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FÖR SÅDÄR TIO ÅR SEDAN på-

tvingades man i vårdcentralernas
väntrum bedrövliga ordlekprogram som visades på den allmänna TV:n. Nu visar man Fråga doktorn istället. Om ytterligare ett
antal år skulle jag önska att man
visade dokumentärer, naturfilmer
– program där besökarna får se
något fantastiskt och vackert och
samtidigt lära sig något viktigt.
Det är också en av de saker vi i
redaktionen vill med FpV. Ge läsarna något som gläder, berikar
och upplyser. Därför känns det
extra roligt att i detta nummer
kunna berätta om en stor satsning där GOF valt att med en större summa pengar stötta BirdLife
Internationals projekt att stoppa
den illegala fågeljakten som pågår runt Medelhavet. Vi bjuder på
en djupdykning hos nattskärran,
ett snabbesök hos vita trutar och
så inleder vi Anettes fjäderskola
– förhoppningsvis med resultatet
att du som läsare vinner nya kunskaper.
Min redaktionskollega Björn brukar också nämna att ett av FpV:s
syften ska vara att inspirera. Det
hoppas jag att vi lyckas med i texten om Carl och hans bobygge.
Även smått tokiga idéer kan vara
för bra för att ge upp eftersom det
faktiskt kan leda till något fantastiskt.
Göteborg är i skrivande stund
mer eller mindre lamslaget av den
snö som föll i natt, men samtidigt
obeskrivligt vackert. Njut av vintern så länge den varar, för snart
är det vår och då kan ni passa på
att upptäcka
Fävren. Vi
berättar mer
om den lokalen här.

REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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REDAKTÖR

och en ny vår med nya spännande obsar runt om i naturen.
Men vad vore väl fågelskådandet utan någon värdefull natur att skåda
i? Det är just därför vi arbetar med fågelskydd i GOF. Alltför mycket
fin natur försvinner ”i det tysta” utan att någon gör sin röst hörd – inte
minst när det gäller skogen. Skogsbruket är enastående på att skövla
värdefulla naturområden utan att någon, inte ens Skogsstyrelsen, reagerar. Och när någon (läs GOF) reagerar så är
det ändå svårt, på gränsen till omöjligt, att få
skogsbruket att ta hänsyn.

KARIN MAGNANDER
karin.magnander@gof.nu

GOF:S FÅGELSKYDDSKOMMITTÉ har de senaste åren
jobbat hårt med att försöka få till hänsyn i
skogsbruket till förmån för fågellivet; detta
med varierande framgång. Därför kändes det
naturligt att stötta Iglekärrsprojektet. Iglekärrs gammelskog, om cirka 70 hektar, ligger
i Ale kommun, nära Skepplanda, ungefär tre
mil norr om Göteborg. Skogen är en vacker
blandskog med mycket tall, gran och ek men
också många andra trädslag. Iglekärrsskogen
har en hög grad av kontinuitet och saknar helt
spår av skogsbruk.

ROLF SKOOG
rolf.skoog@gof.nu

ETT NYTT ÅR

VID VARJE EXKURSION brukar GOF

”

Skogsbruket
är enastående på att
skövla värdefulla naturområden utan
att någon
reagerar

ta ut en ”naturskatt” som går till fågelskydd. Att driva ett
lämpligt fågelskyddsprojekt av större dignitet på ideell väg har visat
sig vara svårt, varför styrelsen beslutade att i stället ekonomiskt stötta
ett befintligt projekt. GOF har därför ”köpt” fem strandtomter i södra
delen av Stora Igletjärn á 10 000 kr men utan något bygglov för andra
än för skogens fåglar. Tomterna vi har ”köpt” är SI:8-SI:12 (se mer på
http://naturarvet.se/sjotomter-runt-stora-igletjarn).

MEN GOF STÖDJER inte bara

lokala projekt utan även internationella sådana. BirdLife driver ett projekt som syftar till att stoppa eller åtminstone minska jakten på flyttande fåglar i länderna runt medelhavet. Här
har vi också gått in med ekonomiskt stöd (läs mer på sidan 7).
Så till våren när fåglarna kommer tillbaka från Afrika så vet du att
GOF arbetar för att skydda deras flyttvägar och
nästa gång du besöker Iglekärr så vet du att även
här har GOF med din del av naturskatten skyddat
en bit värdefull natur som ska bevaras för all framtid.
DU KAN OCKSÅ BIDRA till

projektet
gratis genom att klicka på
http://naturarvet.se.
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Kontakta oss för aktuella priser på
fpv@gof.nu. Vi tar enbart in annonser
som har någon koppling till fågelskådning, natur, uteliv etc.
MEDLEMSKAP I GOF

FpV utkommer med 4 nr/år till medlemmar i Göteborgs Ornitologiska
Förening. Sätt in 200 kr (vuxen), 70 kr
(<26 år) eller 270 kr (familj) på GOFs
plusgiro 89 01 68-8. Glöm inte att
uppge namn och adress. Vid familjemedlemskap ingår årsskriften Fåglar i
Göteborgstrakten utan extra kostnad
(värde 70 kr).
Prenumeration på FpV för icke fysisk person
(bibliotek, företag m.m.) kostar också 200 kr/år.
Betala enligt ovan och uppge leveransadress.
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STÄNDIGT DRAGEN TILL

Flera naturreservat på väg
Årets julklapp till
Göteborgs fågelskådare är
utsedd – Galterö i Göteborgs södra skärgård blir
naturreservat. Ön som till
stor del är orörd och nästan
helt obebyggd blir nu alltså
fredad. Galterö är välkänd
bland oss skådare och är
jämte Torslandaviken och
Stora Amundö en av Göteborgs främsta vadarlokaler.
Reservatet syftar förutom
att skydda fågellivet också
till att bevara det marina livet då bland annat ålgräsängarna som omger ön är
viktiga yngelområden för
allehanda fiskarter och på
djupare vatten finns fina
miljöer för hummer.
På de betade strandängarna finns också många hotade växter som är beroende av att markerna betas av
får varje år. Reservatsskyddet omfattar hela ön utom
Galterö huvud som är militärt område.
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Ytterligare reservatsbildningar är på gång i Göteborg, däribland Stora
Amundö och Billdals skärgård. Stora Amundö är ett
mycket populärt utflyktsoch rekreationsområde för
många göteborgare och ses
redan nu av många som ett
område med reservatskaraktär, men är det alltså inte
ännu. Reservatsbildningsarbete pågår även för Lärjeåns
dalgång. Mer information
om samrådsförfarande och
skötselplaner kommer att
finnas på Göteborgs stads
hemsida www.goteborg.se.

# BJÖRN DELLMING
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FEST FÖR STRÄCKSKÅDARE

Sent fredag 20 november pep
lokallarmet. En vit stork hade
just lyft från en gatlykta vid
västerleden.
Upptäckten gjordes av Bosse
Lindqvist, naturintresserad
viltvårdare med god fågelkoll.
Någon timme senare hittade
Stefan Johansson samma stork
– återigen på ett lyktstolpe, nu
vid en busshållplats nära Billdals park. Flera skådare hann
se den udda gästen innan
mörkret föll. Om man kisade
gick den även att urskilja i
mörkret.
Strax före gryningen 21 november väntade en klunga skådare vid Billdals park – väl påpälsade. Det var sju minusgrader. Jodå – storken stod
lugnt kvar på sin gatlykta när
det ljusnade, med frost i vingpennorna, putsade sig och tog
det lugnt, trots passerande bilar, bussar och resenärer. Det
gick faktiskt att läsa av aluminiumringen på vänster ben:
VT1253. Den visade sig vara
ringmärkt i Mazurien i nordöstra Polen 20 mars 2015 och
hade setts i Wolin i nordvästra
Polen ett halvår senare.
Just denna märkta stork
rapporterades även från Stallbacka industriområde i Troll-

Hönö-Afrika fem
gånger– tur och retur
SUDDAFYND GÅR IGEN En rörsångare väger ungefär tolv gram – lika
mycket som en femkrona. Björn
Zachrisson ringmärkte en rörsångare den 25 juli 2010 i Sudda
på Hönö. Då betecknade han den
som en gammal fågel, alltså mer
än ett år gammal. Denna fågel
flög in i ett av Björns nät i somras
(2015) vilket betyder att den flugit

Lugnet, Varberg. Bild: J-Å NORESSON

VId busshållplats i Billda

Den ringmärkta polska storken valde hellre nattlampa i stället än nattkvist, såväl

hättan, redan 6 oktober. Där
höll den till i flera veckor
framåt, oftast vid Malöga flygfält, när den inte tog en sväng
in i Norge. 12 oktober sågs den
Tofteberg, mellan Sarpsborg
och Fredrikstad.
Men nu var den alltså i Billdal. Strax efter klockan nio var
morgonputsen klar. Den långbenta lyfte och försvann söde-

mellan Hönö och Afrika fem
gånger tur och retur de senaste
fem åren. Man kan inte sluta att
förundras över fåglarnas förmåga
att överleva långa flygningar.
Ett annat av Björns återfynd
2015 är en fisktärna som han
ringmärkte som pullus 25/6 1997
och som avlästes 28/6 och 19/7
2015 i Fredrikshamn, 18 år gammal. Den har uppnått myndighetsålder med andra ord. Vem
vet, denna fågel kanske dyker

rut, observerades flygande
över Råöslätten och fortsatte
ner till Getterön. Där har den
stannat, oftast födosökande
mellan Lindhovs gård och
Himleåns mynning. Några dagar senare (25 nov) sågs ytterligare en stork – omärkt individ – alldeles norr om Varberg.
När kylan återvände 13 december drog sig den ringmärk-

Rörsångare. Bild: BJÖRN DELLMING

Hösten/vintern 2015-2016

TÄNDA GATLJUS

Mild december
med sena vadare
VÅRARTERNA KVAR

al. Bild: STEFAN JOHANSSON

P-plats, Vänersborg. Bild: THOMAS BERNHARDSSON

i Varberg som i Billdal och vid Malöga flygfält. Sannolikt värmde gatlampan tårna i höstkylan.

ta några mil söderut längs Hallandskusten.
Dragningen till lyktstolpar
verkar typisk för denna märkta
stork, såväl i Trollhättetrakten
som i Sarpsborg, Billdal och
Varberg. Samma dragning till
lykstolpar visade den stork
som övervintrade på norra
Orust vintern 2009–2010.
Lampan värmer troligen –

upp igen någonstans nästa år.
Ringmärkningen i Sudda 2015
gav ett något lägre antal än förra
året. Björn ringmärkte fåglar mellan 24/7 och 30/10 vid 46 tillfällen. Det blev 1 588 fåglar som
märktes, vilket är 535 färre märkta fåglar än året innan.
De vanligaste ringmärkta arterna var ängspiplärkor (429 st),
lövsångare (217 st), järnsparvar
(160 st) och kungsfåglar (149 st).
Till de mer ovanliga märkning-

åtminstone fötterna, menar Berith Cavallin, projektledare för
Storkprojektet i Skåne 19892001 och alltjämt ideellt arbetande med projektet. Även i
Skåne har somliga storkar
övervintrat.
– Vi har inte haft nån stork
som stått på lyktstolpar under
vintern men väl några som
stått i röken från en skorsten

arna hörde två enkelbeckasiner
och två sparvhökar. Sista dagen
avslutades med bland annat fem
skäggmesar.
Björn berättar om årets roligaste fynd 29/9. Den dagens
medhjälpare trodde det var en
gransångare och Björn, som bara
såg en skymt av fågeln när han
gick förbi, sade på skoj: ”Har du
fått en tajgasångare i nätet?”
Döm om Björns förvåning när
han upptäckte att det faktiskt var

och blivit svarta. Att de uppskattat värmen har märkts tydligt när de valt enda skorstenen i bruk – till exempel på
Flyinge kungsgård.
Detta var första novemberbesöket av vit stork i Göteborgsområdet. Men det finns
åtminstone 13 tidigare fynd av
vit stork i rapportområdet.
# JAN-ÅKE NORESSON

en tajgasångare när han väl skulle ringmärka fågeln.
Vad som gör det mödan värt
att gå upp tidigt på mornarna,
sätta upp näten och bandspelarna, plocka ur näten och ringmärka fåglarna är att det är så
spännande – varje morgon.
– När det hänger en fågel i nätet och innan man vet vad det är
– då är det ungefär som när man
fiskar och det rycker i fiskelinan.

# KERSTIN HIRMAS

Den rekordmilda vintern
avspeglade sig tydligt i förekomsten av fåglar under slutet av året i form av att kvarhängande ”vårarter” som
stare, tofsvipa och gluttsnäppa kunde ses utmed
västkusten under december
månad. Enstaka mer normala vinterbesökare som
gråsiskor, snösparvar, salskrakar med mera har också
kunnat ses liksom de numera årliga berglärkorna i
Torslandaviken samt en vitvingad trut i Varberg. Den
sistnämnda skönheten attraherade förutom skådare
även någon rovfågels uppmärksamhet och hittades
slagen på ett fält strax norr
om Getterön den 8 december.
Utöver nämnda Getterötrut hade det under vintern endast setts en vitvingad trut och 1–2 vittrutar
utmed hela västkusten.

VIttrut. Bild: KARIN MAGNANDER

Gluttsnäppa
Bild: LENNART HERMANSSON

I januari kom dock kylan och
med den kom de vita trutarna till Göteborg! Bland
annat gjordes Torslandavikens första fynd av vittrut.
Ytterligare en vittrut sågs i
Slottskogen och möjligen
sågs samma individ vid
Ringön inom loppet av ett
par dagar.

# BJÖRN DELLMING
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Fågelnyheter från västkusten

Nya fågeltorn
utmed Göta älv

3 ÅR MED SKÅDARHJÄLPEN
INTRESSET VERKAR ÖKA

Bild: DAVID KLINGBERG
MERA LÄTTSKÅDAT Under
2014 och 2015 har två nya
fågeltorn byggts utmed
Göta älvs strand. Det första
byggdes vid Stora Viken
mellan Bohus och Nödinge
och det senaste mitt för Tjurholmens naturreservat. Det
sistnämnda har länge varit
en svår lokal att spana av då
våtmarken är skyddad av
beträdnadsförbud under
häckningstid och avståndet
från vägen på Kungälvssidan är alltför långt.
Tornen är gediget byggda
och uppförda inom ramarna
för Ale kommuns projekt
”Attraktivare älv”. De är
mycket uppskattade av
både Alebor och fågelskådare. Sedan 2014 har besök
vid tornen gett bl a småfläckig sumphöna, brun
glada, havsörn och kungsfiskare.

# BJÖRN DELLMING

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET
Årsmötet äger rum på Naturhistoriska museet, söndagen
3 april kl 18.30. Dagordning,
räkenskaper och verksamhetsberättelse är tillgängliga
på Ekliden, måndagar från
21 mars.
Efter årsmötesförhandlingarna ger Stig Fredriksson en
personlig bild av GOF, fåglar
och honom själv under de
senaste femtio åren. GOF bjuder på fika efter årsmötet.
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Ett ljus i decembermörkret. Så
skulle man kunna kalla FpV:s
förre redaktör, Pär Lydmarks,
julklapp till världens bättre behövande. Evenemanget Skådarhjälpen som är en insamlingsbössa till Musikhjälpen
går ut på att under en vecka
skåda fåglar och skänka en
peng för varje art som noteras.
Skådarhjälpen har nu genomförts i tre år och FpV passar på
att byta några ord med den
förre FpV-redaktören angående evenemanget.
– Hej Pär! Hur har årets insamling gått? Vad blev slutsumman?
– Bara bra. Något färre deltagare i år (167 mot förra årets
198) men ändå nästan lika
mycket pengar – 19 225 kronor!
– Med lite perspektiv på
evenemanget, har uppslutningen och givmildheten i skådarleden motsvarat förväntningarna?
– Intresset verkar
öka. Även om vi var
färre deltagare i år, var
det fler som följde
framfarten på Facebooksidan, så jag hoppas att det kommer fortsätta att sprida sig. 20
000 kronor är mycket
pengar, så på ett sätt motsvarar det förväntningarna. Å andra sidan finns det
många fler skådare än 200 i
Sverige, så visst kan evenemanget växa. Samtidigt ska vi
inte glömma att det här är en
av de fågelskådartävlingar i
landet med flest deltagare. Om
det nu är en tävling vill säga.
Man kan ju tävla hur mycket
eller lite man vill, det är ju lite
av poängen.
– Vad är det som driver dig
att år efter år genomföra just

den här satsningen?
– Dels är det Musikhjälpen,
som är ett grymt trevligt arrangemang. Det gör mig verkligen sugen på att hjälpa till,
och det här är mitt sätt. Det är
också kul med en riksomfattande tävling av det här slaget
där man hamnar i en slags
imaginär gemenskap med alla
andra skådare som deltar fast
man inte träffar dem. Insamlingen sammansvetsar oss.
Tävlingslängden på en dryg
vecka är också perfekt. Det blir
precis lagom intensivt, och
man kan hinna se en hel del
även om man bara skådar några dagar. Perfekt för inte så
hårt skådande småbarnsföräldrar ... :)
FpV tog även pulsen på de
senaste årens meste mästare i
Skådarhjälpen, Roger Eskilsson:
– Hej Roger! Vad är det som
får dig att varje år vara med i
Skådarhjälpen?

– Det är bland annat att få
fart på decemberskådningen
som annars tenderar att slumra till lite. Det blir en liten nytändning under de sista dagarna på året, nästan som en egen
liten årslista. I år har jag dock
jobbat på vardagarna men på
helgerna körde jag hårt som
vanligt.
– Vad är viktigast för dig i
den här insamlingssatsningen?
– Att dra mitt strå till stacken när det gäller insamlingen

och att försöka uppmuntra så
många andra som möjligt till
att haka på lite rolig decemberskådning. Det blir också en
kul social grej eftersom ingenting mörkas. Syftet är ju liksom att så många som möjligt
ska få ses så många arter som
möjligt och förra året vill jag
minnas att Skådarhjälpens insamlingsbössa hamnade på
28:e plats i hela Sverige, vilket
ju är helt fantastiskt!
Ytterligare en skådare som
brukar vara med är Erik Wallentin från Jonsered.
– Hur många år har du varit
med, Erik?
– Alla tror jag. Det här blev
väl tredje året tror jag.
– Varför är du med i detta
då, vad är din drivkraft?
– Kombinationen av musikhjälpens syften för deras insamlingar, vilka hittills varit
väl värda att stötta, och att det
är gôtt att få komma ut och decemberskåda lite.
– Hur skådar du då? Går
du ”all in” för att få in så
många arter som möjligt?
– Njae, jag vardagsskådar mest och rapporterar
det jag råkar se. Kanske
hänger jag lite extra
länge på någon trevlig
lokal, så det brukar inte
bli så många arter totalt
sett, men jag försöker ge lite
mer än vad antalet arter ger.
I år plockade Ola Wennberg
in flest arter i Göteborgs rapportområde. Östergötland blev
vinnare, nationellt.
Årets insamling, under temat ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”, gick till förebyggande insatser för att fler
människor världen över ska ha
förutsättningar att överleva
och inte behöva lämna sina
hem på grund av klimatrelaterade katastrofer.
# BJÖRN DELLMING
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Turturduva . Bild: THOMAS BERNHARDSSON

Sånglärka. Bild: BJÖRN DELLMING

GOF AGERAR MOT ILLEGAL FÅGELJAKT
THE KILLING

Illegal fågeljakt vid östra Medelhavet skördar miljoner fågelliv varje år. Nu bidrar GOF med
75 000 kronor till fågelskydd i
de värst utsatta flyttstråken.
I augusti 2015 presenterade
BirdLife International rapporten ”The Killing”, en sammanställning över den illegala fågeljakten runt Medelhavet.
Resultaten var chockerande.
Uppskattningsvis 25 miljoner
fåglar dödas varje år! Ibrahim
Khader, regionalt ansvarig för
BirdLife International i Mellersta Östern fastslår att ”den illegala jakten har varit, och
fortsätter vara det enskilt viktigaste hotet för fåglarna”.
Värst är situationen i Egypten (5,7 milj.), Italien (5,6
milj.), Syrien (3,9 milj.), Libanon (2,6 milj.) och Cypern (2,3
milj.). Per ytenhet är Malta
fortfarande värst vad det gäller
dödade fåglar, 343 per kvadratkilometer, följt av Cypern
(248) och Libanon (248). De
arter som drabbas mest är bofink (2,9 milj.), svarthätta (1,8
milj.), vaktel (1,6 milj.), taltrast (1,2 milj.), kalanderlärka
(0,9 milj.) och sånglärka (0,7
milj.). Som jämförelse kan här

nämnas att antalet par sånglär- att fånga med nät, fällor och
kor i Sverige enligt boken
limstickor. Och alla tänkbara
”Fåglarna i Sverige – antal och
sätt för att locka fåglarna anförekomst” beräknas vara 0,8
vänds: lockbeten, ljudinspelmiljoner.
ningar och ljus under natten.
För vissa arter är påverkan
Jakten är här socialt accepteav den illegala jakrad med anor tillbaka
ten tydlig. Turturtill faraonernas tid.
duva beräknas ha
Bara i Libanon beräkminskat med 30 %
nas det finnas en halv
i Europa sedan milmiljon aktiva jägare,
lennieskiftet, i vissa
niondel av befolkTurturduva en
länder med 90 %.
ningen. Med så många
Trots detta fortsätröstberättigade jägare
har minster jakten och mer
är det inte svårt att
kat med
än en miljon turförstå att den politiska
turduvor dödas
30 procent viljan att begränsa
varje år. I Fågelåret
jakten är minimal.
i Europa
2014 framgår det
Fåglar jagas för ”food,
tydligt hur detta
fun and finance”. I
sedan år
har påverkat uppEgypten tjänar en vakträdandet i Sverige. 2000. Ändå teljägare betydligt
Från 150 rapportemedelinkomsten
fortsätter över
rade turturduvor
och sommargylling
1990 till ca 40 ex
anses vara ett naturjakten.
2014.
ligt Viagra. Jakten i
Östra medelhavsområdet är
Egypten har därför fått orimav två huvudorsaker en jättelik liga proportioner. År 2012
svart fläck: geografi och kulupptäcktes en nästan sammantur. Fåglarna koncentreras till
hängande barriär på 700 km
smala korridorer under flyttav fångstnät längs Egyptens
ningen, och efter att ha passenorra kust!
rat Sahara eller Medelhavet,
Att stoppa jakten på fåglar
till oaser eller andra begränär därför knappast möjligt, syfsade områden med vegetation.
tet är att begränsa den till hållDe blir här lätta att skjuta eller
bar och laglig jakt. Lagstiftning

”

finns i många länder, men problemet är upprätthållandet av
lagen. Ett första steg är inrättandet av ”Responsible Hunting Areas (RHAs)” på många
platser i Libanon. Jägare välkomnar detta, då jakten på så
sätt blir laglig, samtidigt som
den blir hållbar. Målet enligt
Assad Serhal, chef för
BirdLife’s partner i Libanon, är
att ansvarstagande jägare blir
väktare för fåglarna och deras
rastplatser.
Överskottet på 250 000
pund från årets Birdfair i England (= ett mycket stort Falsterbo Bird Show) gick till projektet med syfte att kontrollera
jakten av fåglar i Libanon och
Egypten. Genom 1:2 medfinansiering av The Global Environment Facility, är målet för
BirdLife att totalt bidra med
1,05 miljoner pund till att begränsa den illegala jakten av
fåglar runt Medelhavet. GOF:s
bidrag är därför av stor betydelse för att uppnå det uppsatta målet.
# PER UNDELAND
Fotnot: Läs mer om jakten på
fåglar i Medelhavsområdet på
http://www.birdlife.org/illegalkilling.
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Bild: HANS BISTER

Hela 81snatteränder rastade
i Torslandaviken 3 juli. Det är
nytt Göteborgsrekord.

RRK-NYTT #008

Godbitar från
fågelåret 2015
TEXT: RRK GÖTEBORG
RRK@GOF.NU

2015 är till ända och för Rrk:s del innebär
det att årets fågelrapporter ska sammanställas. Det är ett gediget material med tusentals rapporter, och bland dessa döljer
sig många höjdpunkter.

Här är en liten tillbakablick, där vi gjort
ett godtyckligt urval av några fynd som
är extra intressanta. En komplett sammanställning kommer så småningom i
vår årliga fågelrapport, Fåglar i Göteborgstrakten.
Snatterand är en art som ökat kraftigt i
Sverige under 2000-talet. Ännu har inga
häckningar konstaterats i Göteborgsområdet, men 3 juli sattes ett praktfullt antalsrekord – Magnus Persson räknade in
hela 81 ex i Torslandaviken. Tidpunkten
på året är typisk för större ansamlingar,
och förmodligen rör det sig om fåglar
som misslyckats med häckningen och
lagt sig i Torslandaviken för att rugga.

8
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I början av maj upptäckte Per Lundgren
ett par gråhakedoppingar som byggde
bo i Skogomedammen, Hökälla. Familjebestyren tycks ha varit allvarligt menade, för ett par veckor senare sågs en
av fåglarna ligga och ruva. Men snart
försvann tyvärr paret från platsen. Kanske kan vi hoppas att fåglarna kommer
tillbaka i år, för som bekant saknas gråhakedopping som häckfågel i Göteborgsområdet.

de att det under sommaren hördes tiggande ungar på två ställen: en kull i
Smedstorp i Härryda kommun, och en i
Kålsered på Hisingen. Mindre uppmuntrande var att årets enda pärluggla
kraschade mot ett fönster i Majorna, och
drog på sig en hjärnskakning. Efter några dagar på Fågelcentralen kvicknade
ugglan till och kunde släppas ut igen.

Ibland görs fynd som är oväntade i både
tid och rum. Det fick Jan Mogol vara
För inte så många år sedan
med om när två turturduvor
var stäpphök en stor rakom flygande över Vargö
ritet i Sverige. Men seden 18 april. Det blev
dan har antalet fynd
det 31:a fyndet i Göökat dramatiskt,
teborgsområdet, och
och även Göteborg
fenologirekord med
har fått sin släng
tre veckors margiav sleven. Årets
nal. Även ur ett
första stäpphök
nationellt perspekhittade Josua
tiv är aprilfynd av
Smedberg på Rörö
turturduva mycket
den 15
ovanligt. Men rapaugusti, och sedan
portören i fråga blev
gjordes ytterligare cirkanske ännu mer förka fem fynd under hös- H
vånad när han den 31
yb
E Roktober klev ut från KonG
ten.
rid
UN
sv al
sum vid Mariaplan och mötte
a . B il d : U N O
Hornugglan har haft några magra år
en vattenrall på trappan. Hur rallen
under 2010-talet. Efter tre år helt utan
hade hamnat där kan den nog bara svara
konstaterade häckningar är det glädjanpå själv.

Rrk-nytt #008

BILD: STEFAN SVANBERG

Bild: BJÖRN DELLMING

Turturduva är en sällsynt
gäst i rapportområdet,
men 18 april passerade två
individer över Vargö.

Hybrider är ovanliga i fågelvärlden. Om
man ändå hittar någon är det nästan alltid en gås eller en and. Den 18 juni upptäckte dock Andreas Eriksson en hybrid
mellan ladusvala och hussvala i
Välen.
Uno Unger skriver så här: ”Den liknade mest en ladusvala, men hade en vit
övergump om än något mindre i utsträckning och lite solkigare. Vidare
hade den inga stjärtspröt, men stjärtklyvningen var större än hos hussvala.
Till skillnad från ladusvala hade den en
svart panna, dock med några brunrödtonade stänk precis ovan näbbroten.”
Fyndet är det första av en svalhybrid i
Göteborgsområdet. Förmodligen sågs
samma individ en dryg månad senare i
Slottsskogen.
Den 26 maj upptäckte Håkan Pleijel en
ökenstenskvätta på Kvibergsfältet, en
sällsam syn bland skateboardramper,
fotbollsplaner och intet anande motionärer. Det var det första fyndet för Göteborgsområdet. Att vi skulle föräras med
ett besök av en ovanlig stenskvätta var
kanske inte så oväntat, men att det skulle ske i maj hade ingen gissat – de allra
flesta svenska fynden görs under senhösten.
# MAGNUS RAHM

26 maj upptäcktes
en mycket otippad
ökenstenskvätta på
Kvibergsfältet.
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KARIN KÅSERAR

Magnifierat
Magnifierat

AT T TA O C H AT T G E
TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

Torslandaviken – min allra viktigaste
plats.
Det var här jag på egen hand tog
mina första skådarsteg. Hit går jag för
att hänföras och för att få kraft, tröst
och glädje.
Det är också en plats som förändrats genom åren. Fåglarnas eldorado
har decimerats till förmån för människans framfart. Genom förändringar här och förändringar globalt, har
fågellivet reducerats. Men vi som njuter av att stå här på vallen intill Karholmsdammen och lyssna på sångsvanars rop, ormvråkars klagan och
skäggmesars pinganden, och också
löparen som passerar bakom min
rygg, som regelbundet förärar lokalen sina taktfasta steg, och hjälper till
att hålla stigarna på Vadskärsudden i
tukt, som säkerligen valt sin slinga
för att det finns fåglar här, natur här
– alla vi ger också något tillbaka.
För vår närvaro sätter ett värde på
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lokalen. Vårt intresse och vår kärlek
främjar det imponerande arbete som
utförs för att ge fåglarna tillbaka, bit
för bit, en del av det vi människor berövat dem. Och det tycker jag är värt
att minnas.
Det är också värt att minnas att vår
närvaro även på andra hotade platser
faktiskt kan spela roll. Våra besök och
resor till unika öar med hotad flora
och fauna hjälper till att sätta ett värde på miljöer som är på väg att fråntas fåglar och andra djur. Och när det
hotet inte biter på exploatörer, då kan
vår närvaro göra skillnad.
Min historia här är kort, men Torslandaviken är fortfarande en plats
som förändras och det märks. Nu är
förändringarna till det bättre. Bättre
för fåglarna. Och för oss som älskar
att vara här. Vi delar platsen med industrin och med växter och djur och
vi sätter ett värde på området bara
genom vår närvaro. Det tycker jag är
hoppfullt. #

ARTBESTÄMNING

ARKTISKA TRUTAR
SKILJ VITTRUT FRÅN VITVINGAD
TEXT : KARIN.MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

F

YNDBILDEN FÖR VITTRUT och vitvingad trut i Göteborgs rapportområde
är talande. Det är nu vi måste ha
klart för oss vilka karaktärer vi ska titta
på när den plötsligt står där ute på fältet, i havsviken eller i Fiskhamnen –
den vita arktiska ungtruten.
Och det är trutar i sina tidiga vinterdräkter vi ska fokusera på i den här
snabbguiden. För adulta fåglar finns

fler förväxlingsrisker och de är dessutom inte alls lika frekventa besökare här.
Så dem lämnar vi därhän.
TRUTARNA FRÅN 2015 ÅRS kullar

är nu i sin
första vinterdräkt och är inne på sitt andra kalenderår vilket gör att de kan
kallas 2k-fåglar. På samma sätt är 2014
års fåglar nu 3k och i sin andra vinterdräkt.

Vertikal axel visar
antalet fynd av
vittrut respektive
vitvingad trut.

Vi

t tr

u t.

B il d: E RI K H I R S C H

FE

LD

FÖR BÅDE VITTRUT OCH VITVINGAD TRUT kan
sägas att både första och andra vinterdräkt ger ett genomgående vitt, beige
eller ljust brunaktigt intryck, även om
man på en del av 3k-fåglarna kan börja
skönja den grå mantel som fåglarna senare kommer få.
Vad som tydligt skiljer dessa två vintertrutar från våra stationära eller andra
mer eller mindre frekventa besökare är
de otecknade vita eller mycket ljusa
handpennorna. Detta ses tydligt på flygande fåglar men är också en bra karaktär att leta efter när man spanar igenom
trutflocken på fabrikstaket eller på
åkern. Både vittruten och den vitvingade saknar även helt stjärtband vilket är
något man däremot kan se hos till exempel gråtruten.
Hos i princip samtliga arter trutar har
unga fåglar svarta ögon. Iris ljusnar
med åldern och detta gäller även för
vittrut och vitvingad trut.

.

Fynd i Göteborgsområdet

Vi

tv

in

ga

d tr u

S
t . B ild : H A N
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TE

R

Diagrammen visar fyndbilden av
vittrut och vitvingad trut i Göteborgs
rapportområde de senaste 30 åren,
enligt Artportalen.
Vi kan se att det är framförallt under
årets första och sista kvartal som de
uppträder här hos oss. Det ska dock
poängteras att utseendet hos fyndbilden, med färre rapporter i februari,
med största säkerhet speglar göteborgsskådarnas vanor snarare än trutarnas uppträdande. Diagrammen visar också att vittruten är en mer
frekvent besökare än den vitvingade.
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ARTBESTÄMNING

VITTRUT
Stjärten saknar
svart ändband.

Flack panna och
litet öga kan ge
ett lite ondsint
intryck.

Vita handpennor kontrasterar mot beigetonade armtäckare.

Näbben är
ljust rosa med
distinkt svart
näbbspets.

Bild: ERIK HIRSCHFELD

Vittruten verkar stor och
bastant bredvid en gråtrut.

Bild: ERIK HIRSCHFELD

Vittruten är
påfallande
långbent.

Bild: HANS BISTER

HUR SKILJER MAN DEM ÅT?
VITTRUTEN ÄR EN STOR OCH BASTANT TRUT

med långa ben. Pannan är flack och
ögat mörkt och litet vilket ger ett lite
ondsint intryck. Den kan nog tyckas
göra skäl för namnet borgmästaren*
som den emellanåt kallats. Vittruten har
en kraftig näbb som är ljust rosa med en
tydligt markerad svart näbbspets. Som
om den doppat tippen i bläck. Vittruten

12
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har breda vingar med kort hand och i
flykten ger den ett bastant intryck med
sin bukiga kropp och tröga vingslag.
VITVINGAD TRUT ÄR NÄTTARE och kan
ibland upplevas nästan måslik. Huvudet
är rundare till formen och ögat förhållandevis större, något som förstärker
den snällare uppsynen. Näbben är rela-

tivt kort och tvåfärgad liksom vittrutens.
Första vinterns fåglar har övervägande mörk näbb med diffus övergång mot
ett ljusare parti inåt näbbasen. Andra
vinterns fåglar kan ha en näbbteckning
som mer liknar vittrutens men längden
är kortare än dennes. Den vitvingade
truten har vanligen något kortare ben

ARTBESTÄMNING

VITVINGAD TRUT
Stjärten saknar
svart ändband.

Tydligt kortare
näbb än vittrut.
Nästan hela näbben är mörk.

Bild: ERIK HIRSCHFELD

Handen är lika
lång som armen hos vitvingad trut.

Lång handpenneprojektion ger vitvingad
trut ett långvingat
utseende.

Rundat huvud
och stort öga ger
ett snällt, lite
måslikt intryck.
Kortbent
jämfört
med vittrut.

Bild: HANS BISTER

än till exempel en gråtrut och den har
lång handpenneprojektion vilket ger ett
märkbart långvingat intryck hos stående fåglar. I flykten är den vitvingade
truten smäcker med sina smala spetsiga
vingar – handen är lika lång som armen
och den kan upplevas även här lite måslik.
Att minnas är dock att även om den

vitvingade truten har ett måsaktigt
snällt uttryck så är det storleksmässigt
en fågel jämförbar med en gråtrut och
inte med en mås. #
Fotnot: I Nederländerna heter både vittrut och
vitvingad trut borgmästare. Närmare bestämt
grote burgemeester (stor borgmästare) respektive kleine burgemeester (liten borgmästare).

Bild: ERIK HIRSCHFELD

JÄMFÖRELSE
Havstrut
Vittrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Fiskmås

Längd Vingspann (cm)
61-74
144-166
63-68
138-158
56-60
123-148
52-60
123-139
40-46
100-115

Källa: Fågelguiden
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fågellokaler
fågellokaler

FÄVREN
BLÖTT RIKE FÖR SMÅLOM OCH GJUSE
Vi i Göteborg har det bra förspänt vad gäller fågellokaler i vår
närhet. Ställen som Torslandaviken, Hönö och Välen ger oss vårt
lystmäte på fåglar. Men ibland vill vi kanske söka oss nya
domäner. Fävren är ett gott alternativ.
TEXT : ELON WISMÉN
ELON.WISMEN@GOF.NU

S

TIG FREDRIKSSON LÄSKADE oss

i förra numret
med en beskrivning av fina Stålebodalen utanför Floda. Jag ska ta upp en annan vacker
plats som ligger lite längre bort, men inte värre än
att man tar sig dit på högst en timme. Jag tänker
på sjön Fävren, på gränsen mellan Halland och
Västergötland.
GRUND SJÖ MED STRANDÄNGAR

Fävren är en grund sjö med tilltagna strandängar,
framför allt på östra sidan. Omgivningarna kantas
av ekhagar omväxlande med betade fält, och högre
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barrskogsklädda berg tronar i bakgrunden. Ute i
sjön ligger några små öar utslängda, de flesta lummiga av lövträd. Vyerna är alltså intagande och
hela miljön känns lite sydländsk. På vissa ställen
längs sjön växer en del vass och stora videbuskage,
särskilt i norr och väster, men här finns inga större
vassbestånd som till exempel i Hårssjön.
Fävren är cirka fem km lång i nord-sydlig riktning och som mest knappt två km bred vilket gör
sjön ganska lättöverskådlig.
För fågelintresserade är Fävren kanske mest
känd som en av de få västsvenska inlandslokaler

fågellokaler
går en grusväg in till höger. Här står en grön skylt
med texten ”Fågeltorn” men den kan vara lätt att
missa. Grusvägen leder förbi ett reningsverk och
slutar efter ett par hundra meter vid en skyltad
parkering.
Därifrån följer man en stig längs högra kanten
av åkern ner till ett fågeltorn som Marks fågelklubb har uppfört. Stigen löper utmed den fina alkantade Kungsätersån som mynnar i sjön alldeles
norr om tornet. Från tornet har man utsikt över
främst de centrala och östra delarna av sjön. Det är
en fördel att ha tubkikare med här eftersom avstånden kan vara långa.
För den som vill åka kollektivt till Fävren är
möjligheterna något begränsade och man bör i så
fall räkna med en dagsutflykt. Det lättaste är att ta
tåget till Varberg och byta till buss mot Kungsäter,
till exempel linje 664. Från Kungsäter är det bara
någon kilometer att promenera ner till sjön. Det
går dock inte många turer om dagen och det är
säkrast att planera sin resa med hjälp av Hallandstrafiken först.
SPANA EFTER SMÅLOM

I gränssjön mellan Halland
och Västergötland kan
både bergand och alfågel
rasta sent om hösten.
Bild: KARIN GRANBERG

som tidigt hyste vitkindade gäss. Ända sedan
1990-talet har de uppehållit sig här i större antal
och häckat åtminstone de flesta år. Kommer man
hit under sommarhalvåret är de omöjliga att missa
där de går och betar på strandängarna eller ligger
ute i sjön i stora flockar.
SÅ HITTAR DU DIT

Sjön ligger på gränsen mellan Marks och Varbergs
kommuner och östsidan, som kanske är intressantast, gränsar till den lilla orten Kungsäter. Det är
dryga sju mil sydöst om Göteborg och tre mil nordöst om Varberg.
Från våra trakter angör man Kungsäter bäst genom att åka E6:an söderut till Frillesås, där man
svänger mot Horred. Inne i Horred kommer man
på väg 41 och kör denna ett litet stycke norrut
(sväng alltså vänster) mot Skene tills bebyggelsen
tar slut. Här svänger man höger mot Kungsäter. Nu
är det enligt vägskylten nio kilometer kvar och precis innan Kungsäter börjar, vid ett ensamt rött hus,

”

Bland sällsyntare
arter, som
noterats
vid sjön,
kan nämnas vaktel,
kungsörn
och svarttärna

Förutom den redan nämnda karaktärsfågeln vitkindad gås finns lite av varje att titta på här vid
Fävren. Ofta ligger smålommar och fiskar i sjön –
vid mina besök har jag mest sett dem ett stycke
söderut mellan lövskogsöarna. Skäggdopping ses
och häckar, hägrar brukar stå och lurpassa och
bland rovfåglarna kan man förvänta sig att se både
brun kärrhök, fiskgjuse och ormvråk sommartid.
Det är heller inte omöjligt att någon röd glada eller
bivråk dyker upp i omgivningarna.
Den nordligaste av öarna i sjön, ungefär rakt ut
från fågeltornet, är ett lågt och nästan kalt skär
som nyttjas som häckplats av en stor måsfågelkoloni. Här finns både silltrut och havstrut liksom
fisktärna. Det märks att en sådan här koloni ger
skydd även åt andra fåglar då änder ofta
uppehåller sig här. Förutom de allra vanligaste kan man se blygsamma antal av kricka och
vigg, på våren ofta även
någon skedand.
Norr om tornet ligger
en grund vik där ofta
gyttjebankar blottas,
och här kan en del vadare rasta. Mestadels
ser man tofsvipa,
strandskata, enkelbeckasin och några av de andra lite större vadarna såsom gluttsnäppa och
Sk
äg
grönbena. Med lite tur kan
R
gd
TE
op
BIS
artlistan bli längre än så. Det
pin
NS
g br
A
:H
uk ar h
händer att någon flock med sädä c k a I Fäv re n . B il d
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fågellokaler

Smålom i praktdräkt
är svår att hitta i Göteborgstrakten. I Fävren
är det lättare.
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Ofta ligger
smålommar och
fiskar i
sjön. Spana
mellan lövskogsöarna
i sjöns
södra del.

eller bläsgäss slår sig ner ett tag
dalgång, till exempel vid Veselångpå ett fält i mars, även om antaen. Detta långsmala område mellen aldrig blir så höga som vid
lan Horred och Veddige är en
Veselången i Viskans dalgång
före detta sjö som torrlades för
en mil bort. För övrigt bebos
markanvändning för länge sesjökanten och strandängarna
dan. När det blir blött i markerav till exempel sånglärka,
na återtar det dock sin forna
buskskvätta och sävsparv,
sjökaraktär och blir en av regiooch ganska mycket småfågel
nens bästa fågellokaler. Kanske
rastar under sträcktiderna. Vid
är Veselången mest känt för sina
åmynningen och fågeltornet har
gäss – så länge inte markerna blir
B
kungsfiskare setts några gånger.
N S alltför ansatta av kung Bore brukar
A
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H
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Om förhållandena är de rätta på
ett tusental sädgäss övervintra, med inn. B
r yttlar o
f ta ö ve r sj ö
senhösten kan Fävren föräras med besök
slag av både spetsbergsgäss och bläsgäss i
av marina änder som bergand och alfågel. Skäggflockarna. Även en hel del rovfåglar uppehåller sig
doppingar stannar så länge det är isfritt och numei dalgången inklusive havsörn, blå kärrhök och pilra brukar havsörn ses nästan året runt.
grimsfalk. En septemberdag 2015 hade jag turen
att pricka in ett fint ormvråkssträck som tvärade
NILGÅS OCH VAKTEL HAR SETTS
snett över dalgången mot söder i en smal flygkorBland de sällsyntare arter som har noterats vid
ridor precis över mig.
sjön kan nämnas nilgås, vaktel, svarthalsad dopNATTLYSSNA EFTER SÅNGARE
ping, kungsörn, kornknarr, skärfläcka, svarttärna
Under försommaren kan det vara givande att nattoch bändelkorsnäbb. Och mer finns säkert att upplyssna i dessa marker. Vaktel och kornknarr har
täcka!
hörts ett flertal gånger och näktergal, säv-, kärrUtöver fågeltornet kan man spana av sjön från
och gräshoppsångare är regelbundna. Dock kan
de omgivande vägarna. På västra sidan löper vätrafiken från väg 41 upplevas som störande.
gen mellan Horred och Grimmared en lång sträcka
Den bästa observationsplatsen vid Veselången är
alldeles utmed sjökanten, och i sydöst har man
ett fågeltorn på östra sidan. Detta nås från vägen
också god uppsikt från vägen på flera ställen. Vid
mellan Istorp och Älgaslätt, varifrån en liten grusFävrens utlopp i nordänden kan det vara värt att
väg leder ner mot tornet vid byn Skogsbacka
stanna till en stund – exempelvis satt en trastsång(skyltning saknas). Vill man bara spana av nejden
are och sjöng här i juni 2015.
som hastigast går det bra att stanna till vid någon
Ett besök vid Fävren kan under de flesta årstider
av de små fickorna vid väg 41 på västra sidan. #
med fördel kombineras med skådning i Viskans

Bild: HANS BISTER

GOF-EXKURSION

NOVEMBERTUR
MED EXTRA ALLT

Bild: KARIN MAGNANDER

Vem kan motstå en GOF-exkursion med tre fikapauser och
rastande bläsgäss som extra bonus? Även en grå novemberdag kan ge utdelning, särskilt i Torslandaviken.
TEXT : MAX NORDGREN
MAX.NORDGREN@GOF.NU

LÖRDAGEN 7 NOVEMBER fick GOF:s

medlemmar möjlighet att tillsammans med Karin Magnander skåda
sig runt en av hennes favoritlokaler – Torslandaviken. Trots det kyliga vädret var uppslutningen god, 25 morgonpigga
skådare samlades med ryggsäckarna fulla av det bland ornitologer så uppskattade fikat.
Att ta sig runt hela Torslandaviken i långsam
skådartakt tar ett tag, närmare fem timmar, men
Karin hade planerat in
fikapaus vid hela tre tillfällen. Det var mycket uppskattat av alla. Medan vi åt klementiner och drack kaffe i det
Blä
G
sg å
nya fågeltornet flög en fjällvråk
s. Bil d
MI N
: BJ Ö R N D E L L
förbi nära oss.
NOVEMBER ÄR EN MÅNAD som inte brukar vara så
mycket att hurra för, ur ornitologperspektiv, men
uppslutningen bland fåglarna var god denna dag.
En mängd andarter var på plats i viken – tre bläs-

gäss på Muddret gav lite extra puls. Utöver dem
kan pilgrimsfalk, stjärtand, bergand, snatterand,
varfågel och ljungpipare nämnas. Vi hade förhoppning om att få se skäggmes, men de hukade långt
inne i vassen; vi fick nöja oss med att höra deras
lockläte. Dagen avslutades med en fin observation
av havsörn. Totalt sågs eller hördes 48 olika fågelarter under promenaden.
Torslandaviken är väl värd ett besök för den som
inte varit där. Det finns många bra utsiktsplatser
och förutom dammarna även skogspartier, närheten till havet och golfbanan, som kan bjuda på
berglärka om man har tur (dock inte denna dag).
I vinter har GOF även ordnat en fågelmatning vid
pumphuset, i anslutning till viken.
ATT VARA MED PÅ en

exkursion är jättetrevligt. Man
kan delta med fokus på att skåda, träffa människor,
eller komma helt själv utan att känna någon sedan
tidigare. På min första exkursion kände jag ingen,
men jag kan intyga att det här är en förening där
det är lätt att känna sig välkommen. Jag vill puffa
lite extra för exkursionerna, särskilt för medlemmar som ännu inte varit med på någon sådan. #
Fåglar på Västkusten 1/2016
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SIKTA HÖGT
CARL DRÖMMER OM EXKLUSIVA BOSÄTTARE
Black Sabbath och Brueghels målning Dödens triumf gav
Carl Cidson Lycke idén han inte kunde släppa. Via loppmarknader, gårdsauktioner och goda råd från arborister nådde
han ända fram. Nu ska bara gästerna hitta hit.
TEXT : KARIN MAGNANDER & MAX NORDGREN
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU & MAX.NORDGREN.GOF.NU

E

”

Vid sidan
om död
och elände syntes
något på
galgbacken som
skulle
fastna
på näthinnan.
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N AV PLATTORNA i

skivsamlingen var Black Sabbaths Greatest Hits. På omslaget var domedagen inte bara nära utan dess förödande konsekvenser syntes med all önskvärd tydlighet i form
av bränder, lik, kistor och allmän förödelse. Det
var Pieter Brueghel den äldres målning Dödens triumf som prydde skivomslaget till en av rocklegendernas samlingsskivor. Och vid sidan om död och
elände syntes något på galgbacken som skulle fastna på näthinnan hos en ung Carl Cidson Lycke.
MÅNGA ÅR SENARE satt

plats i mellersta Bohuslän som familjen sluter upp.
Första halvåret ägnades mest åt planering och
förberedelser. Till att börja med måste man ju ha
ett vagnshjul. Carl berättar hur han sökte på Blocket, Tradera, gick på loppmarknader och auktioner
för att hitta ett lämpligt gammalt vagnshjul i gott
skick och till överkomligt pris. När han väl fick tag
i ett i hyfsad kvalitet tänkte han väl först att det
nog fick duga. Trots att det var lite litet och några
ekrar var av. Men tanken på det perfekta storkhjulet hade satt sig lite för hårt …

Carl med familjen och bläddVIT STORK FÖRSVANN HELT som häckfågel från Sverige
rade i en fin gammal fågelbok de nyligen fått i sin
på 1950-talet och de nordligaste häckningarna
ägo. Där stod: ”Mellan Falkenberg och Morup sågs
ägde mycket riktigt rum i Halland. Där häckade
för första gången en stork; han stod inne i en by på
storken regelbundet till i början av 1900-talet men
ett topphugget träd, där han har sitt bo, det nordlisedan bara enstaka år fram till omkring 1930. I och
gaste storkbo i Skandinavien”. De läste vidare om
med storkprojektet som behur man på gårdarna i Skådrivits i Skåne sedan 80-talet
ne kämpade för att få storkhar arten givits en chans att
häckning på ägan – på tak
återetablera sig.
eller på ett uppsatt vagnshjul i ett avkapat träd. Och
DET SKULLE STÄLLAS TILL med
så började en fantastisk plan
gårdsauktion och Carl tittade
ta form. För på sommarsturunt lite bland de objekt som
getomten i Lysekil skyms
fanns på plats redan dagen
solen av ett antal mycket
före evenemanget. Och där
höga gamla tallar. Det är ett
stod de. Två stora präktiga
incitament till förändring
rödmålade vagnshjul. Han
men det är kring den något
bara måste få köpa ett av
annorlunda idén om att erKälla: WIKIPEDIA COMMONS
dem redan idag. Och efterbjuda eventuellt förbiflyDödens triumf av Pieter Brueghel d ä.
konsultation med en av argande vita storkar en bo-
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Bild: KARIN GRANBERG

Bild: SOFIA LYCKE

Med ren viljestyrka
baxade Carl upp
det tunga hjulet till
tallens topp.

Fåglar på Västkusten 1/2016

19

bobygge
rangörerna fick han det. Dagen därpå gick han på
auktionen och ropade in även det andra.
Vi sitter med varsin kopp kaffe i familjen Cidson
Lyckes kök i Kålltorp i Göteborg. Faktiskt bara ett
stenkast ifrån där en större turturduva övervintrade härom året.
– Det var helt fullt av fågelskådare här omkring
under flera veckor, berättar Carl.
djur- och
fågelintresse i familjen, det framgår tydligt. På sommarstugetomten i Lysekil har de satt
upp massvis med holkar,
både för olika sorters fåglar och för fladdermöss.
De noterar gärna när
nya arter dyker upp och
har haft besök av både
spillkråka och gråtrut.
De senare är ett återkommande par som familjen matar. För oss som
varit till havs och upplevt
E
hur en matad trut verkar ha
CK
Sto
LY
mm
N
SO
en t il
möjlighet
att dra till sig halva BoD
I
l re d e t . Bi l d : C A R L C
husläns trutbestånd, kan ju detta tyckas
en smula ostrategiskt. Men faktum är att gråtrutarna, som fått namnen Helge och Helga, gjort familjen till sin egen och de ser noga till att inga andra stora måsfåglar kommer och nallar av
godsakerna som bjuds. Men det är alltså hit Carl
önskar locka inte bara en utan flera vita storkar.
DET FINNS ETT GRUNDMURAT

– Plötsligt en dag så kommer hela storkflocken
och drar in över trädkronorna, ser det här vagnshjulet och tänker att här är det perfekt att häcka.
Men inte ens under storkens glansdagar har Bohuslän hyst häckande par av vit stork. Idag har
storkprojektet bidragit till att det faktiskt finns ett
flertal frihäckande och självständiga par på ett antal olika platser i Sverige, men då endast i Skåne.
De väljer gärna tak på höga byggnader, alltid i närhet till våtmarker där det erbjuds lämplig föda.
– Det är klart att jag inser att det är osannolikt
men det är ju en rolig grej!
Det är sommar på västkusten och Carl hade nu
äntligen lyckats få tag i inte mindre än tre präktiga
vagnshjul. Han kunde alltså inte längre blunda för
den största utmaningen av dem alla. Tallen.
FÖR DEN SOM TROR att det är en enkel sak att för egen
maskin omvandla en 12 meter hög kraftig tall med
yvig krona till en 6 meter hög kal stolpe och sen
placera ett 20 kg tungt vagnshjul på toppen, så kan
undertecknade intyga att det tveklöst krävs en person med stor kreativitet, envishet, styrka och en rejäl portion humor för att lyckas med detta fantastiska konststycke.
Han är en skicklig berättare, Carl, och det är tydligt att han roas nästan lika mycket av historien
som vi gör när han återger alla moment, hinder
och framsteg i projektets alla faser.
För den som vill lära sig mer om ovanliga saker
är internet oumbärligt. Instruktionsvideor över
motorsågstekniker, tips om klätterutrustning och
information om arboristyrket – Carl sög i sig infor-

Bild: CARL CIDSON LYCKE
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bobygge

Bild: BJÖRN DELLMING

Cirklande storkar i södra Bohuslän. De landade inte hos Carl Cidson denna sommar. Men nästa....?

Bild: SOFIA LYCKE

Bild: CARL CIDSON LYCKE

Bild: CARL CIDSON LYCKE
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Bild: SOFIA LYCKE

Första vagnshjulet
är på plats. Det finns
ytterligare två att
baxa upp.

”

I sommar
tar vi nästa
tall, säger
Carls fru
Sofia och
ler.
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mation och smidde sina planer.
Han berättar för oss om hur arboristerna gör,
hur de på väg upp i trädet först skalar hela stammen från grenar och sen bitvis jobbar sig nedåt och
kapar av en liten bit topp åt gången. Slutresultatet
är en prydlig hög med små tallstockar. Olyckligtvis
är Carl inte arborist.
upp till toppen och såga sig
ner utan specialutrustning tedde sig helt enkelt för
läskigt men han insåg också att alternativen vore
farliga och dumdristiga. Arboristfirmor erbjuder
ofta gratis rådgivning och kostnadsförslag och efter att ha grubblat sig runt stammen under någon
veckas tid föll han till föga och ringde in ett arbetslag. Prisuppgiften Carl fick speglade förstås arbetsuppgiften så envisheten segrade och han skickade
hem de unga killarna igen.
Och Carl klättrade och sågade och klättrade.
Upp och ner. Kliade sig i huvudet, blängde på trädtoppen, samlade mod och klättrade upp igen. Och
ångrade sig. Tills han faktiskt en dag bestämde sig.
Han tog sig så högt upp i tallen han bara vågade,

ATT KLÄTTRA HELA VÄGEN

Fåglar på Västkusten 1/2016

fäste en lina kring stammen, klättrade ner en bit
och sågade för hand en kil in i det kraftiga trädet.
Väl nere på marken fällde de trädtoppen med hjälp
av topplinan.
Det var en enorm lättnad även om han fortfarande hade en stor uppgift kvar i att få upp det tunga
vagnshjulet i trädet. Med linor hissades hjulet upp
och Carl berättar att det nog var med ren viljestyrka som han lyckades häva upp det på de nedbankade järnstängerna. Som avslutning på hela projektet eldades en vacker kväll i juli grenar och
stockar upp i en stor brasa.
– I sommar tar vi nästa tall, säger Carls fru Sofia
och ler.
Yngsta dottern kommer och visar upp en teckning av en papegoja.
– Jag har kollat upp var man kan köpa dem. Snälla
pappa?
– Nej, det är ju stork vi ska skaffa, inte papegoja,
säger Carl med ett skratt. #
Fotnot: Läs mer om storkprojektet i Skåne på
www.storkprojektet.se

HOLKSPECIAL

Fågelresa till Bulgarien 21–28 maj 2016

18 200 kr (helpension, alla transporter)
Reseledare: Carl-Axel Bauer
I vår besöker vi också
Gotland, Varanger och Sichuan.

30 år av naturresor över hela världen.

www.avifauna.se
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ARTSKYDD
VILKA REGLER GÄLLER?
Som skådare kommer man ju ofta i närkontakt
med fåglar. Men hur nära får man vara enligt jaktlagstiftningen och artskyddsförordningen?
FpV reder ut begreppen.
TEXT : ERIK HIRSCHFELD
ERIK@HIRSCHFELD.SE

V

I HAR RINGT upp

Per Levenskog på
Länsstyrelsen och fått hans kommenter till några konkreta fall.

FOTOGRAF SKRÄMMER BORT FÅGEL

Jag är ute och fotograferar en gulbröstad snäppa i det nybildade naturreservatet på Galterö men telet
räcker inte till så jag tar ett steg
närmre. Men då flyger fågeln iväg,
tar höjd och försvinner bort för att
inte ses igen. Förutom att mina kompisar är sura undrar jag om jag brutit
mot några regler och spelar det någon roll att det var i ett naturreservat?
Det enkla svaret är att om man inte
bryter mot någon reservatsföreskrift så
har man endast brutit mot informella
sociala regler bland skådarna. Denna art
omfattas ju inte av Artskyddsförordningen och inte heller av jaktlagstiftningen. Men även om den gjort det är
min uppfattning att detta inte kan betraktas som en störning eller ett ofredande på det sätt som menas i dessa lagstiftningar.
VI ORGANISERAR ETT DREV

En dubbelbeckasin har larmats ut i
Hökälla i september. När jag kommer
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dit, en kvart efter larmet gått, är det
redan 75 krysshungriga Göteborgsskådare på plats. En av dem håller på
och organiserar ett drev. Vi skall gå
med 30 centimeters lucka tvärs igenom hagen för att stöta den en gång i
timmen så alla får se den. Det måste
man väl få göra utanför häckningstid?
Artskyddsförordningen säger att man
inte får störa individer av de arter som
är fridlysta enligt dess 4 § (bland annat
alla fåglar av arter som förekommer vilt
inom EU:s europiska territorium), särskilt inte under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Förutom att vi nu har att göra
med en art som omfattas av artskyddsförordningen handlar ju detta inte om
ett enstaka övertramp som resulterar i
ett enda uppflog.
En gång i timmen låter definitivt som
en störning som skulle kunna orsaka allvarlig stress och en försämrad överlevnad för individen. Eftersom arten dessutom är ovanlig tycker jag inte att man
kan utesluta att det hela kan åstadkomma en skada på populationen. Begreppet population ska heller inte ses på
världsnivå utan lokalt, så om den utsatta fågeln tillhör en liten skandinavisk

När övergår försöken att
locka fram en mindre flugsnappare med uppspelad
sång i ofredande?

population så är det inverkan på den
man ska bedöma.
För att vara tydlig: är det uppenbart
att en åtgärd inte kan innebära skada på
populationen ens lokalt, så är det ingen
störning i artskyddsförordningens bemärkelse. Det är därför helt OK att schasa bort skatan som snor kattmat på trappan eller den envisa gråsparven på
uteserveringen så ofta man finner fog
för. Medan detta att så ofta stöta upp
en fågel som trycker, om inte är att förfölja, ändå är lika med ofredande i jaktlagstiftningens bemärkelse. Man bryter
alltså mot båda lagstiftningarna här.
KOLTRASTBO PÅ MARKISEN

När jag ska dra ut markisen på våren
flyger en koltrasthona ut. Jag tittar

fågelskydd

Bild: BJÖRN DELLMING

närmre och ser att det ligger ett bo
med fyra ägg där. Vid plåten i andra
hörnet av huset finns en bra liten
nisch för ett koltrastbo, så jag flyttar
försiktigt boet dit och är nöjd med att
ha skapat en win-win situation, koltrasten får häcka ostört och jag kan
fälla ut markisen.
Allra bäst vore förstås om boet kunde
få vara kvar tills ungarna är ute. Men
om boplatsen är riskabel – till exempel
flera som använder altanen och risk att
någon kan glömma sig – så skulle man
kunna resonera som att det inte är att
förstöra en boplats att flytta själva boet
till en tryggare plats. Men detta förutsätter, tycker jag, att det finns belägg för
att metoden fungerar. Å andra sidan är
Naturvårdsverket inne på att åtgärder

som inte har till syfte att förstöra boplatser för en art, inte ska ses som ”avsiktliga” för arter som är vanliga och
har stabila eller ökande populationer.
Man ser nu över hur artskyddslagstiftningen ska tillämpas inom skogsbruket,
och har kommit fram till att det är orimligt att förbjuda alla åtgärder där man
inser att fågelbon kommer att förstöras,
om det inte finns indikationer på särskilt skyddsvärda arter. Jag tror dock att
detta resonemang enbart gäller för de
areella näringarna.
Så om det är rimligt att tro att häckningen kommer att fortgå tycker jag det
är OK att flytta boet. Men även annars,
om det inte finns någon annan lämplig
lösning och det kan bedömas som en
olägenhet i jaktskyddsförordningens be-

märkelse att inte kunna använda markisen.
ATT TA HAND OM EN FÅGELUNGE

Min grannes barnbarn, 7 år, tog hem
en övergiven kajunge och lade i en
kartong i morfars garage där den matades. Nu har den blivit flygg och är
tam och sätter sig gärna på min axel.
Det vore trevligt om fler stadsbor fick
närkontakt med naturen på det sättet.
Med undantag av gräsand, rapphöna
och fasan är det faktiskt förbjudet att
hålla fåglar som sällskapsdjur eller i
hobbysyfte av de arter som förekommer
vilt inom EU:s europeiska territorium.
Tillfälligt omhändertagande i upp till 24
timmar är dock tillåtet. Tyvärr är varFåglar på Västkusten 1/2016
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ken barn eller vuxna alltid kapabla att
avgöra vad som verkligen är ett övergivet djur eller fågel, så det första som
borde ha gjorts är att kontakta en KFVanläggning (katastrofhjälp – fåglar och
vilt). Om de hade bedömt att den skulle
omhändertas skulle den ha körts dit.
Om vi förutsätter att fågeln idag är friflygande men tyr sig till människor så
blir det ju lite av en gråzon. Det är ju
inget som ska uppmuntras, men det är
ju heller ingen olaglig fågelhållning.
SPELA UPP FÅGELLÄTE

En mindre flugsnappare sjunger i
Slottsskogen, men den sitter så högt
upp att den är svår att få se riktigt
bra. Men jag har sången i min telefon
och när jag spelar upp den kommer
den ner och sitter nära mig och
sjunger för full hals.
Det här är inte lätt att svara på, för
det är ju säkerligen ingen fara om detta
sker vid ett enstaka tillfälle. Handlar det
om känd en häckning, med många skådare som söker sig dit, så är det min
åsikt att man bör avstå helt. Skulle det
vara en helt färsk obs och man vill få

Den allmänna rekommendationen i
belägg, så menar jag att det kan vara OK
ett sådant här fall är att kontakta Polien eller högst ett par gånger. Och för
sen direkt efter påkörningen, även om
vanliga arter kan ju betydligt mer tålas
det inte är ett krav (som för de arter
utan att det blir en störning av betydelsom tillhör Statens vilt). Om det av djurse för populationen. Samtidigt tycker
skyddsskäl bedöms som det enda rimjag att även här kommer jaktlagstiftningens förbud om att ofreda snabbt in i liga så har man rätt att själv avliva, men
i annat fall ska man överlåta
bilden, fast jag vet inte om
såväl bedömning som utföranalla håller med mig om den
de åt Polisen. Nu låter det i det
tolkningen.
här fallet som om fågeln mådde
Det är hur som helst uppnågorlunda bra, eftersom den
repningen i det hela som skaåt. Att då avliva den låter ju
par störningen/ofredandet,
både onödigt och tveksamt om
vilket gör att den enskilde lätt När är
det är lagligt. Återigen skulle
kan välja att slå ifrån sig men det okej
Polisen ha kontaktats, alternaockså välja att uppträda med
att avliva en tivt behållit den över natten
den hänsynfullhet som alla
och först försökt med KFV igen
har gemensam skyldighet till. uppenbart
(förutsatt att förutsättningar
skadad
AVLIVA SKADAD FÅGEL
för en bra förvaring fanns).
När jag var ute och körde
Om fågeln höll vingarna och
fågel?
idag körde jag på en ormflaxade på ett normalt sätt så
vråk. Den verkade skadad så vi linskulle ett alternativ kunna vara att sätta
dade in den i handdukar och tog med ut den på samma plats. Att påkörda fågden hem. Eftersom vi inte fick tag i
lar chockas och blir sittande är ju inte
KFV och inte visste vad vi skulle göra helt ovanligt, utan att de är allvarligt
avlivade vi den på kvällen efter att
skadade. Men bäst är förstås att låta exha gett den ett skrovmål mask.
pertisen avgöra. #

”

Om du börjar fota
fåglar som du fotar jordstjärnor
- då är du för nära.
Bild: HELENA LAGER
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BETRAKTAT
fågelskydd

SANDBERGS SIDA

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

E

N VÄNLIG ATTACK ... det är som en vänlig attack. Ullungrönnen utanför fönstret stod
som ett fyrverkeri med röda bärklasar och
spretiga brungula blad. Och på morgonen är den
avklädd med banankjolen utspridd nedanför på
gräsmattan. Det tog en vår, en sommar och en
höst för den att pryda sig. På en halvtimma var
det över, och det är kanske som det skall vara.
Flera av grannarna hade ändå hunnit ta sina bilder med mobilerna.
Koltrastarna kom först, flög in i grenverket, tog
några bär och plockade i sig. Sedan droppade de
ned på gången, stack in näbben under löven och i
den vissnade rabatten, där de tydligen fann något
att svälja, av rörelserna att döma.
Någon vecka senare satt björktrastarna i rönnen. De plockade intensivare och tittade upp oftare medan de åt. Kramsfågeln, den som man jagade förr om höstarna.
Och så någon vecka senare, sidensvansarna.
Jovisst hade han hört dem runtom i trädgårdarna
där de suttit i silhuett i toppen på aspar och poppel, med sina karakteristiska toppluvor. En del av

dem gjorde små korta glid likt biätare innan de
försvann över takåsarna. Ett flygsätt som han inte
tänkt på tidigare.
***
Plundringen av rönnen började när han satt
och åt vid middagsbordet. Det bara blixtrade till,
ett tiotal fladdrande vingar precis utanför; rött,
gult, svart och ljust grått bland grenar och höstblad. Och plötsligt, efter någon minut var de borta, för att strax vara tillbaka och stoppa i sig lika
intensivt som tidigare.
Ok då, avbryta lunchen, hämta kameran för
att agera fotograf bakom fönstret. Var nu stilla,
helst inga rörelser alls så att du inte stör kalaset
utanför. Trädet hade förberett dukningen sedan
april, under en halvtimmas intensivt frossande
skalades det bart.
Visst skulle man kunna räkna antal lackbihang
på vingarna och notera den svarta haklappen för
att skilja hanar och honor åt. Det går säkert att
göra på några av fotona också ... föra statistik och
... men det är en annan sak – och det är en annan
text om sidensvansar om hösten. #
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anettes
fjäderskola
anettes fjäderskola

Hand-, arm- och stjärtpenna från jaktfalk funnen i dec 1980 i Ångermanland med hagel i kroppen.

När en jaktfalk slagit ett
byte har fjädersamlaren
mycket att hämta.

FÖRSTA LEKTIONEN I

FJÄDERSKOLAN
Emellanåt hittar man en fjäder ute i markerna. Säg den
skådare som inte blir nyfiken på vilken art det rör sig om.
I Anette Ungers fjäderskola tar du dig vidare.
TEXT : ANETTE UNGER
ANETTE.UNGER@GMAIL.COM

I

direkt vilken art det är, men
oftast behövs det lite mer kunskap innan man
kan artbestämma en upphittad fjäder. Min förhoppning är att ge er lite information så att ni lättare ska kunna artbestämma några av fynden och
sedan eventuellt gå vidare och söka mer information på olika håll.
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BLAND KAN MAN se

I fyra nummer av Fåglar på västkusten ska vi
fördjupa oss i fjädrar. I detta avsnitt handlar det
om grunderna vid artbestämning av fjäderfynd.
HUR DET BÖRJADE

1962 började jag skåda fåglar och efter ett år samlade jag även in de fjädrar jag hittade. Under åren

Anettes fjäderskola

Hand-, arm- och stjärtpenna från jaktfalk
funnen i december
1980 i Ångermanland
– med hagel i kroppen.

Bild: ANETTE UNGER

Bild: HANS BISTER

som följde växte min samling mer och mer. Informationen om samlingen spreds och jag fick hjälpa
till i olika sammanhang med artbestämningar av
bytesrester som ett komplement till benbestämningar. I min samling finns idag 250 arter av de
som påträffats i Sverige, 37 är ej svenska och 5 är
burfåglar.
VAR HITTAR MAN FJÄDRAR?

Fjädrar kan man i princip hitta var som helst, men
det finns några platser som ger mer än andra.
För min del samlade jag in de allra första i Släp
i norra Halland. Vi hade flera häckfåglar i trädgården och ibland strök någon med.
Fågellokaler är bra, framför allt vid havet. Vallda Sandö var min närmaste riktiga fågellokal. Insamlandet där de första åren gav ett bra grundmaterial. Stränder är utmärkta ställen att söka på, där
hittar man mest ruggade fjädrar och dun, men det
gäller att samla och åter samla för att lära sig känna igen olika fjädrar.
På Vallda Sandö finns även en dunge ute på fältet mellan Låddholmsviken och Sandövägen med

öppen mark runt. Detta är ett utmärkt exempel på
en bra fjäderlokal. När en rovfågel slagit ett byte
söker den någon form av skydd för att först och
främst noppa av så mycket fjädrar som möjligt.
Trafikoffer är en annan källa som jag utnyttjat
genom åren – både i Sverige och vid utlandsresor.
Jag har även, i samband med fågeltaxeringar,
sökt i närheten av häckande rovfåglar – de lämnar
ofta små prydliga högar av fjädrar och dun där de
plockat bytet före matning av ungarna.
FJÄDERTYPER

För att ha en chans att artbestämma en fjäder så
måste man först och främst lära sig känna igen de
olika fjädertyperna. Man kan relativt lätt urskilja
följande grupper, givetvis finns det, som alltid, vissa arter som är mindre typiska än andra, men detta
ger en bra vägledning:
• handpennor
• armpennor
• stjärtpennor
De benämningar man använder på de olika delarna på fjädern framgår av teckningen ovan.

”

Stränder är
utmärkta
ställen att
söka på,
där hittar
man mest
ruggade
fjädrar och
dun
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anettes fjäderskola

Bilder: ANETTE UNGER

2. Från vänster: stjärtpenna, armpenna och handpenna hos nötkråka.

3. Från vänster: stjärtpenna, armpenna och handpenna hos göktyta.

HANDPENNOR (HP) – SE BILD 2 OCH 3

”

I mars
1964
samlade
jag in
1 912 fjädrar från en
enda fasan
på Vallda
Sandö
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Förenklat kan man säga att handpennorna är raka.
De yttre har inskärningar i olika grad.
Samtliga hp har långt skaft och ytterfanet är
smalare än infanet.
ARMPENNOR (AP) – SE BILD 2 OCH 3

Har kraftigare böjd spole än handpennorna.
(Det märks tydligast och man lägger spolskaften
från hp och ap parallellt.)
Brett ytterfan, oftast mjukt.
STJÄRTPENNOR (STJP) – SE BILD 2 OCH 3

Spolen är rak.
De yttersta har en böj längst ner på skaftet.
Nästa steg vid bestämning är att kolla de mindre
fjädrarna
• handtäckare
• armtäckare
De ser fortfarande ut som pennor, inte som övriga mer duniga kroppsfjädrar, lite som miniatyrer
av hp och ap.
Många av de övriga kroppsfjädrarna är mer dunlika och ofta mindre arttypiska – undantag finns ju
så klart. Allt är ju helt beroende på hur mycket
man hittar vid varje tillfälle. Det kan ju vara allt
från ett enda dun till en hel plockad fågel. I mars
1964 hittade jag t ex på Vallda Sandö en hel drös
med fjädrar från en plockad fasan. Jag samlade in
totalt 1 912 st fjädrar! #
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Mer fjäderkunskap
i kommande nummer
Del 1: Grunderna vid artbestämning av fjäderfynd
FpV 1/2016

• Jag och fjädrarna
• Var hittar man fjädrar
• Fjädertyper

Del 2: Artbestämning av fjädrar
FpV 2/2016

• Viktiga fakta om fyndet
• Referensmaterial för vissa grupper
• Litteratur
• Nätadresser
Del 3: En fjädersamling
FpV 3/2016

• Dokumentation av fynden
• Förvaring
Del 4: Användningsområde
FpV 4/2016

• Nyttan med en samling
• Övrigt

Anettes fjäderskola
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NATTSKÄRRA
MYTOMSPUNNEN OCH MISSFÖRSTÅDD
En korsning mellan en förvuxen seglare och ett vedträ?
Nattskärrans besynnerliga utseende och nattliga vanor har gett
näring åt folktron. Ömsom prisad som ätare av skadliga insekter,
ömsom sedd som getmjölkare och osalig ande.
TEXT : HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

F

”

Det fanns
en utbredd
tro att
nattskärran sög
mjölk ur
getter, därav folkliga
namn som
goatsucker
och gedemalker
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RÅN FÖRRA NUMRETS lätt

undflyende skäggmes
tar vi oss nu till en befjädrad kamrat som nästan helt verkar i det fördolda. Och saker som
verkar i det fördolda är ju i stort sett alltid spännande. Om det dessutom är något som för ett
okristligt oväsen och far omkring på bygden som
ett jehu om nätterna är det säkerligen också något
som är starkt behäftat med associationer till folktro
och vidskeplighet. För övrigt är den också Mölndals kommunfågel. Följaktligen är det förstås nattskärran vi ska prata om.
Det är förvisso nattskärrans nattliga förehavanden som gjort den omtalad, men även utseendet
(vilket är svårt att studera i detalj nattetid) är ju
ganska särpräglat. Den ser närmast ut som en korsning av en förvuxen seglare och ett vedträ. Om
man nu kan tänka sig ett vedträ med svarta tefats-ögon. Eller kanske en sparvhöks kärleksbarn med en lärkfalk som sedan
adopterats av ett vedträ? Ja, som
tur är så är artikeln illustrerad,
och fågelböcker finns det också.

ningen till att det inte är vanligare att nattskärror
sitter i träd är att de är synnerligen kinkiga med
valet av sittplats. För att kamouflaget bäst skall
komma till sin rätt måste nattskärran kunna sitta
längs med grenen, och har för uppgiften synnerligen väl anpassade verktyg i form av klorna. Andra
tån är starkt förlängd jämfört med första och tredje
och baktån är riktad snett inåt. Fordom ansågs andra klons speciella sågtandning vara en anpassning
för bättre grepp om grenar, men i själva verket används den för att kamma matrester ur den ansenliga mustaschen.
DEN BERÖMDE TYSKE ornitologen Naumann (17801857) företog en gång ett litet naturexperiment
inom ämnet: ”Då verkligt tilltalande sittplatser
tyckas vara tämligen sällsynta, finner man under flyttningstiden dylika alltid upptagna; skjuter man bort en fågel från en
sådan, kommer snart en annan i
stället.” Och mycket riktigt kunde Naumann skjuta en nattskärra i samma grenklyka i äppelträdet tre dagar i följd ...

TILL SKILLNAD FRÅN seglarna räds
nattskärran heller inte landDET KÄNNS KANSKE LITE avigt för
backen, utan tillbringar allt
oss i modern tid att fågelforssom oftast sin dagvila nere i
karna glatt kunde skjuta av
terrängen eller uppe på en
föremålet för sin forskning på
sten. Framförallt tar den dagdet viset, men då bör man
tid sin tillflykt till trädgrenar
komma ihåg att högre ornitovid störning; nattetid, i samlogi även in på 1900-talet lika
band med spel och jakt, är skärG
gärna
utfördes med bössa som med
ran mer välvilligt inställd till träd.
ed
K
em
E C kikare. Inte minst eftersom de förra
Konsulteras Djurens Liv (Brehm,
B
a lk
Y
SL
e r. I
llu stratio n: H A M P U
var driftsäkrare tills bland annat anti1925) så drivs där hypotesen att anled-
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Hampus porträtterar

Nattskärrans vita fläckar
tolkades som utspilld mjölk
av dåtidens förståsigpåare.
Bild: PEDER KINBERG, GROSSHAMNS FÄLTSTATION

reflexbehandling kom in i bilden efter andra
världskriget. Som väl är för nattskärran hölls den
om ryggen av vetenskapen även i bössans tidevarv.
Exempelvis står i Nordisk Familjebok anno 1913 att
”Enär nattskärrorna äro nyttiga, alldenstund de utrota skadliga insekter, böra de icke ofredas.” Den
svenska ornitologins fader, Sven Nilsson, vet även
att berätta i Foglarna (1835) att: ”Hon förtär en
mängd för skogarna skadliga insekter”, men fortsätter tyvärr ”Deras kött har en angenäm smak.”
ÖVERLAG ÄR NATTSKÄRRORNA en

ganska homogen
grupp fåglar. Särskilt till utseendet. De flesta arterna är mer eller mindre kamouflagegråbruna historier med långa vingar, stora mörka ögon, fötter
som inte används till förflyttning annat än när ägg
eller ungar av nöden måste skaffas undan, samt ett
jättelikt gap omgivet av långa borst. (Många fåglar
har borst i mungiporna, men få så framträdande
som nattskärrorna. De antas primärt tjänstgöra vid
födosök, men skulle även kunna fylla en morrhårsfunktion. Teorier finns om att fågelns näbborst är
så vibrationskänsliga att de kan uppfatta vingbru-

set från en förbiflygande nattfjäril.) Vid närmare
jämförelse kan man dock finna vissa markanta
skillnader.
Vår egen nattskärra tycks inte förlita sig till
några uppenbara yttre attribut när det är dags för
friarstråt, men bland annat ett par afrikanska arter
får i praktdräkt ganska iögonfallande ornament.
Bjärta färger som annars förknippas med praktdräkter skulle ju gå stick i stäv med hela idén om
kamouflage, så istället blir vissa av armpennorna
starkt förlängda – faktiskt upp till dubbelt så långa
som fågelhanen själv, och hänger som fladdrande
draksvansar efter fågeln i flykten. När häckning inletts tappas eller bryts grannlåten.
ETT ANNAT EXEMPEL är den för oss så typiska nattskärresången, ofta beskriven som ljudet av en tvåväxlad motor eller liknande, inte är ett genomgående
huvudtema i de olika skärrornas ljudbild. Den
nordamerikanska skriknattskärran, för att ta ett exempel, är i hemlandet onomatopoetiskt benämnd
Whip-poor-will, efter sitt ihållande tjoande läte, vilket undertecknad tycker låter ganska klämmigt,
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Nattskärrans väljer
dagkvist med omsorg, sannolikt för att
kamouflaget ska bli
optimalt.

”

EN AVDELNING DÄR vår

annars så genomsnittliga nattskärra hör till extremisterna är utbredningsområdet. För medan en överväldigande majoritet av
alla skärrfåglar framlever sina existenser i varmare
klimat, allrahelst söder om ekvatorn, så strävar
den europeiska nattskärran ibland långt upp i Mellansverige för att häcka och återfinns dessutom mellan Spanien och Kina i östvästlig riktning. Det bör dock nämnas
att den tillbringar så stor del av året
i sydöstra Afrika att det istället för
en svensk häckfågel som övervintrar i södern är bättre att tala
om en sydafrikansk fågel som
sommarjobbar i Sverige.

häckar i grottor nära vatten i norra Sydamerika,
navigerar i grottmörkret med eko och avstår den
annars vanliga insektsdieten för att istället nästan
uteslutande smaska i sig frukten från oljepalmen.
Detta gör den till en av två nattlevande fruktätare
bland fåglarna, och den enda flygande. (Den andra
är kakapon eller ugglepapegojan, en nyzeeländsk
flygoförmögen art). De proppar även i avkomman
oljefrukt i sådan takt att en välväxt unge kan väga
upp till 600 gram, vilket är 50 procent mer än en
vuxen fågel. Lokalbefolkningen samlade förr in de
smällfeta ungarna för att ha till bränsle och matfett
– ett fett som har fördelen att inte härskna. Nuförtiden är grottorna i Venezuela med den
största populationen, som väl är, nationalpark.
I SVERIGE FINNS över

hundra
dialektala namn på nattskärran
belagda. Nattskräfla, nattblacka, nattnorpa, spinnrock,
spånkäring, kärrgylta, qvällknarr, blakka, nattskäddra,
DEN VERKLIGT UDDA fågeln i samoch så vidare, syftar alla på
manhanget däremot, är kusinen
skärrandet – sången. Samma sak
från landet – oljefågeln eller guagäller
till exempel engelskans
un
NS
g
AM
cháron, som placeras ensam i sin familj i p or.
nightjar,
färöiskans nattkjárra och
H
B il d
SS
RO
: PE T
inom ordningen skärrfåglar. Oljefågeln
estniskans öösorr. Danskans natravn
E R K I N B E R G, G
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am
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Borsten i
mungipan
skulle
kunna fylla
samma
funktion
som morrhår

men som amerikaner förr tyckte lät så urbota läskigt att de menade inte bara att lätet tydde på att
någon skulle dö, utan också att upphovsfågeln
hade förmågan att fånga själen när den lämnade
den döda kroppen. Syftet med detta kan man bara
spekulera i.

Hampus porträtterar

Få fågelarter kan fladdra förbi
så ljudlöst som en jagande
nattskärra. Men spinnandet
hörs även på längre avstånd.
Bild: LEIF
JONASSON
Illustration:
HAMPUS
LYBECK

Bild: HANS BISTER

och nederländskans nachtzwaluw avser förstås mest
de nattliga vanorna. Ett äldre och lite poetiskt
namn i tyskan är Tagschläfer (dagsovare), vilket
numera endast avser släktingarna potoer eller
tandnattskärror, från Sydamerika.
EN ANNAN INRIKTNING vad

gäller namnskicket är
kopplat till kontinentaleuropeisk folktro. Släktnamnet Caprimulgus, tyskans Ziegenmelker och de
äldre engelska respektive danska namnen goatsucker och gedemalker ger en fingervisning. Det fanns
en utbredd tro i Europa i gamla tider på att nattskärror sög mjölk från getter. Berättelsen har
många variabler. Exempelvis varierar nattskärrans
roll mellan att vara en förvandlad trollkunnig person, ett magiskt odjur utsänt av sagda person, exempelvis bygdens häxa, den onde själv i fågelhamn
eller helt enkelt en osalig ande. Denna knarrande
uppenbarelse hävdades smyga sig på getter och andra kreatur om nätterna och suga deras mjölk vilket resulterade i att djuren antingen fick panik, sinade, eller blev blinda. Nattskärrehanens
framträdande vita fläckar på vingar och stjärt ansågs vara fläckar av spilld mjölk.
En modern förklaring till hur myten kan ha uppstått är att nattskärran i skymningen kan tänkas
lockas till tamdjur på grund av insekterna som ofta
finns i närheten. Dess orädda uppträdande runt

människor och djur tillsammans med den kusligt
tysta flykten satte sedan tankehjulen i rullning. Noteras bör att föreställningar av denna typ med nattskärran i huvudrollen saknas i Sverige. Här handlar det istället om ”trollharar” och andra ”bjäror”
(magiska djur) som sänds ut av häxor för att suga
mjölken ur gårdarnas djur och ta med hem.
SOM MED SÅ MÅNGA ANDRA FÅGLAR har nattskärrans
framfart hejdats av människans. Glesa skogar och
buskmarker, de naturtyper där nattskärran helst
lägger sina två avlånga ägg i en knappt uppskrapad
grop, har av nittonhundratalets naturbrukare kanske mest setts som förstadiet till granplanteringar.
Säkert har också pesticider och föroreningar minskat insektstillgången.
Emellertid anas eventuellt en ljusning eftersom
arten sedan 2015 inte längre är rödlistad. Och även
om dagens rationella människor numera känner till
vad det där underliga spinnande ljudet kommer
ifrån, så är det säkert inte främmande för en eventuell blomkålssvampletare som går för nära en ruvande skärra på tallheden att känna sig lite vidskeplig. För vem skulle väl inte det, med ett
flygande vedträ som ilsket väsande ryttlar i ögonhöjd med mord i blicken? Nåväl, de borde väl komma tillbaks och börja knarra över Getryggen och
Rambo mosse i maj ungefär? Vi ses då. #

”

I Sverige
finns över
100 dialektala namn
på nattskärran
belagda
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PROGRAM

Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Ange resmål, namn
på samtliga personer, telefonnummer och om du kan ställa upp med
bil. För ungdomar upp till 26 år ska
också anges födelsedata. OBS! För
LadyBirds och Vardagsaktiviteter
gäller andra regler, se info i programmet. Anmäl dig helst via e-post till
resor@gof.nu. Skickar ett separat mejl
för varje exkursion som du anmäler
dig till och skriv xkursionsnamnet i
ärenderaden. Alternativt går det också att skicka brev till GOF, Box 166,
421 22 Västra Frölunda.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmälningsavgift ska betalas in på plusgiro
470 06 96-0. Det går även bra att
använda Swish till nummer
1232682326. Datum för inbetald
avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om
resan blivit fulltecknad, inställd eller
om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns. För övriga
exkursioner betalas inget i förväg.
PRIS: Avgiften insamlas i allmänhet
under exkursionen. . För ungdomar
upp till 26 år ges en rabatt på 25 %
på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten
går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond. För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är
priset beroende av antalet deltagare.

Om inget annat anges
samlas vi vid ”vita huset”, Bergslagsgatan 2, bakom Nils Ericsonsplatsen.
SAMLING

ANSLUTNING/UPPHÄMTNING: Anslutning/upphämtning kan ske utefter
färdvägen, efter överenskommelse
med exkursionens kontaktperson.
TAG MED: matsäck och lämpliga
kläder, samt vid resa med övernattning, som vanligen sker på vandrarhem, lakan och handdukar.
ÅTERBUD: Sena återbud lämnas
till exkursionens kontaktperson
eller på GOF:s telefonsvarare, 03149 22 15, vilken oftast avlyssnas
dagen före avresa.
ÖVRIGT: Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel och
övernattning. Undantag från detta
kan bara medges om resan inte därigenom fördyras för övriga deltagare.
För övriga upplysningar vänd dig till
exkursionens kontaktperson.
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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!
AMUNDÖN
LÖRDAG 6 FEBRUARI

Följ med till Stora Amundö och
se vad det kan ge en vinterdag.
I februari kan man ofta se övervintrande tättingar av olika slag och på
de öppna vattenytorna finns ofta
mycket sjöfåglar såsom änder och
doppingar. Ibland kan även någon
lom beskådas. 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: 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt

HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 5 MARS

SÖNDAG 17 APRIL

Calle Hagman leder förvårens exkursion till Hallandskusten. Vi börjar troligen vid Morups Tånge och
arbetar oss norrut, 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

Välkommen till en fågelskyddsexkursion i Lindometrakten. Vi besöker ett par skogsområden som är
klassade som nyckelbiotoper, varav den ena hotas av en bergtäkt.
Samling vid pendelparkeringen
öster om Lindome station kl 09.40
för vidare transport i bilar till aktuella områden. Pendeltåg från Göteborg och Kungsbacka anländer ca
09.30. För mer information, ring
070-776 19 43 eller mejla morgan.
johansson@gof.nu. Se vidare artikel i
FpV Nr 4 2015 sidan 24-25.
LEDARE: Morgan Johansson.

GALTERÖ

SKÅNE/ÖSTERLEN

LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 400 kr. ANMÄLAN:
Senast 8/4 med 200 kr. KONTAKT (ej anmälan):
Maria Eriksson (070-539 59 10).

LÄRJEÅNS DALGÅNG
LÖRDAG 14 MAJ

När fåglarnas vårsång är som allra
ivrigast vandrar vi längs den natursköna Lärjeån och spanar efter dalgångens typiska arter som forsärla,
svarthätta, stenknäck, drillsnäppa
och mindre hackspett. Förutom
fåglar kan man njuta av en vacker
vårblomning. Promenaden startar
vid Angereds centrum kl 07.00.
Spårvagn 9 avgår från Drottningtorget kl 06.19. Exkursionen är
även öppen för icke medlemmar.

ÖLAND

FREDAG–SÖNDAG 26–28 FEBRUARI

LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 500 kr. ANMÄLAN:
Senast 17/1 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

I år är mycket sig likt. Vi gör en
dagstur till Hornborgasjön med
omgivningar och turen leds som
många gånger förr av Leif Jonasson. Vi inriktar oss som vanligt på
att se våra sju simfågelarter och
fem olika doppingar även om det
kräver lite avvikelser från sjön, som
det gamla kalkbrottet i Skövde eller Stendörrens viltvatten. En del
tranor lär väl också finnas kvar.
Vi avslutar vid Trandansen med fint
medljus och åker som vanligt i gemensam buss som Berndt kör.
Avresa 06.00 med hemkomst senast kl 19.00.

LEDARE: Lars Erik Norbäck. PRIS: 20 kr. Anmälan:
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt
(073-367 75 72).

LÖRDAGEN 19 MARS

(073-367 75 72).

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.

HORNBORGASJÖN

TORSDAG–SÖNDAG 26–29 MAJ

Bild: J-Å NORESSON

Något tiotal arter av vårens tidiga
flyttfåglar, som grågås, strandskata
och större strandpipare, borde vi 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: 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKTPERSON: Anna Lena Ringarp (070827 93 76).

Många höstexkursioner till Öland
har väckt lusten att se den fantastiska öns fågelliv också om våren.
Nu kommer möjligheten. Peter
Norell, som bor i Hulterstad, guidar
oss till flera av sina smultronställen.
Troligen blir det även ett besök på
södra udden och en lång promenad bland sångarna i norra Lunden. Strandängarna vid Mörbylilla
och Penåsas vackra dungar ger oss
fler sångare och mängder av orkidéer. Vid Penåsa kan vi också få
höra och se nattskärra och morkulla. Vid Görans dämme kan vi
vänta oss simänder, smådopping,
svarttärna och kanske rosenfink.
Vid Albrunna stenbrott finns hopp
om backsvalor, mindre strandpi-



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 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
pare och höksångare. Vi åker i två
VW-bussar och har plats för 16 deltagare. Vi bor på Gamlegärde gård,
ca fyra km från Grönhögen och har
hela boendet för oss själva.
LEDARE: Peter Norell. PRIS: Cirka 1 600 kr.
ANMÄLAN: Senast 20/4 med 500 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): 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.

flykter 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.
Bild: RUDI JELINEK

Pale mandibled aracari.

fåglar och flera av lodgerna har
matningar för kolibrier och en
mängd andra fåglar samt fjärilar
och däggdjur, olika primater är
vanliga gäster.
Tempot på resan är att betrakta
som medelhögt. Vi fokuserar förstås på fåglar, men tittar förstås
även på vackra fjärilar, spännande
däggdjur m m. På några ställen
finns chans att göra nattliga utKILLINGHOLMEN 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.

INTRESSET FÖR DENNA RESA
visade sig vara väldigt stort.
Vi behöver därför nu en
DEFINITIV ANMÄLAN. Sådan
anmälan kan ske via mejl eller
SMS till Rudi och Berndt tidigast den 16 februari kl 20:00.
Ni får därefter en anmodan att
betala in en anmälningsavgift.
Rudi Jelinek, 070-629 08 98		
rudijelinek@gmail.com.
Berndt Lindberg, 073-693 81 00.
berra.lindberg@gmail.com.

dagens guide en egen matning
som brukar vara välbesökt. Relativt
lätt att gå om inte snö och is lägger
hinder i vägen. Bussburna åker till
hållplats Fridhems kyrkogård. Bilister tar E6, tar av vid Bäckebolsmotet och fortsätter till Fridhems
Kyrkogård. P-plats finns vid kyrkogården. Samåkning för bilister från
Frölunda kyrka, avfärd kl 09.30.
GUIDE: Jan Hellström.

TORSLANDAVIKEN

11

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.

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.

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 25 FEBRUARI, KL 09.30 –12

HEMLIG RESA 1
TORSDAG 11 FEBRUARI, KL 10–12

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 ... Vi träffas vid Västra Frölunda kyrkas parkering för vidare färd i gemensamma bilar, avfärd kl 10.00.

Denna spännande fågellokal kan
bjuda på intressanta observationer, även vintertid. Nedanför det
nya fågeltornet är en strand anlagd och arbetet med att iordningställa vadardammen i det gamla
”muddret” har startat. Vi samlas på
ICA Maxis parkering kl 09.30. Busshållplatsen heter Amhults torg.
GUIDE: Rune Blomgren.

HANHALSHOLME
FRIDHEMS GAMMELSKOG

11

TORSDAG 18 FEBRUARI, KL 10–12

I Fridhems gammelskog kan man
se våra vackra skogsmesar. Här har

11

TORSDAG 3 MARS, KL 9.30–12

Från denna lilla udde söder om
Kungsbacka har man god överblick över inre Kungsbackafjorden.

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 morgonsträcket, 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 älven norrut.
Fåglar på Västkusten 1/2016
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PROGRAM
F
 pV FÖRENINGSINFORMATION
Sångsvanar kan passera – ibland
med mindre sångsvan 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

att få höra honom berätta om området och dess fåglar. Boken kan
köpas på mötet.
ÅRSMÖTE OCH TILLBAKABLICK
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 digitaliserade diabilder ger han en
personlig bild av GOF, fåglar och
sig själv under denna period.

1

TORSDAG 7 APRIL, KL 10–12

Vi provar en nygammal variant där
vi gemensamt far iväg till något
intressant område, kanske med
någon extra sevärd fågel. Alla deltagare ombeds i förväg fundera på
lämplig lokal att besöka. Närmaste
busshållplats är Bäckebols köpcentrum. Vi träffas vid Coop Bäckebols parkering, vidare färd i gemensamma bilar, avfärd kl 10.00.
HÄRLANDA TJÄRN - DELSJÖN 111

Bild: ERIK EDVARDSSON

PUBKVÄLL – Villa Ekliden 8 april, kl 18.30
The Birders – Calle Hagman, Per Björkman och Kristoffer Nilsson –
återförenas denna afton. Det blir alltså livemusik på GOF:s pubkväll.
Här finns även försäljning av öl, vin, alkoholfria drycker och diverse
tilltugg. Alla medlemmar är välkomna! Entré: 50 kr.
Överskottet går till inköp av andelar i Iglekärrs gammelskog.

TORSDAG 14 APRIL, KL 08-12

Vandring på småvägar och stigar
genom olika skogsbiotoper och
förbi några sjöar, totalt ca 6 km. Vi
kan se eller höra bl a rörhöna, taltrast och gransångare. Samling vid
p-platsen, Härlanda tjärn, kl 08.15.
Buss 17 från Centralstationen kl
07.35 till hpl Spåntorget, följ därefter
Smörslottsgatan söderut ca 700 m.
GUIDE: Lars Hellman.

HÅRSSJÖN

1

TORSDAG 21 APRIL , KL 10-12

Vi vandrar vägen fram till fågeltornet medan rördrommen bölar,
grodorna leker i diket och den första svartvita flugsnapparen gläder
oss. Samåkning från Frölunda kyrka avresa kl 09.15. Bussåkare åker
till hållplats Hårskerödsvägen. Bilburna tar vägen Pixbo-Mölnlycke,
svänger in på Hårskeredsvägen
efter Pixbo och parkerar sedan vid
Annas hästgård. Samling vid bommen på grusvägen kl 10.00.
GUIDE: Lars-Olof Sandberg.

BALLTORPS VÅTMARK 11
TORSDAG 28 APRIL, KL 09-12

Denna lilla smådoppingssjö besöker vi i vårens bästa tid. Går vi en
liten runda kan vi dessutom höra
trädlärkor och kanske se någon
försenad rastande ringtrast.
Samåkning för alla från Frölunda
kyrka, avfärd kl 09.30. Med bil kör
man Åbydalen och tar av vid Fässbergsmotet, följer Sisjövägen och
skyltarna mot skjutfältet till en
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STUDIE
VERKSAMHET
Anmäl dig till en studiecirkel, lär
dig mer om fåglar tillsammans
med likasinnade!
NYBÖRJARCIRKEL VÅRFÅGLAR
START 20 MARS

damm på vänster sida. Parkering
med få platser. Där ses vi 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.
I RUGGNINGENS VÄRLD
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 gjorde vi en ny resa 2015,
med ett litet annat upplägg. Vi tog
en annan del av Krügerparken,
passerade Swaziland, Indiska Oceanens kust med fantastiska laguner, Lesotho m m. Kom och njut av

Rudi Jelineks bilder och se vad vi
upplevde denna gång.
BILDKVÄLL MED GUNNAR AUS
MÅNDAG 11 APRIL

Workshop runt fågelbilden, med
en öppen bilddiskussion kring deltagarnas egna bilder. Vi vill att du
tar med dig några egna bilder på
ett USB-minne, vilka bilder som
helst med fågelanknytning. Det
kan vara bilder du gillar eller bilder
du är missnöjd, men alla bilder är
bra. Välkommen till en kväll med
bilden i fokus!

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!

Kursen Vårfåglar i Göteborgs skärgård har som mål att utveckla deltagarnas förståelse och kunskaper
om vårfåglarnas fenologi, dräkter,
läten samt i vilken typ av biotop
man ska leta efter sällsynta besökare som blåhake och ringtrast.
Målet är också att reflektera över
fågelskådningens roll i samhället.
Vi varvar teori och praktik med betoning på eftertanke och upplevelse i mötet med vårfåglar.
Ledare: Christer Fält.
KOSTNAD: 450 kr.

NYBÖRJARCIRKEL FÅGELSKÅDNING
START 5 APRIL 18.30

Vi börjar på Ekliden 5 april 18.30.
Ledare: Bill Karlström och Mikael
Sundberg.
KOSTNAD: 450 kr.

Båda cirklarna är på fem sammankomster à
fyra lektionstimmar, inklusive exkursioner.
Inga förkunskaper krävs.
ANMÄLAN : Studiefrämjandet, tel 031–19 25 30
eller goteborg@studieframjandet.se

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 en alldeles färsk bok om området, författad av Kåre Ström. Vi har glädjen

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

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN
ORDFÖRANDE

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

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

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

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

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

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

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER
EXKURSIONER

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

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

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

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

HEMSIDOR

TELEFON/E-POST

www.gof.nu
www.kustobsar.se

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

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

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu
MÅNADSMÖTEN

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

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

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
RRK BOHUSLÄN

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

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

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

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

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)

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

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

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

FÅGELCENTRALEN

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

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

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

10

ra

ba

%

tt!

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
AUTHORIZED
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