens dammar är ett av många exempel på
en utveckling till stor glädje för både fåglar och fågelälskare. Åtskilliga sankmarker och åkrar i träda
omvandlas nu till våtmarker. Efter genomgripande

fågellokaler

Bild: PÄR LYDMARK

Stenknäck brukar lyckas med häckningen här.

Bild: STIG FREDRIKSSON

Grönbena på flytt söderut brukar rasta i Stålebodalen.

I dessa gamla hävdade kulturmarker trivs stenknäcken.
Nötkråkor brukar skörda
nötter i hassellundarna.

utdikningar av sankområden de senaste seklerna,
blev sådana biotoper bristvara i naturen.
Det märks när en ny våtmark skapas, den koloniseras snabbt av fåglar som föredrar dessa biotoper:
änder, gäss, sumphöns, doppingar och olika vadare. Fisk i dammarna lockar häger och skarv, alla
fåglar gör att rovfåglar lockas till platsen.
De är alla lätta att observera, behändiga att artbestämma och aktiva. Det blir som en teater, man
kan sitta stilla och betrakta livet i och omkring
dammarna, alltid händer det något. Det är kanske
inte alltid så befrämjande för folkhälsan, men går
förstås att kombinera med en liten vandring i omgivningarna.
DALENS DAMMAR

Bild: PÄR LYDMARK

Stålebodalen löper söderut från Nääs nära Floda
samhälle. Här var jordbruksmark och när jordbruket upphörde var området på väg att planteras med
skog. Här fanns dock en gång sankmarker och

Bild: J-Å NORESSON
Bild: STIG FREDRIKSSON

markägaren beslöt att söka ursprunget. Med början
2003 skapades sex dammar, på en total yta av 15
hektar, med början från söder. Dammen man först
når från parkeringen (nr 5 på kartan) var färdig
2007.
Skogssällskapet är huvudman, en allmännyttig
stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog
och mark. Statligt EU-stöd utgår för att täcka kostnader för anläggning och fortlöpande skötsel av
dammarna. Länsstyrelsen och Lerums kommun bidrar till att göra området tillgängligt för allmänheten. Här växer vattenväxter som vass och kaveldun, vilket lockar speciella fåglar. Jakt äger rum
ett par gånger per höst, eftersom dammarna klassas som viltvatten.
FRÅN DAMMAR TILL VASSHAV

Små dammar rika på vattenväxter är utsatta för naturens gång och växer obönhörligen igen, ibland
häpnadsväckande snabbt. Efter några år visar det

”

Mäktiga
ekar och
mossbelupna stenmurar visar att
detta varit
betespräglad kulturmark.
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”

När ny våtmark skapas
koloniseras den
snabbt av
fåglar. Men
nygrävda
dammar
växer också
snabbt igen

sig att den lilla fina dammen har blivit ett hav av
vass. Där kan finnas en och annan fågel, men man
ser dem inte.
Denna alldeles naturliga utveckling kan vara
svårt att göra något effektivt åt. Det bästa är att
tömma dammarna och rensa bor en del växter vilket sker här. Var och en av de fem dammarna i
Stålebodalen töms därför vart femte år. Så skedde
med damm nummer 3 tre år 2012 och med damm
2 år 2015. Utloppets tröskel sänks och vattnet rinner ut, tofsvipor och mindre strandpipare fick
plötsligt oväntat stora, nya livsutrymmen. Simfåglarna hade fortfarande kvar de andra dammarna
att tumla runt i. En metod värd att sprida!
HITTA HIT

Den som kommer med bil på E20 svänger in på
Nääsmotet (89). Därefter åker man lokalvägen 850
mot Tollered samt tar av till höger på väg skyltad
Stålebodalens dammar. Där uppe finns en väl tilltagen parkering. Man fortsätter sedan gående på
en promenadväg utefter gamla stenmurar och stora ekar. Träden dignar av lavar som vittnar om renare luft än i städerna, men dånet från motorvägen
har man med sig ett gott stycke. Efter några hundra meter når man en kulle med soffgrupp och god
utsikt mot flera av dammarna. Ridstigar går förbi
kullen men är till en del separerade från gångstigarna.
VANDRA VIDARE

Den som vill besöka de södra dammarna följer
iordningställda stigar i skogen på västra sidan av
dalen. Mäktiga ekar och vällagda mossbelupna
stenmurar visar att detta en gång var
betespräglad kulturmark. Nu är
här vildvuxna lövskogar med
nyckelbiotoper värda att
skydda. Här finns stora
hasselbestånd, uppskattade av nötkråkor om
hösten. De syns inte
lika ofta som deras
sträva skrän hörs.
På våren spelar
skogsduvor och dubbeltrastar sjunger sin
vemodiga sång. Stjärtmes bygger bo, den
häckar i området liksom
mindre hackspett och
En
stenknäck.
Den som var ute
he
N
ld
el g
SO
den
8
januari
2013
kunde höra
S
E
rö n
OR
ben
or k an
J-Å N
tre kattugglor spela, utflugna ungr a s t a hä r i j ul i. B il d :
ar påträffas årligen. Fortfarande betar
hästar här, dessa landskapsvårdare som håller
markerna öppna.
Samtidigt som vi här njuter av fåglarna, får vi en
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historisk tillbakablick till tiden före utdikningarna
och den på sin tid desperata jakten på odlingsmark. Jordbruksfåglarna är dock historia; gulärla
och buskskvätta rastar på flyttning men sånglärka
är bara noterad någon enstaka gång.
UDDA GÄSTER

När några regelbundet besöker en fågellokal händer det att en och annan ovanlighet upptäcks. Några stora sensationer i paritet med härfågeln har
dock inte setts i Stålebodalen. Ännu. Men kungsfiskare (23 augusti 2008), blåhake (18 maj 2012),
svarthakad buskskvätta (5 maj 2014) och tretåig
mås (17 februari 2014) har få fynd i denna del av
Västergötland. Därför är det så bra att det här finns
en hel del allmänna fåglar, som med lätthet kan
följas från observationskullen.
KNIPAN INVANDRADE FÖRST

Direkt efter anläggningsarbetet visade det sig att
behovet av viltvatten var akut. Simfåglarna upptäckte direkt vad som hänt. Knipan hann först – en
hona med fem ungar kom hit 2004. Den bör ha
häckat i storholk eller ett ihåligt träd och vandrat
ner till dammarna. Året därpå kom några honor av
kricka och gräsand hit med ungar, och smådopping
häckade i två dammar. Rörhöna häckade i damm
1, 3 och Lergraven. Sothöna besökte dammarna på
hösten och återkom sedan 2006 med två häckande
par. År 2005 kom också kanadagässen hit och fick
en unge.
Dessa arter finns fortfarande kvar med flera par
vardera, den 4 maj 2015 samsades 5 par kanadagäss om 28 ungar. När man vandrar förbi damm 5
från parkeringen kan man numera på närhåll njuta
av kivande sothöns och rörhöns, smådoppingars
bobestyr och en och annan andkull.
SÅNGSVANAR HITTADE HIT

Efter denna anstormning fanns det gott om häckande vattenfåglar i de fem dammarna i Stålebodalen. Men det var ändå inte nog. Ett sångsvanpar
rekognoserade 2012 vid ett par tillfällen och häckade året därpå i damm 1. Där har de sedan fortsatt
att bygga. När ungarna vuxit till sig vandrar familjen omkring i området. Viggen tog god tid på sig,
2009 kom den första häckningen. Sedan har den
fortsatt nästan varje år. Denna slättsjöfågel finns
närmast i Mjörn med tiotalet par, men är annars
ovanlig i trakten. Fiskmås har ruvat ägg vissa år sedan 2010 utan att ha fått ut ungar. Ett tranpar har
setts de senaste vårarna men ännu inte kommit till
häckning.
Grågäss har varit på tillfälligt besök om våren,
men brukar resignera när de ser alla kanadagäss.
Vattenrall spelade 2009 och rörsångare sjöng
2013, men har ännu inte invandrat. Det blir spännande att följa den fortsatta utvecklingen.

fågellokaler

Bild: STIG FREDRIKSSON

Bild: STIG FREDRIKSSON

Här finns t o m en analog obs-bok i en brevlåda.
VADARFÅGLAR HÄCKAR

Den stabila representanten för vadarna i dalen är
tofsvipan. Den noterades först 2007 med häckning
av ett par. Sedan har den funnits här varje år, 2011
med fem par. Mindre strandpipare sågs med ett par
fyra dagar i maj 2011, sedan blev det tre häckningar 2012. Skogssnäppa och enkelbeckasin häckar,
rödbena och grönbena spelar ibland och rastar på
sträck. Den 5 maj 2012 räknades 38 grönbenor och
den 16 juli 2010 rastade 11 skogssnäppor.
ROVFÅGLAR DRAR FÖRBI

I omgivningarna bor både duvhök och sparvhök,
de ses ibland här. Ormvråk har också bo i grannskapet och är den rovfågel som ses mest. Karpar
har kommit in i dammarna och vuxit sig stora,
ibland passerar fiskgjuse och ryttlar över dammarna. Bivråk och lärkfalk kan ses, havsörn och pil-

Karta: BJÖRN DELLMING

Vad döljs under varje damm-nummer? Se artikeltext.

grimsfalk kan passera någon gång. Brun kärrhök
har gjort studiebesök ett par vårveckor 2012–2014
men har ännu inte setts förse sig av fågelrikedomen här.
RINGTRAST KAN RASTA

Vid början av förra seklet var ringtrast en inte alldeles ovanlig häckande fågel i västra Sverige. Numera rastar den här på vårsträcket. Betesängarna
vid damm 4 i Stålebodalen kan vara värda att bevaka i månadsskiftet april–maj. Arten ses årligen
med 1–2 ex, 7 av 13 observationsdagar 2008–2015
inföll 28/4–1/5. Dessutom kan man passa på att se
efter vad som har hänt sedan sist. Har trana och
grågås slagit sig ner? Är sångsvanen tillbaka?
Allan Högberg och Eva Elison är säkert där – de
tackas härmed för många uppgifter om denna,
deras trevliga och spännande hemmalokal. #

”

Tre par
mindre
strandpipare
häckade
här 2012
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Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA

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

T

VÅ TILLFÄLLEN kan han erinra sig, men det
finns säkert flera.
Det första, när den lokale polske guiden
gestikulerade och förklarade på bruten engelska,
där vi stod i den urgamla lövskogen. Man tar på
sig samma kläder, alltid, när man ger sig ut, sa
han bestämt. Låt bli att tvätta dem, de skall lukta.
Sedan går man samma stig och uppträder på samma sätt varje gång. Sedan kan man komma djuren nära.
Vid det andra tillfället, under en bildvisning,
berättade föredragshållaren hur han uppträtt på
samma sätt varje gång han var ute i skogen. Stigen som han gick passerade en ruvande smålom
en bit bort. År ut och år in gick han på samma
vis, småpratade för sig själv, kanske bar han också samma kläder – den ruvande smålommen låg
kvar. Till slut kom han den så nära att han kunde
klappa den! Föredraget som han höll handlade
om något annat. Klappa en smålom. Och så
nämnde han det bara sådär, i förbifarten.

*
		
Både utseendet och omfånget på Björn von Rosens lilla bok ”Samtal med en nötväcka” är lite
annorlunda. Formatet är stående, den är rätt tunn
och illustrerad av författaren själv. På försättsbladets baksida finns ett magnifikt svartvitt fotografi; von Rosen i profil med jägarhatt, halsduk och
kavaj med snusnäsduk i bröstfickan. Höger underarm är framsträckt och längst ut på fingertopparna sitter Pumpan, nötväckan. Naturligtvis har
den flugit dit, men de allra flesta beskrivningar
av arten ser sannolikt ut på ungefär samma sätt
som Sven Nilssons gjorde 1858: ”Denna fogel är
alldeles icke skygg, ständigt är han i rörelse, klättrar
på trädstammarna uppåt, nedåt och åt sidorna.”
Precis när detta skrivs hörs nötväckans ihärdiga läte från grannens körsbärsträd!
von Rosens bok börjar med rubriken ”Bekantskapen inledd”, nästan som en deckare. Därefter
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följer en underbar prolog som jag återger i sin
helhet:
”Den vackra och heta sommaren 1955 satt jag
ofta ute på gårdsplanen och skrev. Fåglarna var
vana vid att se mig där, och de var också vana vid
att jag inte rörde mig så mycket. Stolen jag satt i var
en gammaldags trädgårdsstol av grovt virke med breda armstöd. På armstöden hade jag ofta en kopp
kaffe och några skorpor eller kakor. Sädesärlorna
fångade insekter på gräsmattan, bofink och lövsångare sjöng i grenarna ovanför. Och talgoxarna kom
då och då framhoppande mot stolen med optimistiska ögonkast mot kakorna. Om jag inte var alltför
försjunken i skrivandet, brukade jag kasta åt dem
några smulor. Talgoxarna lät sig vanligen väl smaka, som talgoxar brukar.
Det var i den omgivningen som jag för första gången lade märke till nötväckan – den speciella nötväcka det här är fråga om”.
Pumpan var en nötväcka och tillhörde släktet
sitta, men den var också en individ. von Rosen
skriver exempelvis att hon ofta rörde sig på marken, på ett sätt som nötväckor normalt inte gör.
Försiktigt började han mata henne, med små
armrörelser kastade han ut smulorna. Det fick
inte vara några hastiga knyck. Det gick, men det
tog sin tid.
När han senare vid ett tillfälle låg sjuk en längre tid kom nötväckan upp på fönsterkarmen till
hans rum för att hämta mat. ”En dag när jag skulle
fylla på askarna prövade jag nötväckan med att hålla ut handen mot henne med en kaksmula i handflatan. Hon tvekade inte länge utan flög dit och tog biten tämligen direkt. Hon gjorde sig inte heller någon
brådska med att flyga bort utan satt kvar några sekunder och tittade lugnt på mig med smulan i näbben,
innan hon gav sig av. Känslan av hennes små torra
klor blev kvar länge i fingerkantens hud, när jag
hade gått tillbaka till sängen igen.”
Att ringmärka en nötväcka och hålla den runt
benen är en sak, en fågel som frivilligt sitter på

betraktat

fingrarna en annan. Att ta med sig känslan
av små torra fågelklor tillbaka till en sjuksäng när man håller på att tillfriskna efter
en lång konvalescens; är de ett av alla små
sublima ögonblick, som bildar mönster
och grund för vad man tycker och känner och
hur man sedan agerar i livet?
När von Rosen tillfrisknat och börjat ge sig
ut på korta promenader i trädgården följde nötväckan efter honom för att få nötter som han
hade med sig i kavajfickan.
Boken fortsätter med vardagsnotiser om förehavandet mellan författaren och Pumpan, hur
den bland annat följer honom till en viss gräns på
tomten. När han vände åter lade han märkte till
att hon kom honom till mötes vid samma träd.
Där gick tydligen gränsen. Hur bär man sig då åt

för att skapa en sådan här
kontakt, undrar von Rosen. Svaret blir att det alltid startar med ett initiativ från fågelns sida. Det gäller att varsamt ta vara
på rätt tillfälle skriver han.
Vänta ut och ha, eller kanske till och med
ge tid. Den lilla boken från 1966 är tålmodig och
lågmäld i språket, precis som relationen mellan
mannen och fågeln. Den är som från en annan tid.
#
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HUSTOMTAR
FINNS DOM?
Tvärs över vägen, i nivå med Frölunda kyrka, ligger Villa
Ekliden, GOF:s eget klubbhus. Vilka hemligheter ruvar huset
på? Och vilka är det som tassar omkring där?
TEXT : KERSTIN HIRMAS@GOF.NU
KERSTIN.HIRMAS@GMAIL.COM

G

ÖTEBORGS ORNITOLOGISKA FÖRENING hyr Villa
Ekliden av Göteborgs kommun sedan 1985.
Den kallades tidigare för Hulténs villa och
klockaren i Västra Frölunda kyrka bodde i den.
Göteborgs kommun köpte senare villan och hyresgästen före GOF var en karateklubb eller en boxningsklubb, oklart vilket. Det fanns i alla fall en
boxningsring i det rum som vi idag använder för
bildvisningar. Alla väggar var svartmålade. Den
andra färgen som fanns inomhus var röd. Det kunde ju passat bra så här i jultid.
GOF BEDRIVER EN omfattande föreningsverksamhet.
Det finns ett stort antal självstyrande kommittéer,
som väljer sina medlemmar,
arbetsmetoder och verksamhetsinriktning: Exkursioner,
Fågelcentralen, Fågelskydd,
FpV, Föredrag på Naturhistoriska museet, Hemsida, Inventering, Ladybirds, Måndagar
på Ekliden, Nidingen, Resor,
Studiecirklar, Torslandaviken,
RRK, Vardagslediga och Vinter-fågelmatning.
Styrelsen för GOF väljs på
årsmötet i april varje år och
kommittéerna rapporterar till
styrelsen. Alla i föreningen arbetar på ideell basis och det är
otroligt mycket tid och arbete
som GOF:s medlemmar lägger
ner på alla olika aktiviteter.
Men det finns ingen kommitté för Ekliden. Så hur kommer

det sig att huset fungerar? Finns det kanske några
hustomtar? Vad gör de? Och vilka är de?
VI GÅR DIT en måndag i september. Mellan kl 18.30
och 21.00 är det öppet hus för medlemmar och andra intresserade. Då är alla välkomna att sitta ner
och ta en fika och prata om vad som helst. Oftast
rör sig samtalet om fågelobservationer och har någon raritet visat sig under veckan, så brukar den
diskuteras.
Denna måndag besöker ett tiotal personer Ekliden och alla samlas runt fikabordet. Samtalet
handlar om stort och smått. Veckans observationer
kommenteras, en dubbelbeckasin har visat sig i
Välen. Bilder till Fågelcentralens almanacka, som ju säljes
under december månad, efterlyses. Det minskade antalet fåglar som ringmärkts på
Nidingen hittills i år diskuteras.
DET FINNS ALLTID en

Bild: KERSTIN HIRMAS

representant från styrelsen på plats,
med uppgift att ”vara trevlig”. Det innebär att fixa fika,
välkomna nya medlemmar
som dyker upp, svara på frågor och hjälpa till med försäljning av böcker, GOF-material, holkar m m som man
kan köpa på Ekliden.
Men det är något eller några som rör sig på övervåningen i huset, så vad pågår där?”
FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN 4/2015
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Bild: STIG FREDRIKSSON

VIlla Ekliden, utan synliga tomtar.

Nissar som fixar:
NILS ”NISSE” ABRAHAMSSON

Det vore
bra om folk
betalade i
tid så slapp
vi klistra så
mycket
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En av tomtenissarna på övervåningen kallas ju
dessutom för Nisse, så jag börjar med att intervjua
honom. Alla har vi väl någon gång önskat oss en
datatekniker i familjen, och när det gäller GOF så
har vi en alldeles egen sådan. Nisse har jobbat som
datatekniker på ett stort företag sedan 70-talet och
idag ansvarar han för IT inom GOF.
Utvecklingen inom dataområdet går ju hela tiden framåt, och det som var nytt och modernt för
10-15 år sedan, är uråldrigt idag. Vi fnissar lite åt
hur vi för inte så länge sedan gjorde back-up på
disketter, CD-skivor och USB-minnen. Nu sparas ju
allt i ”molnet”. Vad nu det är för någonting.
NISSE VALDES IN I STYRELSEN för GOF i början av
2000-talet och blev ganska omgående IT-ansvarig.
Det manuella medlemsregistret konverterades till
en Excel-fil och Nisse är den som sköter systemet
och är sakkunnig när det gäller datorer, telefoni
och wi-fi. Han menar att det skulle underlätta att
gå över till ett web-baserat system när det gäller
adresser, adressändringar och inbetalningar av
medlemsavgifter.
Nisse är dessutom delaktig i distributionen av
Fåglar på Västkusten. Tryckeriet skickar ut tidningen direkt två gånger om året, men övriga två nummer adresseras manuellt. Då skall 1 500 nummer
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Nisse Abrahamsson har örnkoll på datorer, telefoni och wi-fi.

av FpV ut till medlemmarna. I årets sista nummer
av FpV läggs inbetalningskorten för nästkommande års medlemsavgift med. I början av året har oftast ungefär hälften av alla medlemmar ännu inte
betalat, så då läggs en påminnelse med till dem i
FpV nr 1.
– Det vore bra om folk kunde betala i tid, så slipper vi klistra så mycket, tycker Nisse.
NISSE HAR VARIT MED I GOF sedan 70-talet. Under studietiden i Lund, bodde han ihop med en studentkamrat som var fågelskådare och då väcktes intresset. Han har skådat mycket genom åren, både här
hemma och utomlands. Under somrarna bor han
på Ramsö, som ligger uppe vid Koster. Hans coolaste fågelminne är en jättehavsörn som han såg
vid Sövdesjön i Skåne 1993.

PER-ARNE LINDGREN
De som besöker Ekliden, träffar ofta på Per-Arne.
Jag frågar honom vad han brukar göra på Ekliden,
och han svarar:
– Jag dricker mest kaffe.
Per-Arne är verkligen blygsam av sig för han är
den som gör alla de där småjobben ingen annan tar
tag i. Byta glödlampor, byta batterier i brandvarnarna är exempel på vad Per-Arne gör.
Han brukar också se till att utemiljön är OK, sist
var det han som slog gräset. Han är med när det
skall göras större jobb på huset, som att laga taket.

OSYNLIGA FIXARE
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Berndt Lindberg är en klippa i exkkursionsplaneringen.

Jag dricker mest kaffe, säger Per-Arne Lindgren, en fixare i det tysta.

Han har byggt den stora fågelmataren som finns på
Ekliden och han sköter och fyller på den vintertid
– då är han på Ekliden en till två gånger per vecka.

Inte nog med att han kör bussen, han brukar ofta
guida och har ett gediget kunnande om fåglar och
fågelläten. Och vår busschaufför är alltid på gott
humör! Sedan 2005 har Berndt dessutom tillsammans med Rudi Jelinek anordnat ett 15-tal utlandsresor för GOF:are.
Berndts fågelintresse började när han som tonåring gick ut i skogen och tittade och lyssnade på
fåglar. Han är självlärd och kommer ännu ihåg hur
fantastiskt det var när han med fågelboken i handen kunde identifiera en fågel. På så vis lärde han
sig också lätena och den kunskapen sitter fortfarande i. Hans första anteckningsbok med fågelobservationer är från 1961.
– En flock stjärtmesar en vinterdag tillhör det finaste man kan uppleva, tycker Berndt.

PER-ARNE HAR VARIT MED i GOF

sedan 70-talet och är
hängiven fågelskådare och botanist. Han har sysslat med det mesta i föreningen. Han har varit med i
styrelsen och i redaktionen för FpV. Under lång tid
var han ansvarig för GOF:s bildarkiv. På senare år
har han varit delaktig i distributionen av FpV, då
han åkt och hämtat tidningarna från tryckeriet,
kört dem till Ekliden och sedan hjälpt till med etiketteringen av tidningarna.
De som har varit med på samma resa eller exkursion som Per-Arne vet att han brukar hålla sig lite
utanför gruppen och med envishet brukar han se
det som ingen annan ser. Han är en fena på att leta
upp fåglar och sedan lågmält tala om det för resten
av gänget. Han är oerhört kunnig och säker när det
gäller fåglar. Det var Per-Arne som hittade rosenmåsen som flög omkring i Öckerö hamn julen
2011. Per-Arne gillar att resa och att komma ut i
nya miljöer och träffa nya människor.

BERNDT LINDBERG
Berndt är en välkänd figur för alla som någon gång
åkt med GOF på en bussexkursion eller utlandsresa. Sedan början av 2000-talet har han kört fullastade bussar med entusiastiska GOF:are till Skåne,
Öland, Hornborgasjön och andra resmål i Sverige.

BERNDT VAR VARIT MED I Exkursionskommittén

sedan
2001, samma år som han valdes in i GOF:s styrelse.
Han har varit vice ordförande i flera omgångar och
under ett år fick han hoppa in som ordförande, då
ordinarie ordförande flyttade från Göteborg. Han
är också med i Möteskommittén tillsammans med
Stig Fredriksson och Conny Palm. Där planeras föreläsningar och bildvisningar på Naturhistoriska
museet och Ekliden.
Berndt brukar dyka upp på Ekliden på måndagar. Han hämtar posten varje vecka och ser till att
brev som kommer till föreningen tas om hand och
hamnar hos rätt person. Han kollar igenom anmälningar till kommande resor. Han är också den som

Per-Arne
är en fena
på att leta
upp fåglar
och sedan
lågmält tala
om det för
resten av
gruppen
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Numera,
som pensionär, är
det ju
bara att
dra ...
Göran Jansson har jobbat med skog och trädgård i hela sitt liv.

sköter en del administration på kontoret, beställer
kuvert och blanketter.

MARGARETA KRON
Det är Margareta som håller ordning på oss allihop, eftersom hon ansvarar för uppdateringen av
medlemsregistret. Hon för in nya medlemmar, familjemedlemmar, organisationer, adressändringar,
medlemsavgifter och vilka som skall ha Fågelrapporten. Hon deltar också i etiketteringen av FpV
två gånger om året. Den som inte betalt in sin medlemsavgift efter påminnelsen i FpV nr 1 får ett personligt brev innan FpV nr 2 går ut. Föreningen har
i nuläget 1900–2000 medlemmar.
Ibland kommer FpV i retur.
– Då blir det ”inre spaning”, säger Margareta.
Hon gör vad hon kan för att spåra upp personen
i fråga och har god hjälp av sina tidigare yrkeskunskaper som polis. När hon arbetade sysslade hon
mest med bedrägerier och urkundsförfalskningar.
Jo, hon har fångat en del bovar under sin tid som
polis.
Margareta rapporterar in alla GOF:s aktiviteter
som gäller föredrag, exkursioner, resor i Sverige
och andra aktiviteter (Januarijakten, Kossorna i
Välen etcetera) till Studiefrämjandet. För dessa
kulturaktiviteter och folkbildningsverksamheter
får föreningen välbehövliga bidrag. Hon har mycket att göra med vår kassör, Hugo Krantz, vad gäller
inbetalda medlemsavgifter och handkassor. Deras
samarbete flyter på väldigt väl.
Margareta blev medlem i GOF 1992 och gick då
en nybörjarcirkel. Under många år var hon ansva-
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Margareta Kron ser till att GOF:s cirklar

rig för studiecirklarna, som på den tiden var många
fler än idag. Hon har skådat mycket genom åren
och varit en flitig deltagare på exkursioner. När
Ladybirds bildades var Margareta under flera år
med på deras aktiviteter. I början kunde det bli var
och varannan vecka. Numera blir det inte så mycket skådande, barnbarnen tar upp en stor del av
hennes tid.

GÖRAN JANSSON
Göran tillhör veteranerna på Ekliden. Han är en
trägen gäst på måndagarna. Han var med på 80-talet när GOF tog över huset. Göran och flera andra
medlemmar målade om invändigt och rustade upp
huset.
Under många år var Göran redaktör för FpV och
var med och producerade tidningen. Han var också
länge ansvarig utgivare. På 90-talet var han med i
GOF:s styrelse och tillsammans med Mats-Erik
Eriksson ordnade han resor för medlemmarna
bland annat till de svenska fjällen och Norge. En
stor upplevelse var när han för första gången upplevde fjällfåglar och på en och samman gång såg
lappsparv, fjällripa och fjällabb i Valdres.
GÖRAN HAR JOBBAT MED SKOG och trädgård i hela sitt
liv. Han har framför allt hjälpt till med uteunderhållet av Ekliden i många år, klippt gräs och buskar. När jag besöker Ekliden har han just inhandlat
en ny gräsklippare till Ekliden på uppdrag av nuvarande styrelsen.
Göran har sina rötter i Västmanland och har haft
ett fågelintresse sedan barnsben. Han tycker fortfa-
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genererar inkomster.

Conny Palm har bland annat koll på den ymniga floran av fågeltidskrifter på Ekliden.

rande att det är väldigt kul att skåda fågel.
– Numera, som pensionär, är det ju bara att dra,
säger Göran.
Det är höst och i morgon är han på väg till Falsterbo ...

CONNY PALM
I bottenvåningen på Ekliden finns en stor mängd
fågellitteratur, både böcker och tidskrifter. Conny
ansvarar för och tar hand om biblioteket. Just denna måndag sorterar han in de fågeltidningar som
kommit med posten till GOF och som vi får från
andra svenska, norska och danska ornitologiska
föreningar. Vi skickar FpV i utbyte till dem och på
så sätt får vi en bred och aktuell information om
fåglar i Norden. Dessutom prenumererar GOF på
Birdwatch och British Birds och en fototidskrift,
Camera Natura. Handbook of the Birds of the
World finns sedan 15–16 år tillbaka.
CONNY KOM MED I GOF i början av 1980-talet. Han har
hållit i Måndagar på Ekliden sedan 1989. Numera
ingår han i Möteskommittén tillsammans med
Berndt och Stig. Conny ordnar fikat på måndagar
när det är föredrag och köper då in kaffe och kaffebröd. Han brukar också städa bottenvåningen efter sommaren och inför septembermötet, men vet
inte vem som städar under resten av året.
Denna måndag är Conny igång med att mäta
upp filmduken i biblioteket. En ny projektor är inhandlad och det stämmer inte riktigt med bildstorleken. Conny brukar rycka in där det behövs i huset. Tillsammans med Nisse och Göran såg han till

att fixa en fönsterruta, som slagits sönder i somras
av en okänd person.
Conny är en välkänd profil för många GOF:are.
Vi är många som haft förmånen att ha haft honom
som cirkelledare. Han har haft studiecirklar för
GOF sedan 1996 och cirklarna har handlat om allt
från nybörjarcirklar och fortsättningskurser till vadare, fågelflyttning, vår- och höstfenologi. Han har
också varit med i redaktionen för FpV. Förra året
vann han SOF:s tävling ”Gissa nya arter för Sverige”. Även i år ligger han riktigt bra till.
Fågelintresset föddes när han gick med på STF:s
vandringar i Botaniska trädgården och blev fascinerad av att man kunde höra vilken fågel det var,
fast man inte såg den. Därefter fortsatte han att gå
med på GP:s vandringar och därifrån var steget
inte långt till att gå med i GOF. Numera reser Conny på två långresor per år och någon kortare resa i
Europa. Conny har tidigare arbetat som försäkringsanalytiker, men är nu pensionerad.
– Jag tycker om fåglar och jag tycker om att
resa. Det är väldigt avkopplande och berikande på
många sätt att skåda fågel. Man kommer ut till
platser och miljöer, dit de flesta turister inte hittar.

Jag tycker
om fåglar
och jag tycker om att
resa. Man
kommer till
platser och
miljöer dit
de flesta
turister inte
hittar.

SLUTKOMMENTAR:

Under mina besök på Ekliden har jag verkligen försökt få svar på följande frågor, men inte lyckats:
Vem städar på Ekliden?
Vem byter handdukar på toan?
Vem håller rent på toan?
Ingen vet.
Då måste ju vara så att TOMTENISSAR visst
finns. Hälsa alla barn detta. #
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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. För exkursioner med övernattning är en
”naturskatt” på 5 %, dock minst 20
kr, inkluderad. För endagsexkursioner är naturskatten frivillig.
Naturskatten går i sin helhet till
GOFs fågelskyddsfond.
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
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!

tingar av olika slag ses och på de
öppna vattenytorna ses ofta mycket sjöfåglar såsom änder och doppingar av olika slag. Ibland kan
även någon lom beskådas och det
är heller inte ovanligt att någon
örn dyker upp. Samling vid huset
före bron kl 10.00. Exkursionen är
öppen för alla.
LEDARE: Olof Armini. PRIS: Endast frivillig naturskatt 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

SKÅNE/ÖSTERLEN

HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 5 DECEMBER

Halland brukar så här års kunna
bjuda på trevliga övervintrare såsom snösparv, berglärka, vinterhämpling och vissa år även snösiska. Vi stannar på ett antal
kustlokaler och gör, beroende på
tid och fågeltillgång, kanske även
någon avstickare inåt landet. Vid
Lis Mosse brukar ju alltid finnas
övervintrande rovfåglar. Vid tillräckligt många anmälningar åker
vi gemensam buss. Avresa 07.00
med hemkomst sen eftermiddag.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 200 - 250 kr vid busstransport. ANMÄLAN: Senast 20/11. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Berndt Lindberg (073-693 81 00).

GÖTEBORG RUNT
ONSDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN)

Helt enligt traditionen bjuder vi
även detta år in till en exkursion i
Göteborg med omnejd. Vart vi åker
beror på väder, vind och fågeltillgång. Det kan bli hamnen, Torslandaviken, Säveåns mynning eller
någon annan för dagen intressant
plats. Avresa kl 08.30 med hemkomst senast vid 15-tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Delad resekostnad,
ca 50 kr. ANMÄLAN: Senast 30/12. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

AMUNDÖN
LÖRDAG 6 FEBRUARI

Följ med till Stora Amundö och se
vad den kan ge en vinterdag. I februari kan ofta övervintrande tät�-

Snösparv: BJÖRN DELLMING
FREDAG–SÖNDAG 26–28 FEBRUARI

Vinterfågelskådning i Skånes klassiska gås- och rovfågelmarker.
Bland tusentals övervintrande sädgäss brukar vi alltid kunna leta
fram några ”spetsbergare” och totalt räkna in 5–6 gåsarter. Normalt
brukar vi också kunna se ett 10-tal
rovfågelarter. Listan har vissa år
kryddats med större skrikörn och
jaktfalk. Vi får se vad det blir i år. Vi
åker gemensam buss och bor på
vandrarhemmet i Skåne-Tranås.
Avresa kl 16.00 på fredag med
hemkomst senast sex/sjutiden på
söndag kväll.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 500 kr. ANMÄLAN:
Senast 17/1 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 5 MARS

Som vanligt är det Calle Hagman
som leder förvårens exkursion till
Hallandskusten. Vi kommer troligen att börja dagen vid Morups
Tånge för att sedan arbeta oss
norrut. Vi spanar efter övervintrande tättingar, som snösparvar
och berglärkor, tidigt anlända vårfåglar och rovfåglar. Vi avslutar vid
Getteröns Naturcentrum. Avresa
kl 07.00 med hemkomst ca 17.00.
Vid tillräckligt antal anmälda åker
vi gemensam buss.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Cirka 250 kr.

ANMÄLAN: Senast 22 februari. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

FÅGELSKYDDSEXKURSION
LÖRDAG 12 MARS

Vi besöker skogsområden i Lindometrakten, klassade som nyckelbiotoper. Läs mer på sidan 24.
LEDARE: Morgan Johansson.

GALTERÖ
LÖRDAGEN 19 MARS

Något tiotal arter av vårens tidiga
flyttfåglar, t ex grågås, strandskata
och större strandpipare, borde vi
kunna få se på denna tur. Ca 9 km
vandring på lättgångna stigar och
vägar. Samling på Saltholmens
brygga i anslutning till båtens avgång kl 07.33 mot Brännö Rödsten.
Spårvagn 11 går från Centralstationen kl 06.54. Åter vid Saltholmen
kl 13.00. Alla tider är preliminära
och kan ändras!
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: Endast frivillig naturskatt. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKTPERSON: Anna
Lena Ringarp (070-827 93 76).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
frivillig naturskatt, mycket fågel,
en del bekanta, fikapaus på
vacker plats. Svårighetsgrad: 1
– lätt vandring, 11 – medelsvår/
medellång vandring, 111 – svårare/längre vandring. Vid samåkning delar vi på bilkostnaden
18:50 kr/mil och bil. Om ingen
guide anges guidar vi själva.
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, telefon
0703-30 28 16.
HYPPELN

11

TORSDAG 3 DECEMBER, KL 10–13

Vi går ett varv runt denna lilla fina
ö i Göteborgs norra skärgård. Här
kan det finnas överraskningar men
annars brukar det bli en bra dag
ändå. Buss 290 avgår kl 08.52 från
Nils Ericson Terminalen, anländer
till Buröfärjan kl 10.00. Bilister kör
Öckeröleden, tar färja till Hönö
Pinan och fortsätter till Burö färje-


läge, färjan avgår kl 10.15. Färja går
tillbaka från Hyppeln kl 12.55.
GUIDE: Bo Brinkhoff.

SISJÖN

11

TORSDAG 10 DECEMBER, KL 10–13

Vi vandrar runt denna badsjö i en
tid när badarna har lämnat sjön,
men här finns bra stigar att vandra
på och lyssna efter kungsfåglar och
små skogsmesar. Mötesplats blir
parkeringsplatsen vid Sisjöns
scoutstuga, Askim kl 09.00. Buss 84
går från Marklandsgatan kl 09.35
till hållplats Askims Svartmosse
kl 09.52. Bilåkare på Söderleden tar
av vid Sisjömotet mot Sisjö industriområde, fortsätter Sisjövägen
upp till skylt ”Scoutstuga” med parkering. Där träffas vi kl 10.00.

eller 9 till Vagnhallen Majorna, följ
Karl Johansgatan västerut ca 200
m, därefter Banehagsgatan ner till
älven. Samling vid kajen under
Älvsborgsbron kl. 09.00.
GUIDE: Lars Hellman.

1

TORSDAG 17 DECEMBER, KL 10–12

SLOTTSSKOGEN

1

TORSDAG 7JANUARI, KL 10–12

Under vintern samlas många av
skogarnas fåglar inne i städernas
trädgårdar och parker. Där får de
mat och visst skydd för rovfåglar.
Göteborgs botaniska trädgård är
inget undantag. Här finns flera fågelmatningar som vi besöker för
att se vilka som är där. Samling
vid Botaniska trädgårdens ingång
kl 10.00.

KILLINGHOLMEN 1
TORSDAG 4 FEBRUARI, KL 10–12

Midvinterbesök vid havet utanför
Billdal, där olika andflockar med
inslag av salskrakar övervintrar,
lättare att upptäcka om isarna lagt
sig. Vid denna tid ses ibland också
havsörn, som försöker livnära sig
på detta överflöd. Vi samlas vid
busshållplatsen Billdal kl 10.00. Där
finns också en pendelparkering för
bilister. Samåkning för bilister från
Frölunda kyrka kl 09.30.

1

Vi startar vid Grevedämmet i Mölndal. Här är en klassisk övervintringslokal för strömstarar. Är isläget gott går vi strandpromenaden
utmed Stensjöns västra strand till
fågelmatningen vid Ståloppets utflöde, där änder och sångsvanar
samlas och låter sig matas. Buss till
hållplats Mölndals stadsmuseum
följt av promenad ca 200 meter i
färdriktningen fram till Grevedämmet. Samling på parkeringsplatsen
vid Grevedämmet, Pixbovägen 5.

11

TORSDAG 24 DECEMBER, KL 10–13

Julaftonsvandring, där vi som omväxling gör en historisk och kulturell vandring på okända stigar genom denna anrika park, som betytt
så mycket för göteborgarna och
fortfarande gör så. Du får se var
dansbanan låg, var björnen och
vildsvinen bodde och var mården
byggde bo. En och annan fågel blir
det säkert också. Samling vid södra
delen av Stora dammen, hållplats
Botaniska trädgården. Vandringen
avslutas uppe vid Masthugget.
GUIDE: NaturStig.

GÖTEBORGS HAMN 1

VRÅNGÖ

11

Från denna lilla udde söder om
Kungsbacka har man god överblick över inre Kungsbackafjorden.
Här samlas ofta svanar, änder, sothöns m m, och kanske har även
några tidiga flyttare anlänt. Eventuellt besöker vi ytterligare någon
lokal i närområdet. Samling kl
09.00 vid Västra Frölunda kyrka för
samåkning. Från gamla riksvägen
söderut från Kungsbacka (mot
Fjärås) tar man av mot Hanhalsholme strax efter att Rolfsån passerats.
GUIDE: Lars Hellman.

HEMLIG RESA 1
TORSDAG 11 FEBRUARI, KL 10–12

Under vintern kan mycket hända i
fågelvärlden som vi inte kan veta i
förväg. Denna dag besöker vi några aktuella platser utifrån vad vi vet
just för tillfället – alla deltagare
ombeds ha funderat ut några bra
önskade resmål. Fiskhamnen, någon fågelmatning med raritet, fjälluggla vid Önnered … Vi träffas vid
Västra Frölunda kyrkas parkering
för vidare färd i gemensamma bilar, avfärd kl 10.00.

JONSERED

1

TORSDAG 10 MARS, KL 10–12

Hur många strömstarar kan vi räkna vid Aspens utlopp i vinter? Kanske har vi tur och ser kungsfiskare.
Bäver har också setts här. Tåg till
Jonsered station där det också
finns en liten pendelparkering.
Samling kl 10.00 vid Jonsered station för vidare rundvandring i området.
GUIDE: Åke Svensson.

11

TORSDAG 21 JANUARI, KL 10–13

FRIDHEMS GAMMELSKOG

11

Vi gör en tur ut i södra skärgården
även denna vinter. En del övervintrande sjöfåglar kan vi räkna med.
En måttlig isläggning brukar vara
gynnsam, vi får se hur det blir. En
kortare rundvandring på Vrångö
kan även bjuda på diverse tättingar. Samling på Saltholmens brygga
i anslutning till båtens avgång mot
Vrångö kl 09.25. För återresan finns
båtförbindelse en gång i timman.
Spårvagn 11 från Centralstationen
kl 08.42 eller buss 114 från Nils
Ericsonsterminalen kl 08.49.

I Fridhems gammelskog kan man
se våra vackra skogsmesar. Här har
dagens guide en egen matning
som brukar vara välbesökt av dessa
mesar. Relativt lätt att gå om inte
snö och is lägger hinder i vägen.
Den bussburne åker till hållplats
Fridhems kyrkogård. Bilister tar E6
och tar av vid Bäckebolsmotet och
fortsätter till Fridhems Kyrkogård.
Parkering finns vid kyrkogården.
Samåkning för bilister från Frölunda kyrka, avfärd kl 09.30.

GUIDE: Lars Hellman.

GUIDE: Jan Hellström.

TORSDAG 18 FEBRUARI, KL 10–12

STORA AMUNDÖ 111
TORSDAG 17 MARS, KL 9–12

Nu passerar sångsvansflockarna på
sin väg norröver, och med litet tur
kanske vi får se rastande storspov.
Strandskata, tofsvipa, och förmodligen även bofink och sånglärka
har återvänt från vinterkvarteren.
I lugn takt gör vi en vandring på ca
4 km runt ön. Buss 82 går från
Marklandsgatan kl 08.13 till Lillövägen. Det går också att ta Rosa
express till hållplats Skintebo och
gå 2 km (20-25 min) till mötesplatsen. Samling vid bron till Stora
Amundö kl 09.00.
GUIDE: Olof Armini.

TORSDAG 31 DECEMBER, KL 09–12

Vi vandrar längs södra älvstranden
från Röda sten österut så långt vi
orkar, kanske ända till Säveåns
mynning (i så fall ca 7 km). Måsar
och änder av olika slag kan vi förväntas se, men även t ex pilgrimsfalk kan visa sig. Tag spårvagn 3

GUIDE: Rune Blomgren.

TORSDAG 3 MARS, KL 9.30–12

TORSDAGEN 14 JANUARI, KL 10–12

Julavslutning efter årets alla vandringar … Denna höst har vi nått
vandring 265 sedan starten och
kan vila ut … med hittills okänt
program – kanske filmer, bilder,
frågesport och fika med glögg för
alla, vare sig man åker privat eller
kollektivt. Vi håller till på Villa
Ekliden och parkerar på kyrkans
p-plats. Busshållplats Västra Frölunda kyrka.

vadardammen i det gamla ”muddret” har startat. Vi samlas på ICA
Maxis parkering kl 09.30. Busshållplatsen heter Amhults torg.

HANHALSHOLME
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

GREVEDÄMMET
JULFEST

kanske vi får se. Mycket begränsat
antal p-platser; buss rekommenderas, hållplats Rya skog. Mesta möjliga samåkning rekommenderas.
Samåkning för bilister från Frölunda kyrka kl 09.30.

RYA SKOG

1

TORSDAG 28 JANUARI, KL 10–12

Vi vandrar runt på stigarna i Rya
skog, ett mycket gammalt skogsområde nära Ryaverket. Tidigare
har det varit fågelmatning här.
Trädkrypare och mindre hackspett

TORSLANDAVIKEN

11

TORSDAG 25 FEBRUARI, KL 09.30 –12

Denna spännande fågellokal kan
bjuda på intressanta observationer, även vintertid. Nedanför det
nya fågeltornet är en strand anlagd
och arbetet med att iordningställa

STORA VIKEN, BOHUS 1
TORSDAG 24 MARS, KL 08–11

Många flyttfåglar följer vattenvägarna på flyttningen, där är Göta
älv en viktig sträckled. Från stranden vid Stora Viken följer vi morFåglar på Västkusten 4/2015

39

PROGRAM
F
 pV FÖRENINGSINFORMATION
gonsträcket, samåkning från Hjällbo centrum med start kl 07.45.
Bilist kör E45 och svänger av vid
mot 83 norr om Bohus.
KIPPHOLMEN

111

TORSDAG 31 MARS, KL 08–11

Goda sträckdagar på våren flödar
många flyttfåglar in i Nordre älvs
dalgång och följer sedan älven vidare uppåt. Vid denna tid kan
sångsvanar passera – det händer
att mindre sångsvan finns med i
flockarna. Samling vid Skra bro
pendelparkering kl 08.00 för vidare färd till Kippholmen. Samåkning för bilburna från Frölunda
kyrka kl 07.30.
HEMLIG RESA

1

på lämplig lokal att besöka. Praktejder, lappuggla eller rastande
mindre sångsvan. Närmaste busshållplats är Bäckebols köpcentrum. Vi träffas vid Coop Bäckebols
parkering för vidare färd i gemensamma bilar, avfärd kl 10.00.

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

TORSDAG 7 APRIL, KL 10–12

Under våren kan mycket hända i
fågelvärlden, som vi inte känner
till i förväg. Vi provar en nygammal
variant där vi gemensamt far iväg
till något intressant område, kanske med någon aktuell fågel. Alla
deltagare ombeds i förväg fundera
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TILL SPANIEN MED GOF IGEN
MÅNDAG 14 DECEMBER

På grund av det stora intresset för
resan 2014 gjorde vi om resan i år,
dock med vissa ändringar. Kom
och se resultatet av årets resa och
njut av Rudi Jelineks bilder. Det

I RUGGNINGENS VÄRLD

Boka in ÅRSMÖTET
Årsmöte följt av NaturStigs
bildbetraktelse: Femtio år
med GOF äger rum 3 april
i Naturhistoriska museet.
Motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast 5 februari

brukar bli många bilar vid Ekliden.
Parkera gärna vid Frölunda kyrka.
MADAGASKAR OCH KOMORERNA
MÅNDAG 18 JANUARI

Markus Lagerqvist åker gärna till
lite udda platser för att skåda och
leta endemiska arter. I kväll får vi
veta vad han hittade på ön Madagaskar – som ibland kallas den åttonde kontinenten på grund av
sitt säregna djur- och växtliv. Markus berättar även om de intilliggande Komorerna, en mycket sällan besökt ögrupp som också
hyser många unika och hotade
fågelarter.

MÅNDAG 15 FEBRUARI

Varför har koltrasten bruna vingar?
En inblick i ruggningens värld. Inte
många har sådan koll på fåglarnas
ruggning som Reino Andersson,
inte bara hos vadare utan även hos
våra tättingar. Ruggningsmönstret
kan ha betydelse för artbestämningen men framför allt för att
ange en fågels ålder. Möt upp till
en spännande kväll och lär er mer
om detta svåra ämne.
TILL SYDAFRIKA MED GOF IGEN
MÅNDAG 21 MARS

På grund av det stora intresset
2013 beslöt vi att göra en ny resa
2015, dock med ett litet annat
upplägg. Vi tog en annan del av
Krügerparken, passerade Swaziland, Indiska Oceanens kust med
fantastiska laguner, Lesotho mm.
Kom och njut av Rudi Jelineks bilder och se vad vi såg och upplevde
denna gång.



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!
INDIEN

och ser på fåglar, därför kan det
vara bra med en påminnelse om
vilka fåglar som finns norrut. Jan
Uddén, museibiolog på Uddevalla
museum har i många år utforskat
Bohusläns fågelfauna och ger oss i
afton en del nyttiga upplysningar.
NYA ZEELAND, FÅGLAR OCH VIN
SÖNDAG 7 FEBRUARI

Geologiska förhållanden betyder
mycket för ett områdes vegetation,
och därmed för vilka fåglar som
finns. Dessutom avgör det vilka

SÖNDAG 6 DECEMBER

Björn Andreasson berättar till sina
fantastiska bilder om en resa till
Indien som han gjorde 2013.
Detta motsättningarnas land beskrivs utifrån ett reseskildringsperspektiv på fåglar, däggdjur, människor och miljöer. Kom och upplev
och njut.
BOHUSLÄNS FÅGLAR DÅ OCH NU
SÖNDAG 10 JANUARI

Göteborgare åker oftare söderut

viner som odlas och hur de smakar.
Denna ovanliga kombination redogör Jimmy Stigh för i afton. Hans
fågelresor med vinprovning är oftast fulltecknade. I afton blir det
fågelbilder från en vinresa till Nya
Zeeland, dock utan vin.
SVARTEDALENS FÅGLAR
SÖNDAG 6 MARS

Svartedalen förknippas med mystik, storskog och vresig natur. 33
kvadratkilometer skog, en halv timmes biltur från Göteborg, med järpe och berguv. Nu finns det en alldeles färsk bok om området,
författad av Kåre Ström. Vi har
glädjen att få höra honom berätta
om området och dess fåglar. Boken
kan köpas på mötet.

taliserade diabilder ger han en personlig bild av GOF, fåglar och honom själv under denna period.

STUDIE
VERKSAMHETEN
Anmäl dig till någon av våra
studiecirklar och lär dig mer om
fåglar tillsammans med andra
likasinnade!
VANLIGA FÅGLAR I NÄROMRÅDET
START I SLUTET AV JANUARI

Nybörjarcirkel. Kursstart i slutet av
januari. Fem träffar jan–maj, max
10 deltagare. Anmälan senast 20
januari till peter.h.keil@gmail.com.
Mer information på GOF:s hemsida
www.gof.nu.

ÅRSMÖTE OCH TILLBAKABLICK
GOFS FÖREDRAG, EXKURSIONER
OCH STUDIECIRKLAR ARRANGERAS
I SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET I GÖTEBORG
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

SÖNDAG 3 APRIL

Årsmöte följt av Femtio år med
GOF. Allas vår NaturStig har varit
medlem i GOF lika länge som han
bott i Göteborg. Med hjälp av digi-

Rättelse:
I artikeln om Fladen i FpV 3/2015
var Tommy Järås fotograf till bilden
av två unga tretåiga måsar i boet.

Fåglar på Västkusten 4/2015
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Vecka 17, 2016
Vi har nu två år i rad rest och
skådat i de centrala och västra delarna av Spanien. Vi
tycker därför att det nu är
dags för de södra delarna av
landet.
Vi flyger till Malaga där vi
hämtar våra hyrbilar. Vi besöker Rondabergen med
staden Ronda och bergsstaden Grazalema. Vi drar oss
sedan förmodligen upp mot
de sydligaste delarna av
Extremadura och kanske en
sväng in i Portugal med målarter såsom småtrapp, stortrapp och svartvingad glada.
De sista dagarna på resan
tillbringas i områdena kring
Las Marismas och Coto de
Donana med städer som el
Rocio. Här har vi goda chanser att se marmorand, kopparand och vitögd dykand.
Med lite tur kanske även en
kamsothöna dyker upp.
Någon kväll bör vi även
kunna lyssna in rödhalsad
nattskärra och höra
tornugglan skrika i natten.
Innan vi drar oss mot flygplatsen i Malaga igen hinner
vi nog även med en tur till
Spaniens sydspets vid Tarifa
för att spana efter liror. Det
finns förstås mycket mer att
skriva om fågellivet här nere
med alla sångare, rovfåglar,
hägrar mm, men det får
räcka så.
Exakta resdagar och pris
är ännu inte bestämt men
räkna med en kostnad om
cirka
14 000 kr. Deltagarantalet är
begränsat till totalt 16 personer.
Anmälan sker när du sätter in en anmälningsavgift
om 1 500 kr till GOF:s resekonto, plusgiro 470 06 96,
senast 20 december 2015.
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GAMBIA, november 2016 (vecka 46)
Gambia, ett nygammalt resmål
väldigt populärt för 20-30 år sedan. När charterresor startade
hit upptäckte skådarna snabbt
hur lätt det var att komma till
tropisk natur och därmed en
helt annan fågelfauna.
Gambia är lättillgängligt
och fågelrikt. Landet sträcker
sig på ömse sidor om Gambia
River, men har även en kustremsa mot Atlanten. I och omkring
huvudstaden Banjul får vi uppleva en skådning i skogsområden, öppna buskmarker våtmarker och kustskådning. Vi kör
även inåt landet längs floden.
Här dominerar savannen med en
mångfald av fåglar. Vi övernattar
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längs floden någon natt och gör
en båttur bland mangroveträden, vilken bjuder på många
närobsar av olika våtmarksfåglar.
Man slås också av rikedomen av
färgglada kungsfiskare, biätare
och blåkråkor. Längs floden finns

också möjlighet att se den lilla
vackra krokodilväktaren, Egyptian Plover. Det finns många fler
fåglar att räkna upp, men varje
dag bjuder på ett antal nya arter.
På en veckoresa ska man
kunna se det mesta av vad
Gambia har att bjuda på. Exakta
resdagar är ännu inte bestämt.
Deltagarantalet är begränsat till
16 personer. Räkna med en kostnad av drygt 15 000 kr.
Tycker ni detta verkar intressant? Betala in en anmälningsavgift om 2 000 kr till GOF:s
resekonto, plusgiro 470 06 96-0,
senast den 10 januari 2016.

COSTA RICA januari/februari, 2017
Ett av världens artrikaste länder
och ett eldorado för fåglar och
fågelskådare.
Gillar man fåglar och natur är
Costa Rica så nära ett paradis
man kan komma. Inget annat
land har så många fågelarter på
en så liten yta. Mångfalden är
minst sagt makalös, hela 870
fågelarter har noterats i landet.
Förutom de inhemska, ca 600
arter, exotiska fåglarna finns här
också en mängd nordamerikanska flyttfåglar att se under vår
”vintersäsong”.
Landet har ett behagligt klimat, förstklassiga hotell och
ordnad infrastruktur. I bergen
kan morgon och natt vara kyliga
och regnskurar är vanliga på eftermiddagen. Vi bor på förstklassiga hotell och lodger belägna
mitt i naturen med fåglar och
djur precis utanför. Trädgårdar
med blommor och frukter lockar
fåglar och flera av lodgerna har
fågelmatningar för kolibrier och
en mängd andra fåglar samt fjärilar och däggdjur, inte minst
olika primater är vanliga gäster.

Bild: RUDI JELINEK

Pale mandibled aracari.

Tempot på resan är att betrakta som medelhögt. Vi fokuserar förstås på fåglar, men tittar
förstås även på vackra fjärilar,
spännande däggdjur mm. På
några ställen kommer det att
finnas chans att göra nattliga
utflykter för att bl.a. titta efter
ugglor och nattskärror. Vandring uppe i trädkronorna mellan
flera träd är möjlig och ger
spännande vyer och ”höghöjdsarter”. Vi reser runt i egna bussar
och ledsagas av kunniga lokala

guider. Vi planerar att göra denna resa på ca 14 dagar i januari/
februari 2017. Priset bör hamna
på ca 35 000 kr.
Verkar detta lockande,
skynda er in med en intresseanmälan till oss via mejl eller
telefon. Vid tillräckligt stort intresse jobbar vi vidare på resan.
Rudi Jelinek, 070-629 08 98		
rudijelinek@gmail.com.
Berndt Lindberg, 073-693 81 00.
berra.lindberg@gmail.com.

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

ADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER

ORDFÖRANDE

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

VICE ORDFÖRANDE

FÅGELCENTRALEN

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

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

SEKRETERARE

FÅGELSKYDD

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

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

ANDRE SEKRETERARE

HEMSIDA

ANNA LENA RINGARP
annalena.ringarp@gof.nu (0708-27 93 76)

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

KASSÖR

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

EXKURSIONER

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

HEMSIDOR

www.gof.nu
www.kustobsar.se

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

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

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

ÖVRIGA LEDAMÖTER

RRK BOHUSLÄN

INVENTERING

MATS BJERSING
MAGNUS ERIKSSON
GUNILLA JARFELT
LEIF JONASSON
PETER KEIL
BENGT LANDAHL
HAMPUS LYBECK
KARIN MAGNANDER
MARIE MATTSSON
PER UNDELAND
fornamn.efternamn@gof.nu

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER

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

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu

RRK GÖTEBORG

MÅNADSMÖTEN

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

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

NIDINGEN

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

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

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

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.
PLATSBOKNING

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

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Bild 1: En Accipiter-hök kommer glidande över huvudet. Men är det en
sparv- eller duvhök? Fågeln har ett
nätt och runt huvud, en ganska smal
höft och en lång stjärt med till synes
skarpt avsatta stjärthörn. Alla karaktärer som pekar mot sparvhök.
Fågeln är i juvenil dräkt vilket framför
allt kan ses på den uppbrutna grova
vattringen på bröstet. En ung duvhök
hade i motsvarande dräkt varit längs-

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

LEIF JONASSON
leif.jonasson@gof.nu (070-651 80 79)

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

TORSLANDAVIKEN

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

streckad på hela undersidan. En 1k
sparvhök. (Göteborg, september).
Bild 2: En smäcker liten rovfågel glider snabbt förbi och visar fint upp
ovansidan. Teckningen och den vita
övergumpen visar att det är en honfärgad individ av någon av de små
kärrhökarna. Dräkten är fräsch med
komplett uppsättning vingpennor
där endast de fyra yttersta är förlängda. Således kan vi utesluta blå kärrhök
som har fem tydliga fingrar. Fågelns

FÅGELCENTRALEN

huvud är delvis dolt men en tydlig
ljus halskrage framträder ändå vilket,
i kombination med ett till synes mörkt
ansikte med begränsat vitt kring ögat,
ger oss en stäpphök.
Tydligt ljustoppade vingtäckare
visar att det är en ungfågel. Med lite
vilja kan man ana att ögat är mörkt
vilket betyder att det är en hona men
bedömning av ögonfärg är lite vansklig utifrån bilden. En 1k stäpphök.
(Vellinge, september.)

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

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

Nyhet!

Swarovski EL-serien i ny design

Nikon AF-S 200-500/5,6E ED VR

EL-serien lanseras på nytt med en ny design. Du hittar alla dessa,
samt alla andra kikare från Swaor vski hos oss! Självklar t med GOF-rabatt.

Ett nytt prisvär t telezoom
från Nikon. Per fekt för
dig som fotar fågel.
Kraftfull tele i FX-format
med en konstant bländare
på f/5,6. Kompatibel
med Nikons 1,4x
telekonver ter, för dig
som vill komma ännu
närmre.
Bildstabilisering
hjälper dig att
fota handhållet
i upp till 4,5
gånger så lång
slutar tid.

16 490:EL 8x32
16 110 kr

EL 10x32
16 470 kr

EL 8,5x42
19 790 kr

EL 10x42
20 160 kr

Alltid rabatt på kikare
för GOF-medlemmar!
Du vet väl att du som medlem i GOF får
10% rabatt på kikare och tillbehör hos oss?

Priserna avser efter avdragen
GOF-rabatt.
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Vi hjälper dig

Köp Online

Vi vet att det kan vara svårt att
hitta rätt. Kom in till vår butik så
hjälper vi dig med att välja. Vi
har ett stort utbud av såväl
kikare som kameror och tillbehör.
Hos oss kan du alltid prova våra
köpe
produkter innan du köper.

I vår webshop kan du alltid
se vårt sortiment och aktuella
erbjudanden. Vi erbjuder
snabb leverans och gratis frakt.
Du kan alltid köpa online
och byta i butiken om du inte
är nöjd.

Panasonic Lumic DMC-FZ300
Vädertätad kamera med 25-600 mm och f/2,8
genom hela zoomintervallet!
Filma & Fota i 4K
Filma i 30 bilder per
sekund och plocka
ut perfekta stillbilder
i 8 megapixel. Nu
kommer du aldrig
mer missa det rätta
ögonblicket.

Tålig design
Du som är ute i naturen
ska inte behöva oroa dig
över lite regn. FZ300
är tätad för att klara
alla typer av väder.

Vi säljer produkter från:

6 990:-

Swarovski Canon Nikon Zeiss Fujifilm Steiner Olympus Panasonic Pentax Kamakura Kowa
Focus Vor tex Samyang Tamron Sigma Manfrotto Velbon Sirui Lowepro Leica

W W W. G O TA P L AT S E N S F O T O . S E
Kungsportsavenyn 45, 411 36 Göteborg 031 18 40 00
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