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DET ÄR FÖGA FÖRVÅNANDE att

kungsfiskaren är många fotografers och skådares favoritfågel. Jag
minns när jag såg min första och
hur överrumplad jag blev av dess
blixtrande metalliskt blå fjäderdräkt. Jag hade sett oräkneliga på
bild, men hade ändå inte fattat hur
fantastiska de var.
EN STRÄNG SVENSK VINTER kan
så många som 95 procent av landets alla individer stryka med. I
Hampus artporträtt kan vi också
läsa att en individ behöver äta ungefär 60 procent av sin egen
kroppsvikt varje dag, vilket förstås
kräver många dyk och ett stort antal småfiskar. Födobehovet ökar
med ökad energiförbrukning och
under kalla vintrar kan de ha svårt
att hitta fiskevatten. Kilometrar kan
behöva tillryggaläggas och de förpassas ofta till avgränsade vakar
vid något utlopp med angränsande sittplats.
ALLA SOM KÄNNER kungsfiskaren

vet också att det är en skygg fågel.
För nära är rätt långt ifrån. En
sträng vinter behöver de få i sig så
mycket mat som möjligt och slösa
så lite energi som möjligt, annars
klarar de sig helt enkelt inte. Så när
vi, skådare och fotografer, går för
nära den lilla blå juvelen kanske
den pilar iväg men troget återvänder till sin sittpinne vid det enda
öppna lilla vattenhålet, eftersom
den inte har något val. Den behöver äta och det där är enda platsen.
Men vi har val. Vi kan kalla vintrar
strunta i att skåda kungsfiskare helt
och hållet. Då kanske den visar upp
sig i sommar istället, som Falklinds
kungsfiskare
på omslaget.
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REDAKTÖR

1952 ANORDNADE SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING, SOF, en exkursion i Göteborgstrakten. Detta var starten på en verksamhet som
efter några år tog sig namnet Göteborgs Ornitologiska Förening,
GOF. Från början var GOF en regional avdelning till SOF så alla
medlemmar i SOF boende inom Göteborgsområdet var en del av
den verksamhet som GOF anordnade.
1964 BLIR GOF REGIONALFÖRENING till

SOF med styrelse och protokollförda styrelsemöten. Men det dröjde ända
till 1967 innan GOF antog egna stadgar
och började ge ut en liten tidskrift, Meddelande från Göteborgs Ornitologiska Förening. Det var i nummer ett av denna tidning som ett förslag till stadgar presenterades. 1972 ändrades namnet på tidFrån början
ningen till Fåglar på Västkusten. Vid denna tid var alla de som betalade medlemsvar GOF
avgift till SOF också medlemmar i GOF
en regional
om de bodde i Göteborgsområdet. Men
GOF växte sig allt större. 1977 blev Boavdelning av
huslän en del av GOF och från 1978 inSOF
gick också Halland.

”

TILL 1977 VAR GOF en

regional avdelning av SOF där medlemmarna
var de SOF-medlemmar som bodde inom regionens område. Sedan
blev det möjligt att för en billigare avgift bli medlem enbart i GOF
utan medlemskap i SOF. På grund av höga kostnader för tidningen
beslutades vid årsmötet 1981 att alla medlemmar som ville ha tidningen måste betala tidningsavgift (samma som medlemsavgiften i
enbart GOF).
1987 ändrades medlemsvillkoren så att de som inte betalade avgiften till GOF ej längre var medlemmar. Orsaken var enkel, kostnaderna för utskick av kallelser till årsmöten och vårt program
även till de som inte betalade avgift blev för betungande.

SÅ SEDAN STARTEN 1952 har

GOF och SOF haft starka band sinsemellan. Men även efter 1987 och fram till idag har vi hela tiden varit
en regionalförening av SOF. Så kanske de av styrelsen föreslagna stadgarna inte innebär något annat än att vi letar oss tillbaka till våra rötter. Det
beror kanske på vem man frågar. Viktigt är att
alla sätter sig in i stadgefrågan och tar ställning
efter eget huvud.

TILL SIST ÖNSKAR JAG alla

en riktigt
god jul och ett gott nytt år.

ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU

KARIN MAGNANDER
karin.magnander@gof.nu
ANSVARIG UTGIVARE

PÄR LYDMARK
par.lydmark@gof.nu
NYHETSREDAKTÖR

BJÖRN DELLMING
bjorn.dellming@gof.nu
SPRÅKGRANSKNING

ROLF SKOOG
rolf.skoog@gof.nu
ÖVRIG REDAKTION

STIG FREDRIKSSON (WWW.NATURSTIG.SE)
KERSTIN HIRMAS
fornamn.efternamn@gof.nu
KONTAKT

E-POST / HEMSIDA
fpv@gof.nu / www.gof.nu

ANNONSER

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
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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.
Adressändring:
Har ni flyttat och vill uppdatera er adress hos
GOF? Skriv era gamla och nya uppgifter i ett
mejl och skicka till adress@gof.nu

Tryck: Ale Tryckteam AB, www.tryckteam.se
Tryckdatum: 22 november
Upplaga: 1610 ex
ISSN: 0348-1510

FÅGELNYHETER
FRÅN
VÄSTKUSTEN
Fågelnyheter från
västkusten

Udda i Sudda
RINGMÄRKARENS BELÖNING

Genom åren har allehanda
roligheter fastnat i Björn
Zachrissons nät i den lilla
våtmarken Sudda på södra
Hönö, som större piplärka,
ett antal tajgasångare och
kanske den mest spektakulära hittills – sibirisk järnsparv, fångad i fjol.
Årets höst var inte heller
händelselös. Den 3 september fastnade nämligen en
sparvuggla i Björns nät.
Ganska udda kan man tycka,
men fyndet är det femte under 2000-talet i Göteborgs
skärgård.
September/oktober är en
tid då många ugglor rör på
sig, även ute i kustbandet.
Med tanke på mängden
småfågel som flyttar utmed
kusten är det kanske inte
konstigt att predatorer som
sparvugglor följer i deras
spår.

Bild: BENGT KARLSSON

I vissa ringmärkningssammanhang ges tillstånd till
uppspelning av läten för att
locka till sig fåglar i märkplatsens närhet – till exempel i Sudda. Man kan ju bara
spekulera om vilken buffé
den numera ringmärkta
sparvugglan föreställde sig
när den i högtalarens riktning flög in i nätet.

# BJÖRN DELLMING
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EN ROSIG RARITET
BLEV PLÖTSLIGT TVÅ
ROSENSTARE X TVÅ

Hösten bjuder ofta på rariteter
från öster, vanligen på fel sida
landet ur ett göteborgskt perspektiv. Men vi blir sällan lottlösa ändå. Denna höst har
Torslandaviken bjudit på
dubbelt upp av det bästa.
Den 13 oktober för två år sedan hittade Ola Wennberg en
ung rosenstare i ett fläderbuskage vid "Krutlagret" i Torslandaviken. Lokalen är alltså
det instängslade området på
sydsidan av bergsknallen mellan Vadskärsudden/Grusplanen och norra delen av
Södskärsdammen. Som besökare på vardagar bör man
komma ihåg att folk arbetar
på platsen och att man bör
undvika att stå eller parkera i
vägen för verksamheten, vilket
påtalades av personalen då rosenstaren dök upp för två år
sedan. Som besökare utanför
arbetstid ska man också tänka
på att bommen in till Krossvägen kan stängas och låsas
när som helst.
Så kom då oktober 2017, och
nästan på årsdagen (minus två
dagar, alltså den 11 oktober)
två år senare slår samme man
till igen, med samma art, på

Allt fler ägretter
även i väster
INGEN HÄGRING Det är ingen nyhet i sig att ägretthäger är en av
många arter på frammarsch i
Sverige. På hösten har man redan i flera år kunnat se större
flockar av denna vackra häger i
framförallt de sydöstra delarna

samma plats, i samma fläderbuskar! Även denna gång alltså en 1K rosenstare, som poserade fint bland de svarta
fläderbären i det vackra höstvädret. Man kan ju undra vad
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det är som ibland gör att årsungar av en såpass sällsynt art
dyker upp på i princip samma
kvadratmeter, på samma datum som andra individer gjort
tidigare år? Slumpen? Geografisk förträfflighet? Råkar de
slå följe med vanliga starar
som alltid rastar i Torslandaviken? Det är nämligen långt
ifrån första gången som rosenstarar dyker upp i Torslandaviken – och inte sista gången
heller ...
En som har bra koll på datum och arters fenologi är

av landet men även vid till exempel Hornborgasjön. På västkusten
har det dock hittills oftast uppträtt
enstaka individer på olika lokaler
längs kusten, men i år verkar det
ha skett något slags genombrott.
Dels slog storleken på flockarna
utmed östkusten alla tidigare rekord där högsta noterade antal i
en rastande flock sattes den 6 sep-

Christer Fält, som bor nära
Torslandaviken och skådar i
området nära nog dagligen.
Fredagen den 13 oktober,
2-årsdagen av Ola Wennbergs
första Krutlagerstare och två
dagar efter hans bejublade
repris, gav sig Christer Fält
ut till det sydvästra hörnet
av Torslandaviken i kanten
på Torslanda golfbana, som
sedan förra höstens upptäckt av sibirisk järnsparv
numera går under namnet
"Sibhålan". Väl där ser han
ett litet gäng starar som sitter och gottar sig i solen i ett
pilbuskage. Han lyfter kameran för att trycka av några
bilder och ser då i kamerasökarens periferi att där sitter en
juvenil rosenstare och tittar på
honom! Ett snabbt samtal till
Nils Abrahamsson och Conny
Palm som nyligen larmat ut
rosenstaren från Krutlagret bekräftar att det är en ny individ
som Christer just har hittat!
Dessa två ungfåglar, som
alltså landat cirka en km ifrån
varandra, är fortfarande i skrivande stund de enda två rosenstararna som setts hittills
under hösten (september/oktober) i hela landet.
Så till alla er andra som ännu

Ompysslad
i Rödbo.
Bild: BJÖRN DELLMING

hösten 2017

Tallbitar på väg?
GÖTEBORG NÄSTA? I början av
november kom rapporter
om stora rörelser av tallbitar
i norr på Artportalen. Sträckrörelser vid den tiden är normalt, men oftast stannar det
av i Svealand. Fast ibland,
sannolikt beroende på födotillgång, drar de vidare
mot södra Sverige. När de
sträcker i Vänerområdet
(som i år) är det en indikation på möjligt finbesök på
Västkusten. Så håll utkik i
rönnbärsträden och lyssna
efter deras flöjtande lockläte!

# BJÖRN DELLMING

Skåda för
en bättre värld!

Rosenstare
nummer två
föredrog fläderbären i Sibhålan.

inte hittat en egen rosenstare i
Göteborg: boka in den 13 oktober i era kalendrar och pinpointa ett lämpligt fläderbuskage någonstans i Torslandaviken, så bör chanserna åt-

tember med 46 ex på Ölands
södra udde och totalt i landet
kunde en högsta dagssumma
om minst 119 ex noteras den 18
september (källa: Artportalen).
Med dessa höga antal fick
även västkusten en släng av sleven och större flockar sågs bland
annat vid Trönninge ängar (8 ex
den 1 oktober) och på Getterön

Bild: CHRISTER FÄLT

minstone rent statistiskt vara
skapliga. Och för folk som
eventuellt fortfarande nojar
över att "fredag den 13:e" per
automatik är ett otursdatum
kan man ju nämna att Christer,

(7 ex den 19 oktober). En av fåglarna på Getterön fastnade tyvärr
i ett taggtrådsstängsel, men togs
snabbt om hand av observanta
skådare och transporterades till
Fågelcentralen för vård där den i
skrivande stund vilar ut i en voljär.

# BJÖRN DELLMING

strax innan han hittade rosenstaren i Sibhålan, hittade en
sibirisk gransångare på Skeppstadholmen. Så det så.
# BJÖRN DELLMING

PUTSA OCKULARET! 9–17
december är det dags
igen – Skådarhjälpens
Musikhjälpenrally. Sveriges
Radio och Radiohjälpen anordnar även i år insamlingen
Musikhjälpen, denna gång
under mottot: "Barn är inte
till salu". Sverige sluter upp
med insamlingar, utmaningar, auktioner med mera
för att hjälpa miljontals
barn, inlurade i den lika vidriga som kriminella sexhandeln, världen över. Har du
inte varit med i Skådarhjälpen förut – ta chansen nu!
Läs mera på www.skådarhjälpen.se och ladda för en
lika givande som meningsfull skådarvecka.

# BJÖRN DELLMING

Sponsrade fågelbord
MATA OCH SPANA Precis som ifjol
sponsrar GOF, Göteborgs djurskyddsförening och Föreningen
Torsvikens Naturreservat ett
antal offentliga fågelbord i stan.
Vid varje matning finns instruktioner för uppträdande och rapportering samt kontaktuppgifter till ansvarig för matningen.

De matningar GOF sponsrar
tilldelas några säckar fågelfrö
vardera. Välkommen att besöka
våra matningar vid Torslandaviken (pumphuset), Sagsjön, Kviberg, Brudarebacken, Slottsskogen, Sisjön samt Fridhems
kyrkogård!

# BJÖRN DELLMING
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Fågelnyheter från västkusten

Landskapsfåglar
i årets kalender
VITSTJÄRNIG STJÄRNA För trettonde gången i ordningen
har Fågelcentralen satt ihop
en kalender. I år behandlas
norra Sveriges landskapsfåglar. På omslaget ses Sveriges nationalfågel, koltrasten. Till varje art finns också
en liten text där något speciellt för arten behandlas.
Vi vill återigen passa på att
säga ett stort TACK till alla er
som stödjer Fågelcentralens
verksamhet. Kalendern har
blivit vår räddning och största inkomstkälla. Utan den
hade Fågelcentralen varit
tvungen att stänga. Vi är beroende av bidrag och stöd
och det är upp till allmänheten att se till att vår verksamhet finns kvar.
Vill Du stödja oss och beställa en eller flera kalendrar? Ring eller e-posta din
beställning på telefon: 0303165 01 eller e-post:
birdcenter@swipnet.se.
Pris: 120 kr/kalender (inkl.
porto). Det går också bra att
komma in till oss på Fågelcentralen, Tullare Hög eller
villa Ekliden, Västra Frölun-

FÅGELCENTRALENS
KALENDER 2018
NORRA SVERIGES LANDSKAPSFÅGLAR

KO LT R A S T

S V E R I G E S N AT I O N A L FÅG E L

FOTO: LEIF JONASSON

da. Förra året ställde också
ett antal Hemköpsbutiker
upp, runtom i Göteborg,
för att hjälpa till att stödja
Fågelcentralens verksamhet.
I år går den dock bara att få
tag i hos Hemköp i Bifrost,
Mölndal.

# FÅGELCENTRALEN
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GÄCKANDE VAGABOND
En knapp kilometer utanför obs-platsen svepte den magnifika albatrossen söderut.
ÅTERKOMSTEN!

Skådare på plats i Grosshamn
häpnade. Ännu en gång
bågade en majestätiskt albatross förbi vindskyddet – och
försvann.
Det är något visst med havsfåglar. Något som vid rätt väderlek och årstid kan få folk
från andra sidan landet att sätta sig i bilen och köra hela natten för att under ett par timmar få ta del av en förhoppningsvis minnesvärd föreställning vid svenska västkusten.
En bidragande orsak är den
kittlande möjligheten att få se
en albatross över ett skummande hav. Och tanken är befogad. För det verkar ju onekligen som att åtminstone en
svartbrynad albatross trivs i
våra vatten.
Så var det dags igen. Den 3
oktober är det återigen Bohuslän och Grosshamn som bjuder
på fantastiska obsar av denna
havets ensamme vagabond!
Per Wohlin hittade fågeln som
majestätisk bågade sig söderut
på en knapp kilometers av-

Bild: PER WOHLIN

krävas så värst mycket vind för
stånd! Många skådare längre
att den ska dyka upp. Cirka
söderut utmed kusten hastade
10–15 m/s har räckt hittills,
ut till havet för att försöka få
åtminstone för den senaste inuppleva denna magnifika fådividen, samt att det gärna får
gel, men efter att ha passerat
ha blåst minst 1–2 dagar innan
Grosshamn var den som uppså att den driver in från Nordslukad av havet. Faktum var
sjön, där den gissningsvis hålatt den snuvade hela södra Boler till mestadels.
huslän, Göteborg och Halland
Dock gör den tvekpå konfekten och
löst som den själv vill i
behagade inte visa
denna vindstyrka. Både
sig förrän dagen
2016 och 2017 har den
därpå – i Skåne.
med lätthet vänt väsDå bevakningen
terut och seglat iväg
med olika fågelmot vinden trots att det
larm numera går
Efter
är uppe i Skagerrak och
att följa internatioGrosshamn norra Kattegatt som
nellt genom olika
vinden brakat på med
kanaler kunde
var den
högst vindstyrka.
man följa albatrossom uppÅldern på de olika
sens färd upp från
fynden har också varieSkåne, via norra
slukad av
rat. Möjligen rör fynSjælland, Skagen
den från 2001 (subaoch till sist Larvik
havet
dult) och 2004 (adult)
i södra Norge.
samma fågel, medan fågeln
Gissningsvis, och förhoppfrån 2014 (adult) skulle kunna
ningsvis har vi inte sett den för
vara en ny eller samma som
sista gången än!
tidigare. Fynden från 2016 och
Svartbrynad albatross har
2017 är en ny subadult indinu visat upp sig vid ett antal
vid.
tillfällen längs svenska väst# BJÖRN DELLMING
kusten, och det verkar inte

”

hösten 2017

TRISTIS OCH YARRELLII GLIMMADE
Ingen megahöst med östliga
felflygare, men somligt sticker
ändå ut. Däribland det sjunde
fyndet av kungsfågelsångare i
vårt rapportområde.

Vinterfåglar
inpå knuten 2018
BLI KVARTERETS HJÄLTE!

# BJÖRN DELLMING

Boka in årsmötet
Anteckna i er kalender att
GOFs årsmöte kommer att
hållas den 8/4 2018. Kallelse
till mötet kommer i FpV nr
1/2018 men senast den 15
februari ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda antingen via mail styrelsen@gof.nu eller via brev till
Göteborgs Ornitologiska
Förening, Box 166, 421 22
Västra Frölunda.

E

ÖSTLIGA GÄSTER Under hösten är
det inte ovanligt att någon eller några fågelarter uppvisar
invasionstendenser, vilket vi
under senare år blivit ganska
bortskämda med. Bändelkorsnäbbar, stäpphökar och tajgasångare har uppträtt de senaste åren och förra året stod ju
sibirisk järnsparv minst sagt
i fokus.
Bild: CHRISTER FÄLT
Men i år har det varit annorlunda. Inga chockvågor av
En trovärdig sibirisk gransångare dök upp på Skeppstadsholmen.
östliga tättingar har sköljt över
på tre arter liror (fyra om man
oss på bred front och inte helförsta sedan 2013! I övrigt var
räknar med slutet av augusti)
ler några anmärkningsvärda
det magert med östliga sångaoch stora antal av framförallt
mängder med stäpphökar.
re, men 3 sibiriska gransångastorlabb med toppnoteringen
Kort sagt har nog hösten varit
re har ändå rapporterats under
103 ex den 3 oktober. Till de
ganska normal i Göteborgsoktober.
mer sällsynta sträckarna uttrakten – men ett par saker
En annan småfågel värd att
med kusten hör den 1K kasstår ändå ut och några är riknämna är den engelska sädespiska trut som passerade Hönö
tiga guldkorn.
ärla som David Klingberg och
den 16 oktober. Kanske var det
Några tajgasångare har det
Oskar Jonsson hittade i Torssamma trut som sågs vid Klätrots allt dykt upp i raplandaviken. Fågeln
desholmen dagen innan?
portområdet, närsom sågs 1–3 oktoUnder andra halvan av okmare bestämt 6 ex
ber var en vacktober började kungsörnar dyka
med tyngdpunkt
er gammal
upp i Göteborgstrakten, vilket
i slutet av sephanne som
inte hör till vanligheterna. Untember som sig
höll till på
der slutet av månaden var obbör. Dock långt
muddret.
servationerna nära nog dagliga
ifrån de mängFynd av yarav 1–2 ex. Hur många individer som besökt
rellii under
der det rör sig om totalt blir ett
oss de två senashösten är
digert jobb för RRK att räkna
te åren. Desto mer n g
mycket sällsynt
T
L
e
FÄ och det senaste okut. Glädjande nog är det trolianmärkningsvärd är ls k sä d
R
TE
e sä r l
a . B il d : C H R I S toberfyndet i Göteborg
gen det bästa året på länge för
den kungsfågelsångare
arten i Göteborgsområdet.
som David Armini hittade på
gjordes på Rörö, 2002.
Hönö den 18 oktober, blott det
Havsfågelsäsongen var sm
# BJÖRN DELLMING
7:e fyndet i Göteborg och den
åtrevlig och bjöd bland annat

Traditionsenligt genomförs
under 26–29 januari, för
trettonde året i rad, räkningen av småfåglar vid fågelbord i hela Sverige. Detta
SOF Birdlife-evenemang är
ett ypperligt tillfälle att försöka hitta den där övervintrande rarrisen i sin trädgård
och bli kvarterets hjälte
samtidigt som man med en
kopp kaffe i handen bidrar
till kartläggningen av fåglars uppträdande under vintern i Sverige. För räkning
och rapportering används
med fördel appen "Vinterfåglar" som dessutom innehåller bilder och läten på
många arter.

BÖCKER

BUA-BÅTAFJORDEN
Väröhalvön i Halland
Författare: Jimmy Stigh
Foto: Gunnar Pettersson
Köp: på Getteröbutiken eller via
jimmy@winestone.se
Väröhalvön med lokaler som

Bua, Biskophagen
med Ringhals
udde och Båtafjorden bjuder på en
stor mångfald på
en begränsad yta
och i den nyutkomna boken Bua-Båtafjorden
ges en genomarbetad sammanställning av områdets impone-

Tacknämligt stöd
till fågelburar
Tack till Erlandsson Bygg AB
och AB Bygg-Triangeln som
sponsrat fågelburar på Nidingen.

rande artlista, främst med fokus
på fågelfaunan. Under årens
lopp har över 290 fågelarter observerats i området, samtliga
presenterade med bild och fyndstatistik. Särskilt trevliga är de
inledande kapitlen med månatliga betraktelser över vad områdets natur kan erbjuda.

# KARIN MAGNANDER
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Nidingen

NIDINGEN
EN EFTERMIDDAG I OKTOBER
Höstnidingen är tyst och rogivande. Det myllrar inte längre av
fåglar varthän man än tittar. Inga tobisgrisslor vaggar på
steniga stränder och skärpiplärkorna exekverar inte längre
virtuosa sång- och flygföreställningar.
TEXT: MARGARETA WILHELMSSON
AM.WILHELMSSON@HOTMAIL.SE

D

E SITTER UPPRADADE på

Klockfotsrevet, en del
med utbredda vingar som mytologiska väsen nedstigna från skyn. Som tidigare inlandsbo blev mitt första möte med den vingfläktande, ormhalsade, sotsvarta havsfågeln en
sällsam upplevelse och skarven fängslar alltsedan
dess. På närmre håll kan man konstatera att fjäderdräkten skimrar i både blått, grönt och violett.
Och ögonen, de märkliga smaragdgröna sagoögonen. Som lysande ädelstenar. Jag räknar, 25 storskarvar och 47 toppskarvar.
Skarven har, av sällan så värst välgrundade
skäl, förföljts i långliga tider. Idag är det nog
ingen som äter skarv i Sverige, men när Nidingen
ännu var bebodd av fyrvaktarfamiljer var skarv
ett vanligt inslag på matbordet. Havstjädern
innebar ett rejält stycke kött och kunde beredas
till köttbullar, korv och stek.

Längst ut på Klockfotsrevet ligger knubbsälar
och dåsar. Revet är halvcirkelformat och skjuter
ut 750 m från sydvästudden. Även från västudden sticker ett bågformat rev ut. Tillsammans
bildar de båda reven en stor lagun, Kausan, vilken har en liten öppning där stationsbåten Stuff
tar sig igenom. Längs Kausans stränder ligger drivor av tång och inbjuder resenärer att rasta, vadare inte minst, och tången är också en förutsättning för skärsnäppors vintervistelse.
JAG SER EN FLOCK SKÄRSNÄPPOR på

sydvästudden.
Plötsligt lyfter de och jagar pilsnabbt iväg, kastar
sig rastlöst än hit, än dit, och visar stundom de
ljusa undersidorna. Strax vänder de tillbaka till
udden och fortsätter rulta fram i vattenbrynet,
ivrigt plockande mellan stenarna. De gula benen
verkar alldeles för korta till den rundnätta krop-

Illustration: JOHN ANDERSSON
Fåglar på Västkusten 4/2017

9

skådarliv
pen och skulle kanske bättre klä en trast. Vinterdräkten är lika grå som Bohusläns klippor och så
fick hon en gång i tiden namnet Gråmus av skärgårdsbefolkningen.
MITT RINGMÄRKARHJÄRTA KLAPPAR för

”

Vinterdräkten är
lika
grå som
Bohusläns
klippor och
så fick hon
en gång
i tiden
namnet
Gråmus av
skärgårdsbefolkningen.
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vadare och lite
extra för den älskliga skärsnäppan. Hennes milda
blick låter sig inte tolkas och det enda jag säkert
vet är att mina känslor är obesvarade. Ingen vild
fågel kan vara oberörd av att fångas in och handskas med, hur varsamt det än sker, så märkproceduren får ske så snabbt som möjligt. Näbben känns
fuktigt sval och den mycket känsliga spetsen är
mjuk som vore den gjord av gummi. Hon doftar
hav och tång. När hon ska släppas fri, bär jag ut
henne, sätter mig på huk med henne i min handflata. Det händer att hon står kvar i handen, ett
kort ögonblick som nästan lite tvekande, innan
hon kastar sig iväg med ett triumferande rop. Och
minnet av hennes lätta trampande tår finns för alltid kvar i handen.
Det finns många stenmurar på ön och jag följer
stigen utmed en av dem. Tätt intill muren låg i våras den strävsammaste av strävsamma. Här har
samma ejderhona haft sitt dunklädda rede varje
vår som jag har vistats på ön. Jag har många gånger försiktigt kikat över muren och förundrats över
hur något, som på håll ser enbart brunt och trist ut,
kan vara så vackert som en ejderhonas fjäderdräkt.
En hel vårmånad låg hon tålmodigt och såg ut över
havet. Nu är redet tomt.
Kött från ejder ingick i fyrfamiljernas kosthåll
och man plundrade gärna bon på ägg. Det åtråvärda dunet blev till fyllning i bolster och kuddar. Det
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var ett mödosamt kvinnogöra att plocka ejdrarna
och till en enda kudde gick det åt dun från ett 60tal ejdrar.
DET ÄR EN STILLA BRITTSOMMARDAG. Medan

Vårnidingen sjuder av liv och luften är fylld av jublande rop
och sång, är Höstnidingen tyst och rogivande. Det
myllrar inte längre av fåglar varthän man än tittar.
Inga tobisgrisslor vaggar på steniga stränder och
skärpiplärkorna exekverar inte längre virtuosa
sång- och flygföreställningar. De tretåiga måsarna
har lämnat dubbelfyrarnas fönsternischer och återvänt till ett liv ute på havet. I mästerlig flykt har de
liksom stormfåglar, havssulor och labbar dragit
förbi under dagar då västanvinden varit hård. Idag
är rörelsen över havet sparsam och jag ser tumlare
bryta havsytan. Här och var sticker sälar nyfiket
upp sina nakna skallar.
Näten är hoprullade. Denna runda var burarna
tomma. Jag fortsätter min sakta vandring ut på
den långa ostudden. Växtligheten som tidigare
prunkat är torr och brunbränd. Från spetsen av
ostudden går ett kilometerlångt rev, lika långt som
Nidingen själv. Det är det förrädiska Lillelandsrevet med ett tjockt täcke av lösa stenmassor som
mullrande rör på sig i havets strömmar och dyningar. Från ostudden sträcker sig även Holländarrevet, där en holländsk skuta gått på. Och där finns
Havrarevet med det gåtfulla namnet. De båda reven är dubbelt så långa som Nidingen är bred. Jag
befinner mig på en topp av en väldig rullstensås
med långa och försåtliga undervattensarmar som
löper ut i olika riktningar. Jag strövar på en niding,
en lömsk och obarmhärtig missdådare som har fått

Nidingen

Illustrationer: JOHN ANDERSSON

otaliga skepp att gå i kvav. Det har beräknats att
700 skepp förlist vid Nidingen sedan de första fyrbåkarna tändes på ön. Vid ingen annan plats längs
Sveriges kust lär så många människoliv ha förlorats
i vågorna som här. Och nidingen skonade inte heller fyrpersonalen.
IMORGON ÄR DET HEMFÄRD. Denna flyktiga eftermiddag är det dröjande steg och melankoli. De vakande dubbelfyrarna och de gamla boningshusen minner om att människor bott på ön under
århundraden. Här brann eldar på fyrfat redan i
början av 1600-talet då Nidingen ännu var dansk.
Två likadana fyrsken, dubbelfyrar, för att särskilja
den farliga Nidingen från andra skär. De båda magnifika fyrtornen i granitblock uppfördes inte förrän
på 1830-talet.
Medan jag själv är här enbart för att njuta av
fåglarna, skönheten och friden kan jag inte låta bli
att tänka på dem som trampade samma stenar för
flera sekler sedan. För dem måste livet ha varit
ofattbart slitsamt. Att hålla de brinnande fyrarna
vid liv under höst- och vintermörker.Långa, bistra,
stormiga nätter med regn, snö, dimma. Att ständigt

släpa på kol och slagg. Namnet Klockfotsrevet erinrar om att Nidingen även haft en klockstapel med
en väldig mistsignalklocka. Klockan vägde nästan
två ton och skulle klämtas i ”vid mörkt, mistigt och
disigt väder”, dag som natt. Fyra slag i följd, fyra
gånger varje halvtimme. Nog kan man undra hur
klockklämtaren uthärdade olåten.
I klart väder, när klockan inte ljöd, seglade fartyg ändå på grund och efter mer än 100 års ljudande ersattes klockan av tre kanoner och en ångmistsiren. Kanonerna avfyrades när fartyg gick för nära
reven. I en bod på ostudden, på betryggande avstånd från övriga byggnader, förvarades krutet. En
av kanonerna liksom kruthuset står fortfarande
kvar.
Snart bommas fågelstationen igen för säsongen
och Nidingen överges av människor. Kulingvindar
plågar öns krypande vegetation och rasande besökare med namn som Helga och Gorm sätter rev i
rörelse och lägger upp nya strandvallar. Tång kastas upp i väldiga bankar. Nidingen må ligga öde
men nu är tid för dem som trotsar, nu är tid för
hundratals oförvägna skärsnäppor. De blir ett
mycket kärt återseende till våren. #

”

Rasande
besökare
som Helga
och Gorm
sätter rev i
rörelse och
lägger upp
nya strandvallar
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Gbg300
OCH ANDRA LARM I APPEN
Efter fyra och ett halvt år med sms-larm flyttade vi i augusti över Gbg300larmet till appen BAND. Här förklarar vi hur det funkar, och tipsar om hur du
hittar andra fågel- och naturlarm i appen. För det är inte bara Gbg300 som
hittat dit. I dagsläget finns över 50 fågellarm från hela Sverige att följa.
TEXT: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU

15
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SKAFFA APPEN

Appen BAND finns för Android
och iOS. Sök efter "BAND - organize your groups" på Google Play
eller App Store och installera.
Ikonen ser ut som här intill.
När du startar appen första
gången registrerar du ett
konto. Enklast är att använda ditt
mobilnummer som kontonamn,
men det finns även andra alternativ. Du som inte har Android/
iOS eller inte vill ha appen kan
använda BAND på webben via
http://band.us/.
GÅ MED I GBG300/ANDRA LARM

Sök på Gbg300 i appens sökfunktion (1). Öppna sökträffen, klicka
på "Join This Band" längst ner på
skärmen och invänta att någon
administratör godkänner dig
(det brukar gå fort). Är du intresserad av fler larmgrupper, sök på
samma sätt efter "Fågellarm i
BAND (och andra forum)" och gå
med i den. Där hittar du info om
alla andra system i hela Sverige.
BAND-APPENS STARTVY

Som standard visas här alla larmgrupper du är ansluten till. Genom att trycka på Edit (2) kan du
ändra ordning och utseende i

12
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Obs! Alla skärmdumpar är tagna på en
Androidtelefon med Android 7.1.1 och version 6.1.1.4 av BAND. I andra versioner eller
på iOS kan det ibland se lite annorlunda ut.

8
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17

9

10

den här vyn. Vill du ha en direktgenväg in till någon larmgrupp
på din telefons hemskärm kan du
trycka på prickarna i hörnet av
larmets ikon (3) och välja "Add
Band to Home Screen". En sådan
genväg tar dig direkt in i gruppen så att du inte behöver gå in
via BAND-appen. I den övre ikonmenyn kan du växla från översikten (4) till flödesvyn (5) där du ser
larm från alla dina grupper blandat i ett flöde med senaste larmet överst. Det finns också en vy
med dina senaste notifieringar
(6), en direktgenväg till alla chattar du följer (7) och längst till höger de tre menystrecken (8) som

11

12

13

14

tar dig till inställningarna för appen som helhet och din profil.
LARMGRUPPENS STARTVY

När du öppnat en larmgrupp
hamnar du på gruppens startsida. Hos Gbg300 och många andra larm hittar du först en eller
två fastnålade poster med instruktioner under rubriken "Notices" (9). Läs alltid dessa noga när
du gått med i ett nytt larm – alla
har inte samma riktlinjer och regler! I Gbg300 finns här till exempel info om hur du ställer in notifieringarna så de passar dig, hur
du larmar och mycket annat. Under infoposterna kommer sedan

själva larmflödet (10) vilket vi
återkommer till snart. Längst ner
på sidan finns fem ikoner som i
tur och ordning tar dig till gruppens chattrum (10), galleri med
samtliga bilder som bifogats till
tidigare larm (11), en kalender
som vissa grupper använder men
vi i nuläget inte använder i
Gbg300 (12), en lista över alla
medlemmar i gruppen med kontaktuppgifter och profilbilder
(13) och slutligen dina egna inställningar för den här gruppen
(14). Överst till höger kan du söka
fram gamla meddelanden (15).
Här finns också en ikon med en
penna i en fyrkant (16) som har
samma funktion som knappen
"Post" strax därunder (17). Det är
här du trycker om du själv ska
skicka ut ett larm.
DIN PROFIL – VIKTIGT!

Larmgrupperna är öppna för alla,
men för att det ska fungera måste vi känna igen varandra. Därför
vill vi och andra larmgrupper att
du ska ange ditt riktiga för- och
efternamn och inget annat i
namnfältet. Dessutom vill vi helst
att alla lägger upp en profilbild
som visar hur man ser ut, och
ställer in så att ditt mobilnummer

Överst i listan över medlemmar hittar du larmets administratörer. De känns igen av den lilla gröna eller
gråa ikonen med en krona i underkanten av profilbilden. I Gbg300 är vi sex stycken. Kontakta oss gärna
via chatt , sms eller telefon genom att klicka på våra namn i den här vyn om du undrar något.

Gbg300 och andra larm i appen BAND

22
25

19
18

23

20

21

24

är synligt för alla andra i gruppen
(kan vara viktigt om du någon
gång har glädjen att upptäcka
något sällsynt och någon snabbt
behöver nå dig för mer info). Inifrån en larmgrupp uppdaterar du
detta genom att klicka på ikon 13
och sedan på kugghjulet (18) vid
ditt namn. Då uppdateras bara
din profil i just den gruppen. Vill
du använda samma bild och info
i alla grupper är det därför smartare att istället gå in via ikon 8
och klicka på Settings > My profile. Här ser du om du har olika
profiler i olika grupper. Du kan då
ändra dessa till Default och bara
ändra i din huvudprofil överst.
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31

34

28
29
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33

32

LÄSA OCH INTERAGERA MED LARM

Via prickarna i hörnet av ett larm
(19) kan du spara larmet som favorit (finns sedan under "My
page" som du hittar genom att
klicka på ikon 8 och sedan på din
profilbild) eller dela larmet i en
annan grupp du är med i. Under
larmet kan du gilla (20) eller kommentera (21). Tänk på att varje
kommentar gör så att det plingar
hos flera hundra skådare, så undvik kommentarer som "Grattis!
Vad kul!" och liknande, utan visa
sådant genom att gilla (20) larmet istället. Om larmet har en
position bifogad ser du en karta.
Klickar du på den öppnas kartan i
större format, men är fortfarande
inte så detaljerad. Men om du
klickar på de tre prickarna i hör-

net (22) och väljer "Open in Map
App" visas positionen istället i
din telefons vanliga kartapp, till
exempel Google Maps, där du
kan växla till satellitvy (25) eller
aktivera vägbeskrivning (26).
Samma sak går också att göra
genom att först klicka på flaggan
(23) och sedan på respektive ikon
i underkant (24).
SKICKA UT ETT EGET LARM

För att uppdatera att en tidigare
larmad fågel är kvar skriver du en
kommentar i det tidigare larmet.
För att skicka ett helt nytt larm,
klicka på ikon 16 eller 17 och
skriv in texten där det står "Whats
on your mind?". Har du inte lar-

mat förut, läs igenom tipsposterna (9) först. När du skrivit klart,
klicka på prickarna under textfältet (27) och välj "Location". Justera kartan så att nålen visar rätt
position och tryck på pratbubblan "Add Location" ovanför nålen
(28). Vill du kan du även bifoga
en bild (29) eller videoinspelning
(30) på fågeln. Tryck sedan på OK
(31) så går larmet ut. Upptäcker
du att något blivit fel efter du larmat, tryck på ikon 19 i ditt larm
och redigera eller ta bort larmet.
TIPSA OCH SUMMERA I CHATTEN

Larmen ska gälla specifika arter,
men vill du tipsa om bra sträck
eller posta en summering av lä-

get på en lokal just nu finns
chattrummet "Lägesrapporter i
fält" i chatten (10). Här kan du
också chatta privat med medlemmar i gruppen. Skriv ditt
meddelande längst ner (32) eller
långtryck på ett meddelande (33)
för att gilla det, spara det eller
gömma det. Aviseringar för chatten hanteras i övre hörnet (34).
KONTAKT OCH HJÄLP

Välkommen in om du inte redan
är med! Ladda ner appen, testa
dig fram, och hör av dig till någon de sex administratörerna om
du behöver hjälp. Oss hittar du
överst i listan över deltagare som
du når genom ikon 13. #
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SANDBERGS SIDA

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

E

FTER NÅGRA KILOMETER längs

glesbygdsvägar
med mindre inägor och lyckor runtom kommer han fram till en T-korsning i en skarp
kurva. Rakt fram en bergvägg, rundad av havet
under några tusen år. Under bergväggen ligger en
röd gård med en skrotbil kvar på tomten. Vägen åt
höger slingrar bort mot Norge, den till vänster
sluttar svagt ner mot en dalgång. Efter endast några hundra meter blir den bredare, och en nyasfalterad väg breder körvänlig ut sig i flera kilometer,
med fält och skogsåsar på båda sidor.
Denna dag i juni hade den kommit, den första
riktigt varma sommardagen. Luften stod stilla, var
på väg att börja dallra tätt ovanför marken. Och
klockan hade inte ens passerat tolv. En liten stund
under solen fick räcka, sedan gällde skuggläge eller bilen med ac:n.
Ja, det är verkligen ett magnifikt falkberg tänkte han, en öppning in från den bredare dalen, tydligt synligt från vägen. Han hade sett det ett par
gånger förut och visste att det var ockuperat av
korp sedan flera år. Men det var för mäktigt för
att endast åka förbi. En naken granitkoloss med
tall- och granskog ovanpå och sprickor och öppningar lite här och var, markerat tydligare på ett
ställe. Där ligger också korparnas risborg väl synlig, garnerad med vit spillning. Branten var tyst
nu som väntat, korpen ligger ju på ägg redan i
mars och ungarna är alltså utflugna. Liv och rörelse i stupet hade upphört för säsongen, nu ruvade kolossen och väntade på en ny. Om man vill
se det enbart ur ornitologisk synvinkel, ur vårt, ur
mitt perspektiv.

14
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Skärmen på kepsen är en välsignelse mot det
skarpa solljuset, tänkte han, för att inte tala om
solglas... några täck, smack och en mjuk knagglig
fågelsång från fältet fick honom att vända sig om.
Buskskvätta! Javisst är det den som låter. Högörternas brokiga småtrast. Han lyfte kikaren för att
njuta av synen, blev stående ett tag, skvättan
smackade igen, flyttade på sig och gick på. Troligen ägg då eller ungar i närheten, så han backade
till andra sidan bilen och fågeln lugnade ner sig.
Landskapet blev åter tyst, solen stod högt och
värmde ordentligt och inga människor syntes till.
Bara han, korpstupet därborta, skvättan, och till
slut också en törnsångare som kom igång och
knixade ryckigt inne i ett snår, och för ett tag satt
helt öppet i toppen på busken. Triggade buskskvättan igång den? Troligen hade också törnsångaren bo i närheten, av beteendet att döma.

Sandbergs sida

Grant, men för långt avstånd för att fotografera.
Detta var den första stillastående sommardagen
2017.
Halva dagen i hamn, ur mitt perspektiv. Nästa
bogserades in endast några kilometer längre norrut alldeles intill vägen.
Han visste om och hade letat efter paret och bohyllan ett par gånger innan, utan att finna det.
Denna gång parkerade han bilen en bra bit ifrån
och promenerade längs ena sidan av vägkanten.
Där dalen är som smalast finns en hög brant med
granar framför, egentligen alldeles för nära vägen.
Men han stannade till, ställde upp kikaren och letade metodiskt mellan grenverket. När bilar då
och då närmade sig, flyttade han tubkikaren åt ett
annat håll och när motorljudet tonade bort vred
han tillbaka den mot stenbranten. Sedan det blev
det åter sommartyst mellan klippväggarna och de

höga granarna. Och solskenet fortsatte att lysa
obarmhärtigt ljust.
När han passerat den smalaste delen av vägen
och berget tog slut, vände han och gick tillbaka,
denna gången på andra sidan. Då, när han var alldeles intill klippbranten flög en pilgrimsfalk ut, lät
lite grand, kom över honom och träade alldeles
intill, ovanligt nära. Där blev hon sittande, medan
han skyndade bort, klev in i bilen och trixade fram
tubkikaren. Falken tystnade men satt kvar. Det
ena benets färgringar hann han se, det andra hade
hon dragit upp under sig.
Häckningen hade misslyckats det här året, fick
han reda på senare. Det hade han redan misstänkt.
Falkhonans uppträdande vid boplats i juni var
märkbart lamt och defensivt. Och det berodde inte
på den varma sommardagen. Uv, korp, mård ...?
Inte ens världens snabbaste fågel lyckas alltid. #
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NDER VÅREN KAN man ibland i parkdammar få se något ganska obehagligt. En ensam gräsandshona
förföljs och trycks ned av flera hanar,
hon försöker fly undan, men hanarna
hinner ikapp och försöker klättra upp på
ryggen, de biter i hennes huvud så att
fjädrar lossnar. Vad är det egentligen
som händer och varför?
Parning är det korta svaret på den
första frågan, gräsänderna försöker
komma till så att just deras gener ska
blanda sig med honans och föras vidare
till nästa generation. Den andra frågan
har ett långt och spännande svar och det
handlar denna artikel om.

DET UNDERLIGA I DETTA agerande är egentligen inte hanarnas beteende utan honans. De flesta fågelhonor parar sig
nämligen gärna med flera hanar, mer
genetisk variation leder troligen till att
fler ungar överlever.
Men varför tar då
inte honorna emot
de framrusande hanarna med öppna
vingar? Jo, i andpopulationer går det
Varför tar
flera hanar på varje
då inte
hona och varje hona
andhonorna kan enkelt finna en
bra partner. Behovet
emot de
av att para sig med
framrusan- flera hanar är alltså
mindre för
de hanarna mycket
andhonor än för
med öppna många andra honor
i fågelvärlden. Bland
vingar?
hanarna däremot
finns många som
aldrig lyckas skaffa sig en partner, de
måste då med våld tillskansa sig parningar för att säkra sina geners fortsatta
existens. För honorna är det inte bara
onödigt att para sig med andra hanar,

”
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VARFÖR SÅ
det kan också innebära risker. (Påtvingade kopulationer utförs även inom ett
par, anledningen tros vara att minska
sannolikheten att spermier från en annan hane befruktar honans ägg. Dessa
parningar är mindre våldsamma än påtvingade kopulationer av andra hanar.)
VAD ÄR DET DÅ för risker honan löper av
att para sig med andra hanar? Kring detta finns flera teorier. En är att de kvarvarande hanarna är de ”dåliga” hanarna, de ingen hona ville ha. Att para sig
med en sådan hane innebär enbart
nackdelar. Det här skulle emellertid
medföra att honan skulle ta emot par-

ningar av eventuella bra, överblivna hanar, men avstå från de dåliga hanarna.
Det som istället syns är att honorna verkar försöka avstå alla parningar med andra hanar än sin egen. En ytterligare hypotes kring detta är att honorna hos
änder kanske inte kan stöta ut sperma
på samma sätt som andra fågelhonor då
hanarna med sina penisar kan föra in
sperman längre in i honan än hos andra
arter. Honornas sätt att se till så att
”rätt” sperma befruktar ägget är då att
avstå från parningar med sämre hanar.
HONAN LÖPER OCKSÅ RISK att få sjukdomar
om hon parar sig med flera hanar. And-

VARFÖR SÅ BRUTALT?

en lämplig partner med kvalitativa gener. Den andra teorin menar att honan
genom att välja hanar som är bra på påtvingade kopulationer ökar sannolikheten att få många avkommor i senare generationer eftersom hanens beteende
förs vidare till kommande generationer
liksom honans preferens för sådana hanar.
FLERA TEORIER FINNS alltså

Är det någon som helst
evolutionär poäng med anddrakarnas våldsamma överfall och gruppkopulationer?

BRUTALT?
Bild: PER EISELE

hanar har nämligen ett penisliknande
organ som de pressar in i honan, bakterier som finns där kan därför komma
lägre in i kroppen än de som finns på
könsorganen hos andra fåglar. Det kan
till och med vara så att förekomsten av
penis är en förutsättning för att en påtvingad kopulation ens ska vara möjlig.
Hos vissa änder verkar det ske en evolutionär kapprustning där formen på honans vagina utvecklas för att försöka
hindra befruktningar och hanens penis
utvecklas i sin tur för att kunna befrukta
honan trots att den hindras av vaginans
form.
En fjärde förklaring är att hanar som

bevittnar en påtvingad kopulation mellan sin hona och en annan hane ofta
överger honan och ungarna. Varför ska
man slösa sin energi på att föda upp
konkurrentens ungar? Men även denna
förklaring har brister, hos många andra
fågelarter deltar nämligen hanen ännu
mer i omvårdnaden av ungarna trots att
parbanden inte är så starka.
TVÅ ANDRA FÖRKLARINGAR har att göra
med hur honan väljer partner. Den ena
teorin säger att andhonan genom att fly
från hanarna och försöka undgå parning
tvingar hanarna att konkurrera framför
hennes ögon. Hon kan då lättare välja

kring de påtvingade gruppkopulationerna och antagligen finns det inte en som är tillräcklig. En australiensk forskare menar att
honorna hos änder försöker göra det
bästa av en dålig situation. De vill helst
para sig med flera hanar, men samtidigt
undvika att få sjukdomar, emellertid gör
hanarnas penis att de kan utföra påtvingade kopulationer. För att undvika
detta så mycket som möjligt, försöker
honorna undvika parningar så mycket
det går. De hanar som är bra på påtvingade kopulationer kommer att föra detta
beteende vidare till sina avkommor och
på detta sätt hålls beteendet kvar i populationen.

TIDIGT I TEXTEN läste ni att det finns fler
hanar än honor bland änder. Denna
skillnad syns inte i ungkullarna utan
först senare i ändernas liv. Antagligen är
det häckningen som är akilleshälen.
Både predatorer och själva energikostnaden för häckning kan leda till att dödligheten för honor är större än för hanar
och på detta sätt blir honorna färre.

# ROBERT ENNERFELT

.

Referenser:
Pelletier, TC. (May 22, 2012). Why are these mallard males beating up this female? Retrieved from
http://askanaturalist.com/why-are-these-mallardmales-beating-up-this-female/ on July 7, 2017.
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KUNGSFISKARE
– MÄSTERDYKAREN
SOM KAN DRUNKNA
Tropisk och blågnistrande – som
skapad för varmare breddgrader.
Ändå uthärdar den vintern i
Norden. Men namnet isfogel
handlar mer om rost än is.
TEXT: HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

R

EDAN MÄSTER ERIK (Rosenberg alltså, inte redskapet för skolaga. Ni kan googla, förf. anm.)
talade sig varm för tajgans fågel blå, alltså
blåstjärten, och visserligen har han med tiden fått
rätt om att den gör påhälsning i landet, men egentligen behöver man ju inte skåda sig ända upp i
barrskogsbältet för att få spisa en blå fågel. Kungsfiskaren, som det nu alltså skall handla om, är visserligen en smula tillbakadragen och blyg, men
jämfört med flera av de busksmygande, vassdväljande och skogshasande fåglarna som tidigare avhandlats är den en veritabel exhibitionist, och blå
så det förslår dessutom.

KUNGSFISKAREN ÄR FÖR MÅNGA ett

välkommet inslag i
naturupplevelsen och det kommer kanske som en
överraskning att den är ett relativt nytt tillskott i
svensk fauna. Den första moderna observationen
är från 1835 och den första konstaterade häckningen kom 25 år senare. Som med många andra relativt nyanlända fågelarter i landet utgör Sveriges
kungsfiskare en randpopulation – den sista nordliga utposten, som kanske inte formligen frustar av
pionjäranda, men som uppenbarligen envetet härdar ut svenska vintrar (om det nu ska vara nåt)
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Med lägliga sittpinnar,
skyddade strandbrinkar och fiskrika vattendrag lever kungsfiskaren gott även i Norden.

snarare än att njuta sitt otium på sydligare breddgrader som det annars skulle anstå en fågel med så
pass exotiskt utseende.
I andra länder är så mycket riktigt fallet. En del
europeiska fåglar sticker över till Nordafrika vintertid, men en bofast population finns också i Tunisien och Marocko. Sibiriska individer kan tillryggalägga så mycket som 3 000 kilometer för att
komma från häckningsplats till övervintringslokal
på indiska subkontinenten – inga sträckor jämfört
med silvertärnan kanske, men för en dykanpassad
kortflyttare lite av en bragd. Kungsfiskarens ut-

Hampus porträtterar

Bild: HANS FALKLIND

bredningsområde sträcker sig därifrån vidare ända
bort till Salomonöarna.
I EUROPA OCH ANDRA delar av det västpalearktiska utbredningsområdet för arten är kungsfiskaren ensam om att vara kungsfiskare, eller åtminstone om
att vara blå och roströd kungsfiskare. Afrika, Asien
och Oceanien är däremot hemvist för nästan femtio små blå kusiner varierande från den nästan helt
orange pygmékungsfiskaren i Afrika, till den asiatiska herkuleskungsfiskaren, stor som en smärre
trast. Merparten av dessa små blå ägnar sig också

åt fiske och framlever sin existens i anslutning till
vatten. Många andra sorters kungsfiskare som inte
är lika nära släkt har i stort sett bara kroppsform
– med stor näbb som utmärkande attribut – gemensamt med vår egen. Ofta är de skogslevande och
äter helt andra saker än fisk. Trots sin färggrannhet
kan många av de så kallade trädkungsfiskarna vara
ganska blyga – det dröjde exempelvis tills 2015
innan en hanne av mustaschkungsfiskare (vilken
lever på de papuanska öarna Bougainville och Guadalcanal) fastnade på fotografi.
Men här hemma får kungsfiskarna alltså sitta i
Fåglar på Västkusten 4/2017
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De energiska kungsfiskarna
behöver
äta 60 procent av sin
egen vikt
varje dag
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Bild: HANS FALKLIND

ensamt majestät, inte bara för sin familj, utan också i dagsläget som ensam bofast representant för
ordningen praktfåglar (även kallad blåkråkartade
fåglar), något av en papperskorgsordning som samlar många färgglada icke-tättingar nära besläktade
med hackspettar. Hit hör även blåkråkor, biätare
och härfåglar, som ju dyker upp i Sverige emellanåt men sällan häckar här.
HÄCKAR GÖR DÄREMOT kungsfiskaren, och synbarligen ofta och gärna – upp till fyra kullar per säsong.
Men först behövs ett lämpligt revir. Bra fiskevatten
med sittplats som hänger ut över vattendraget är
hett eftertraktat. Gott fiske är av nöden då de energiska kungsfiskarna behöver äta 60 procent av sin
egen vikt varje dag. Stundom förekommer revirstrider, under vilka kombattanterna försöker hålla
varandras näbbar under vatten. De lärde tvistar
tydligen om huruvida kungsfiskaren äger ett faktiskt sångläte eller bara kör med lockläten i serie.
När familjen så är bildad grävs en uppåtsluttande meterlång håla i en lämplig strandbrink. Äggen
är nästan runda som kulor och, som hos många
hålhäckare som inte behöver kamouflera äggen,
helt vita. Antalet ägg i en kull varierar men är of-
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Störningskänslig. Stränga vintrar
kan ta kål på uppemot 95 procent
av landets kungsfiskarpopulation.

tast mellan fem och sju. Vid större antal än så kan
ruvande fågel inte täcka alla samtidigt med kroppen och ett eller flera kläcks aldrig. Makarna turas
om att ruva, men av någon anledning tar honan
alla nattpass. Det råder delade meningar om huruvida kungsfiskare aktivt framställer en bobale av
fiskben, eller om de helt enkelt bara slarvar med
att skaffa undan ungarnas spybollar, så att en bale
av fiskben sedermera uppstår.
EN VUXEN KUNGSFISKARE är nästan helt fri från naturliga fiender, annat än någon påpasslig rovfågel
emellanåt eller minkar eller liknande som springer
på ett illa placerat bo. Värre är det med mänsklig
åverkan på lämpliga biotoper, som ju inte växer på
träd direkt. Unga fåglar har en lite tristare lott i livet. För att få mat måste en kungsfiskare dyka, och
den som inte är bra på det redan vid första försöket
löper hög risk att inte få ett andra. Faktum är att
endast hälften av alla kungsfiskarungar överlever
mer än två veckor efter att de lämnat boet, varav
många alltså drunknar vid sitt första dyk.
Av dessa överlevare är det åter hälften som överlever till könsmognad. Likaså överlever bara 25
procent av den adulta populationen från en häck-

Hampus porträtterar

Bild: HANS FALKLIND

ning till nästa. En svår vinter kan så mycket som
95 procent av Sveriges totala population duka under. Trots dessa umbäranden har en ringmärkt
kungsfiskare lyckats bli 21 år gammal.
I VÅRA TRAKTER är

ju vintern en tid då kungsfiskare
snarast blir mer synliga, då flera lämpliga, isfria utlopp sammanfaller med trevliga fågellokaler. Det
ligger kanske därför nära till hands att gissa att det
är detta beteende som ligger till grund för det
norska och danska trivialnamnet Isfugl (och även
det på 1800-talet förekommande svenska namnet
Isfogel), men i själva verket förmodas det komma
av det äldre dialektala tyska Eisvogel – järnfågel,
sannolikt syftande på den stålblå och roströda fjäderdräkten.
Och som vanligt, när vi är inne på namn går det
ju att grotta ner sig lite till. Släktesnamnet Alcedo
är en latinisering av grekiskans alkuon som helt enkelt betyder kungsfiskare. Det berättas i en antik
sägen om den vackra drottningen Alkyone, som i
ett utbrott av högmod jämförde sig själv och maken med Zeus och Hera och som straff blev förvandlad till en fågel. Vidare visste dåtidens allmänbildade herrar, såsom Plinius den äldre, att en viss

Illustration: HAMPUS LYBECK

fågel, halcyon (en annan latinisering av alkuon)
med outsägligt sorgsen sång, plägade bygga sig ett
bo av fiskben som flöt på havet. Sju dagar före och
sju dagar efter vintersolståndet ruvade halcyon
sina ägg, och därför låg havet lugnt – i en variant
beroende på att Alkyone var dotter till vindarnas
härskare Aiolos. Av detta påstådda faktum kommer
uttrycket halcyon days, avseende exempelvis oväntat lugn (själv tänker jag gärna på brittsommar)
eller nostalgiskt syftande på en svunnen härlig
tid.
HUR DET NU är

med det och med kungsfiskarnas uppenbarligen rätt lakoniska överlevnadsstrategi, så
får man väl trösta sig med att även om kungsfiskaren är rödlistad som sårbar i Sverige, så är artens
utbredningsområde mycket stort och världspopulationen livskraftig.
Risker som föreligger beror som vanligt mest på
mänsklig aktivitet. Biotopförlust, miljögifter i fisk
och översvämmade bohålor för att nämna några.
Men förhoppningsvis kommer vi kunna se kungsfiskare här i krokarna så länge det finns någorlunda lämpliga brinkar att gräva i, pinnar att sitta på,
och fiskar att dyka efter. #

”

Trots dessa
umbäranden har en
ringmärkt
kungsfiskare lyckats bli 21
år gammal
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Då och då drar
brun kärrhök
över vassruggarna.

SAGSJÖN

Bild: MORGAN JOHANSSON

FÅGELSJÖN SOM FICK NYTT LIV
Här trivs brun kärrhök, vattenrall och dvärgbeckasin. Men Sagsjön
är mer än en näringsrik vassjö. I mosaiklandskapet, på väg mot sjön,
kan man hitta såväl nötkråka som skogsknipprot.
TEXT : MORGAN JOHANSSON
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU

S

AGSJÖN MED OMGIVANDE MARKER har restaurerats under åren 2012–2017 och tillgängligheten har ökat med stigar, parkeringsplatser och
fågeltorn. Antalet besökare har ökat stadigt. Sagsjön är ju också så mycket mer än en näringsrik
vassjö. I omgivningarna finns alltifrån sumpskog,
äldre ädellövskog och granskog till öppna betade
marker. Denna mosaik skapar förutsättningar för
en omväxlande fågelfauna alltifrån kärrhökar och
vattenrallar i sjön till kattugglor, hackspettar och
mesar i skogen.
Sagsjöområdet är enkel att ta sig till oavsett om
man väljer att cykla, åka bil eller kommunalt. Ett
flertal ingångar till området finns också att välja
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på, så här kan man göra ett flertal besök utan att
upprepa samma tur som gången innan.
Låt oss tillsammans ta en promenad genom området för att upptäcka denna spännande och lättillgängliga natur.
VI BÖRJAR VÅR PROMENAD vid Livereds kapell som
visserligen ligger utanför området men precis norr
om Sagsjö-området. P-plats finns men det är också
lätt att ta sig hit med buss som stannar på Södra
kyrkvägen. Därifrån är det en promenad på några
hundra meter.
Vi går stigen norr om kapellet förbi Livereds
damm genom lövskogar, en del gran, fram mot

SAGSJÖN
Från Göteborg: Vik av från E6
vid Ikea Kållered, passera rondellen och kör över motorvägsbron, riktning Stretered.
Ta sedan in till vänster på Högenvägen och Livereds kapell.

Karta: ANDERS NOTHAGEN

SO
ES

till gärdsgården tar vi en sväng
på stigen upp till vänster för ett närgånget besök i skogen. Denna stig leder
upp till Risås backa där det också
finns en p-plats. Här dominerar
gran. Detta är en äldre planterad granskog som ur skogsbrukssynpunkt har mis�skötts vilket gett en massa
död ved, nya gläntor där
solen lockat fram en hel
del löv och ställvis även en
del blåbärsris. Barrskogsmesar som svartmes och talltita förekommer i området
vi
men också hackspettar. Spillnt
er
nh
kråka hör och ser man ofta här.
öll
Kanske det finns någon övervintrande två n ötk råk o

N

NÄR VI KOMMER fram

r
Fö

ra

VI GÅR TILL HÖGER genom gångtunneln under vägen.
Här blir skogen mer barrdominerad med en del riktigt grova tallar och det är här som Sagsjö-området
börjar. Stigarna blir mer naturartade och ibland
lite blöta. Till höger om stigen har Rödjebäcken sin
källa och här är det stundtals riktigt sumpigt. I
kanten mot bergtäkten som ligger strax intill kan
man hitta den inte alldeles vanliga tibasten vars
bär och bark är mycket giftiga för människan men
vissa arter av fåglar äter bären och på så sätt kan
fröna spridas. Lite längre nedströms breder al-

sumpskogen ut sig. Mindre hackspett, entita och
trädkrypare är karaktärsarter här, men även kattuggla och sparvhök har sina boplatser i närheten.

OR

gångtunneln under Östra Lindomevägen en knapp
kilometer bort. Det var i detta område som en fågelmatning lockade fram nötkråkor vintern 2016–
2017. Dessa fåglar häckar sannolikt i närheten då
det inte är ovanligt att även under häckningstid
stöta på dem. Andra fåglar att hitta här är kattuggla som häckar i någon holk, större hackspett, gröngöling och ett flertal sångare. Vid Livereds damm
har det setts forsärla med ungar under häckningstid. Kanske de häckar i närheten.
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Lärkfalk syns regelbundet i Sagsjöns närområde.

”

Vattenrall
hörs ofta
grymta i
vasskanten och
sävsparvar
flyger fram
och tillbaka
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tretåig som vi alla har missat, biotopen är bra nog
för den i alla fall.
Fortsätter vi istället stigen framåt så kommer vi
än en gång in i ädellövskog som en tidig vårdag
sjuder av liv. Denna stig leder fram till Sageredsvägen där vi tar till höger bort mot Sagereds gård.
Håll koll på om det sitter någon buskskvätta på någon av staketstolparna. Eller kanske den svarthakade har hittat hit igen.
NÄR MAN FORTSÄTTER förbi

gården och går längs med
skogskanten når man strax till en obs-plattform
med god utsikt över större delen av östra sidan av
Sagsjön. Vattenrall hörs ofta grymta i vasskanten
och sävsparvar flyger fram och tillbaka. Med lite
tur ser man den bruna kärrhöken jagande över vassarna eller kanske över fälten. En stig fortsätter
förbi plattformen längs med sjöns norra strand
strax utanför verksamhetsområdet till höger. Svart
rödstjärt är ingen ovanlig syn när den sitter på någon av byggnaderna och spelar. En liten varning
bara, gå inte in på verksamhetsområdet – det är
förenat med livsfara.
Vid Sagereds gård går det också en stig söderut
över betesfälten och över Rödjebäcken. Vintertid
ser man ofta varfågel sittande i något träd. Efter att
ha tagit sig över betesmarken kommer man fram
till en öppning mellan buskarna där stigen blir lättare att följa. En kort sträcka är lite blöt, men strax
är vi uppe på torrare mark igen. Ett par olika stigar
finns att välja på, den längre går delvis genom en
granplantering men vi väljer den som går strax
ovanför kriminalvårdsanstalten.
Framme vid Odonvägen går vi längs vägen ner
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I oktober 2016 rastade ägretthäger vid sjön.

mot Sagsjön. Vi gör ett besök på plattformen som
finns en bit in på Sagövägen. Söder om infarten
finns det en parkering om man vill ta bilen direkt
hit. Längs med Sagövägen växer natt och dag och
skogsknipprot, en orkidé som är ovanlig och, som
alla svenska orkidéer, fridlyst.
SEDAN GÅR VI tillbaka

och fortsätter över bron till en
stig som går i strandkanten till Sagsjön parallellt
med Gamla Riksvägen. Härifrån brukar vattenrall
höras, kanske också någon mindre hackspett. Härifrån är det några hundra meter fram till Flabäcken
där forsärla brukar häcka och strax är vi framme
vid det västra tornet.
Detta är ett handikappanpassat torn med utsikt
över västra sidan av Sagsjön. Det är denna sida
som syns för de flesta när de kör förbi på motorvägen. På eftermiddagen har man bäst ljus till bra
obsar. Brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk och pilgrimsfalk är några rovfåglar som regelbundet ses,
men arter som drillsnäppa, skogssnäppa och tofsvipa finner man också här. Nya häckningsholmar
skapades under 2017 för att gynna fågellivet. Cirka
140 arter har setts i Sagsjöområdet och kan vi
locka till oss en skrattmåskoloni kommer säkert
denna siffra att stiga. Från västra tornet går vi vägen tillbaka där vi startade.
BÄSTA TIDEN ATT besöka området

är inte oväntat vår–
sommar–tidig höst men även vintertid kan man se
en del. Varfågel ses varje år och nedanför den norra plattformen övervintrar dvärgbeckasin vissa år.
Så kör av motorvägen nästa gång och besök området du också. #

fågellokaler

Drömmål när och fjärran.

Belize & Guatemala • Mars • T. Sirotkin

Malaysia • Mars–april • Göran Pettersson

Ammarnäs • Juni • Göran Pettersson

Island • Juni–juli • Gigi Sahlstrand

www.avifauna.se

0485-444 45

Nordens största utbud av naturresor
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SVARTHAKADE BUSKSKVÄTTANS
EXPANSION PÅ VÄSTKUSTEN
Historiskt en sällsynt gäst – på sistone rejält etablerad som häckfågel
i våra trakter. Fort har det gått. Från en första fastställd häckning nära
Hallandsås 2014 till 28 häckningar 2017.
TEXT : REINO ANDERSSON BILDER : ANETTE ANDERSSON
SAMREINOANDERSSON@GMAIL.COM

E

TT EXEMPLAR AF denna, veterligen blott en gång
förr här i Sverige funna fågelart, blef den 18
januari 1902 skjutet strax söder om Göteborg,
af en yngling, som inlemnade detsamma till uppstoppning.
Så inleds ett meddelande av den flitige ornitologen och jägaren C.O. Bothén, hämtat ur Öfversigt af
Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar samma år. Det handlade om den ”Svarthalsade buskskvättan”, som sköts i närheten av de välbesökta
jaktmarkerna i Fässbergsdalen. Intressant nog
tangerar det området där den första häckningen i
Göteborgstrakten ägde rum, 115 år senare. I skiftet
februari–mars 1959 var det dags för stadens andra
fynd, som gjordes i de mytomspunna våtmarkerna
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vid Skarvik strax väster om Rya skog. Så sent som i
början av 1980-talet hade endast sex fynd gjorts i
Göteborg och Bohuslän (Björkman m fl 2009; Ingemar Åhlund) och från Halland beskriver Wirdheim
& Carlen (1986) artens situation med följande rader: ”Svarthakade buskskvättan, som närmast
häckar på Jylland, hade före 1980 bara iakttagits
fem gånger i Halland. Tidigast var på Getterön den
4 maj 1960. Sedan 1980 har den varit årlig, men
inget år har fler än två exemplar setts”. Under två
decennier påträffades sedan endast ett fåtal exemplar årligen på Västkusten, framför allt under våren.
Fram till och med 2015 hade 25 häckningar
konstaterats i Sverige, den första år 2000 utanför

svarthakad expanderar i väst

Stensjöstrand
– häckbiotop 2017.

Fässberg, Mölndal
– häckbiotop 2017.

Simrishamn. Utöver Skåne genomfördes en häckning i Västergötland 2004 och i Halland återfanns
ett häckande par 2014 och tre par 2015.
Under våren 2016 uppträdde svarthakade buskskvättor invasionsartat i en aldrig tidigare skådad
omfattning, vilket märktes redan i mars då många
av dem anlände. Rekorduppträdandet resulterade i
totalt 34 troliga eller säkerställda häckningar i hela
landet, fördelat på ett par i Västergötland, två i Bohuslän, 13 i Halland och 18 i Skåne (Dahlén & Sö-

På BWP:s utbredningskarta från 1988 verkar
steget till häckning på västkusten avlägset.

derquist 2016; Wernersson, 2017).
I Danmark har utvecklingen varit likartad med
ett första häckfynd 1942 och ett fåtal oregelbundna fynd åren därefter. Så sent som 1970 påträffades inte fler än två häckande par, men i början av
1990-talet tog expansionen ordentlig fart. Några
egentliga inventeringar har inte genomförts men
vid en uppskattning 2012 översteg antalet revir
300. Då bedömdes samtidigt att många förbisetts
och antalen mycket väl skulle kunna uppgå till det
dubbla.
Även i vårt grannland utmärkte sig 2016 som ett
exceptionellt år, med fler fynd än någonsin tidigare. Från att ha varit bunden till hedbiotoper utmed
Jyllands västkust, har den i takt med expansionen
vidgat sitt biotopval och spridit sig även till inlandet. Under 1970-talet etablerades även ett bestånd
längs Norges sydvästkust, vilket anses härstamma
från de brittiska öarna. Numerären har varierat
med som mest 50–100 par, medan den vissa perioder har varit försvunnen, främst beroende på effekter av kalla vintrar (Gjershaug, 1994; Nyegaard
m fl 2014).
Denna artikel beskriver expansionens förlopp

”

Med tanke
på artens
breda biotopval och
anpassningsförmåga är
mörkertalet
förmodligen
stort
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”

En dramatisk uppgång av antalet fynd
skedde
2016 med
hela 63
individer

under häckningstid (mars–augusti) på Västkusten
den senaste tioårsperioden (2008–2017). Uppgifterna är hämtade ur Artportalen och fågelrapporter, samt genom kontakter med flera initierade
skådare. Detta medför att materialet grundar sig på
spontana iakttagelser och inte några systematiska
inventeringar. För en så pass ovanlig art som svarthakad buskskvätta, kan man dock förvänta sig en
relativt hög rapporteringsfrekvens.
Med tanke på artens breda biotopval och anpassningsförmåga, är dock mörkertalet förmodligen
stort även hos oss och det torde inte vara en alltför
djärv gissning att det verkliga antalet uppgår till
minst det dubbla. Fynden delas upp i tillfälliga observationer, permanenta sångrevir, troliga eller säkerställda häckningar och avser i möjligaste mån
spegla det reella antalet individer. Klassningen av
häckningsstatus följer de kriterier för trolig respektive säkerställd häckning som anges i Svensk Fågelatlas (Svensson m fl, 1999).

Halland (totalt antal individer=177)

Göteborg och Bohuslän (totalt antal individer = 72 ex)

120
100
80

FYND PÅ VÄSTKUSTEN UNDER HÄCKNINGSTID 2008–2016

Antalet fynd höll sig på en ganska konstant nivå
till och med 2015, med undantag efter några kalla
vintrar då färre observationer gjordes. Ankomsten
skedde tidigt med kulmen i slutet av mars och början av april och i många fall uppträdde fåglarna redan parvis. Den första häckningen rapporterades
från Lya ljunghed vid Hallandsåsen 2014. Året därpå kunde tre häckningar konstateras vid Klosterfjorden, Stensjöstrand och Mästocka ljunghed i
Halland.
En dramatisk uppgång av antalet fynd skedde
2016 till hela 63 individer (ungar ej medräknade),
därav 15 troliga eller säkerställda häckningar. Två
av dessa upptäcktes vid Mollön och Kalvöfjorden i
Bohuslän, medan 13 var koncentrerade till södra
och mellersta Halland, framför allt i öppna och
buskrika kustområden kring Falkenberg och Halmstad. Svarthakade buskskvättan lägger normalt flera kullar och på många av platserna registrerades
därför höga häckningskriterier såsom flygga ungar.
Av ett material som utgår från spontana rapporter,
är det dock svårt att fastställa häckningsframgången eller hur många flygga ungar respektive par har
fått ut. Flyggdatum för 42 kullar 2014–2017 visade
sig vara utspridda över en lång period, från maj till
augusti.
HÄCKNINGSSÄSONGEN 2017
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Antal individer på Västkusten under häckningsperioden 2008-2017 (Göteborg och
Bohuslän sammanslagna, ungar ej medräknade).
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Ökningen fortsatte under 2017 med 99 iakttagna
individer. Av dem klassades 42 (42 %) som tillfälliga observationer och gällde fåglar som endast uppehöll sig någon eller några dagar på en plats, påfallande ofta i kustbandet. Detta handlade
sannolikt om individer som just anlänt och rastade
innan de drog vidare. Därutöver noterades ett permanent revir med en sjungande hanne, medan resterande 56 individer (28 par) uppvisade kriterier
för trolig (5) eller säkerställd (23) häckning.
En av dessa återfanns vid Oxhagen nära Kungälv
i Bohuslän. Detta var dock den enda platsen i landskapet med noterade häckningsindicier och utbredningen sträcker sig därmed i nuläget upp till
Göteborgstrakten. Det är dock osäkert om denna
bild speglar verkliga förhållanden eller endast geografiska skillnader i skådaraktivitet.
Den första konstaterade häckningen i Göteborgs
rapportområde påträffades i ett litet oansenligt
vassparti nära ett kontors- och industriområde vid
Fässberg i Mölndal. Båda dessa häckningar blev sedermera välbesökta av intresserade skådare och
kanske medförde det stora antalet rapporter på
Artportalen att extra fokus föll på svarthakad buskskvätta som art. Några av de 26 häckningarna i
Halland ägnades också stor uppmärksamhet bland
skådare, exempelvis paren vid Båtafjorden.
Koncentrationen var liksom tidigare stor kring
Falkenberg och Halmstad, men även Varberg och

svarthakad expanderar i väst

Häckningsplatser
på Västkusten 2017
Troliga häckningar:
1. Riddarekulle/Prästbron, Vallda
2. Deberg, Fjärås
3. Rosendal, Morup
4. Haverdalsreservatet, Haverdal
5. Ringenäs badplats, Halmstad
Säkerställda häckningar:
6. Oxhagen, Kungälv
7. Fässberg, Mölndal
8. Riddarekulle/Prästbron, Vallda
9. Svinholmen, Kungsbacka
10. Skällträ, Ölmevalla
11. Bua strand, Bua
12. Båtafjordens fågeltorn, Bua
13. Båtafjorden, parkeringen, Bua
14. Båtafjorden Attestorp, Bua
15. Klosterfjorden, Åskloster
16. Klosterfjorden, Åskloster
17. Getterön, Varberg
18. Digesgård, Glommen
19. Björnhult, Lis mosse
20. Lövstaviken, Falkenberg
21. Lövstaviken, Falkenberg
22. Skreanäs, Falkenberg
23. Grimsholmen, Falkenberg
24. Stensjöstrand, Steninge
25. Särdal, Haverdal
26. Skälvik, Halmstad
27. Ringenäs, Halmstad
28. Hagön, Halmstad

Kungsbacka kommuner hyste flera par. Biotopvalet
var ganska skiftande, från ljunghedar och kusthedar till våtmarker med riklig örtvegetation, vassar
och buskar.
Även ruderatmarker som igenväxta soptippar
har visat sig vara attraktiva. En erfarenhet var att
paren var oerhört stationära på sina revir och sällan rörde sig längre än några hundra meter. Flera
av paren som följdes mer ingående fick även denna
säsong ut två kullar.
EXPANSIONENS ORSAKER

Den svarthakade buskskvättans expansion på Västkusten och i andra delar av landet, skall ses mot
bakgrund av den danska invandringen och en omfattande framstöt från sydväst via tyska SchleswigHolstein. Därifrån har det också skett en spridning
mot öster, där den nu förekommer ganska spritt i
Mecklenburg (Eichtstädt m fl, 2006; Knief m fl,
2010). En pågående färgmärkningsstudie av svarthakad buskskvätta i Skåne, visar att andelen åter-

Geografisk fördelning av samtliga 99
individer 2017 (ungar ej medräknade).

vändande fåglar påföljande år är låg (Dahlén & Söderquist, 2016). Det indikerar att den ökning vi nu
ser till stor del beror på en överproduktion i kärnområdena längre söderut. De år då de flesta reviren
där är besatta, tvingas en del individer fortsätta
norrut i flyttningsriktningen.
Under expansionsfasen utgör unga och oerfarna
hannar bland tättingar ofta pionjärerna då nya områden erövras. Så verkar också vara fallet med
Fåglar på Västkusten 4/2017
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”

De verkliga
orsakerna
till förändrade utbredningsmönster
har med
säkerhet
kunnat
beläggas
endast för
ett fåtal
fågelarter

svarthakad buskskvätta. Eftersom de inte är
ortstrogna något tidigare revir, kan de hamna
långt utanför utbredningsgränsen, så kallad förlängd flyttning. På så sätt kan det bildas tillfälliga,
smärre ansamlingar av revirhävdande hannar på
nya platser, där de till en början ofta förblir oparade. I takt med att allt fler individer fylls på söderifrån och förutsättningarna är gynnsamma, kan
en art etablera sig i nya områden och även uppvisa
nya anpassningar när det gäller häckningskrav
med mera.
Detta är ett förlopp som tidigare har kunnat påvisas hos en rad arter som spridit sig norrut, bland
annat kärrsångare och svart rödstjärt (Jacobsson,
1964; Andersson, 2015). Samma snabba expansion
uppvisar idag till exempel vitstjärnig blåhake, vars
utveckling är påfallande lik svarthakad buskskvätta. I Danmark har blåhaken etablerat sig med flera
hundra revir efter en framgång i stora delar av utbredningsområdet. I Holland har den sedan
1980-talet tiodubblat sin förekomst, som nu uppgår till över 10 000 par (Hustings m fl, 2010). I
sydvästra Sverige handlar det dock ännu så länge
bara om sporadiska fynd eller enstaka häckningar
(Klinteroth, 2015).
Antal individer (totalt 211 ex)
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Den svarthakade buskskvättan tillhör de arter på
frammarsch som brukar förknippas med klimatförändringen och förväntas öka enligt prognoser för
den framtida fågelfaunan (Huntley m fl, 2007; Edman & Ottvall, 2016). Att klimatet har en stor påverkan råder knappast några tvivel om, då populationen ofta uppvisat stora variationer med nedgång efter kalla vintrar. Klimatet har alltid haft
betydelse för olika arters utbredningsförhållanden,
men är långt ifrån det enda orsakssambandet i ett
komplext mönster och samspel. Biotoper, konkurrens och mänsklig aktivitet är några andra faktorer
som kan påverka populationsutvecklingen i endera
riktningen.
I några fall där vi redan ser tydliga trender är
klimatprognosernas förväntningar och verkligheten inte alltid överensstämmande. Arter som förutspåtts öka i Skandinavien har uppvisat en tillbakagång, exempelvis sommargylling och höksångare.
Andra som förväntats gå tillbaka har istället spridit
sig, inte sällan på ett explosionsartat sätt. Ägretthäger, skedstork och svarthuvad mås är sådana exempel som inte följer förutsägelserna.
Redan under 1900-talets första decennier, långt
före den nuvarande klimatutvecklingen, invandrade en lång rad fågelarter till Sverige. Det var exempelvis då kungsfiskare, forsärla, svart rödstjärt,
trastsångare, gräshoppsångare och rosenfink gjorde sitt intåg och etablerade sig som häckfåglar.
Men också arter som svarthalsad dopping, kentsk
tärna och ängshök ingår i denna kategori (Otterlind, 1954; Haas m fl, 2014). De verkliga orsakerna
till förändrade utbredningsmönster, har med säkerhet kunnat beläggas endast för ett fåtal fågelarter.
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Det vore därför önskvärt att mer detaljerat kunna
följa den svarthakade buskskvättans utveckling i
Västsverige under kommande år. Inte minst dess
häckningsbiologi, för att se hur den anpassat sig
jämfört med uppträdandet i södra Europa. Det är
en art som är relativt lättstuderad och befinner sig
i ett spridningsskede då den ännu inte hunnit bli
alltför vanlig. Och framför allt är det en härlig fågel att studera för var och en som funnit tjusningen
i att följa en art på djupet. Men det kräver så klart
en hel del arbete och erfarenhet.
Alla skådare, nya som gamla, kan dock på ett enSerie1
kelt
sätt bidra till att vi på sikt lär känna buskskvättorna bättre. Nämligen att rapportera in alla
sina observationer på Artportalen, istället för att
enbart nöja sig med att sprida sitt fynd till de olika
larmsystemen. Där försvinner de snart i glömska,
till skillnad från Artportalen som säkrar fyndet för
framtida efterforskningar. Ännu bättre hade det
förstås varit att mer systematiskt besöka vissa områden, som kan tänkas hysa sjungande hannar eller
kanske till och med häckande par. Också det en
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Även i Bua valde
ett par att häcka
sommaren 2017.

uppgift väl lämpad för alla skådare med lite nyfikenhet och forskningslust.
Tack till Andreas Wernersson, Björn Dellming,
Anette Andersson och Anders Wirdheim för genomläsning av artikeln samt Ingemar Åhlund, Janne Dahlén och Gunnar Nyström för värdefulla upplysningar. Tack också till alla rapportörer som lagt
in sina observationer på Artportalen och därmed
möjliggjort denna sammanställning. #
LITTERATUR:
Andersson, R. (2015). Andra världskrigets ruinstäder och
dess betydelse för svarta rödstjärtens Phoenicurus ochruros
expansion i norra Europa. Ornis Svecica ca 25:45–50.
Björkman, P. m fl, (2009). Fågelrapport för Göteborgs rapportområde 2008. Fåglar på Västkusten, supplement 36:15–64.
Bothén. C.O. (1902). Nytt fynd af Svarthalsade buskskvättan
(Saxicola rubicola) i Sverige. Öfversigt af Kongliga VetenskapsAkademiens Förhandlingar 59:65–66.

(1994). Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening.

Haas, F., Barbet-Massin, M., Green, M., Jiguet, F. & Lindström, Å. (2014). Species turnover in the Swedish bird fauna
1850–2009 and a forecast for 2050. Ornis Svecica 24:106–
128.
Huntley, B., Green, R.E., Collingham, Y.C. & Willis, S.G.
(2007). A climatic atlas of European breeding birds. Lynx Edicions, Barcelona.
Hustings, F., Vegeer, J-W., Eeekelder, P., et al (2002). Atlas
van de Nederlandse broedvogels 1998–2000. Nederlandse Fauna 5.
Jacobsson, S. (1964). Kärrsångaren Acrocephalus palustris I
Göteborgstrakten och norra Halland. Vår Fågelvärld 23:201–
208.
Klinteroth, L. (2015). Ny stjärna på himlen. Vår Fågelvärld
nr. 4:14–18.
Knief, W., Berndt, R.K., Hälterlein, B., Jeromin, K., Kieckbusch, J.J. & Koop, B. (2010). Die Brutvögel Schleswig-Holsteins. Ministerium fur Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein.

Dahlén, J. & Söderquist, P. (2016). Svarthakad buskskvätta
– bästa året hittills för arten i Sverige. Nyheter, Birdlife.se

Nyegaard, T., Meltofte, H., Tofft, J. & Grell, M.B. (2014).
Truede og själdne ynglefugle i Danmark 1998–2012. Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift 108, nr 1.

Edman, A. & Ottvall, R. (2016). Brandkronad kungsfågel på
frammarsch. Anser 55:6–12.

Svensson, S., Svensson, M. & Tjernberg, M. (1999). Svensk
fågelatlas. Vår Fågelvärld, supplement 31, Stockholm.

Eichtstädt, W., Scheller, W., Selin, D., Starke, W. & Stegemann, K-D. (2006). Atlas der Brutvögel in Mecklenburg-Vorpommern. Steffen Verlag, Friedland.

Wernersson, A. (2017). En ny bekantskap på de halländska
kusthedarna. Fåglar i Halland 2016.

Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldöj, S. & Byrkjeland, S.

Wirdheim, A. & Carlén, T. (1986). Fågelstråk – Hallands fågelliv i ord och bild. Spektra, Halmstad.

Fåglar på Västkusten 4/2017

31

fågelskydd
fågelskydd

UGGLE-REHAB
PÅ 1980-TALET
En uggla som äter päron i en trädgård på Öckerö? Jodå, det
var en pärluggla med bruten vinge. Den behövde omvårdnad,
tid att läka och flygträning inomhus. I totalt mörker.
I det läget skulle nog de flesta gett upp.
TEXT : BJÖRN ZACHRISSON
BJORN.E.ZACH@GMAIL.COM

D

i början på åttiotalet, då
det ringde en man från Öckerö till mig och
sa.
– De sedder e öggla i min hauve å eder på e
pära!
Jag frågade vad det var för art av uggla.
– Den ä änna preckede å bra liden! ”
– Det är kanske en björktrast, för dom tycker
om frukt svarade jag. Ugglor är ju rovfåglar och
äter bara kött!
– Nej jag ä helt hundra på atte de ä e öggla ,
du får la komma hid å se sjörlv!

”

”Det kommer inte in
en enda mus
i vårt hus,
för då flyttar jag!”
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ET VAR NÅGON gång

JAG ÅKTE GENAST DIT för

att titta. Och mycket riktigt
sitter det en pärluggla på ett päron och sliter i
fruktköttet som om det var ett byte. Jag och Ragnar gick lite närmare för att titta. Då hoppade
den av päronet, men flög inte sin väg. Det visade
sig vara en mycket mager och vingskadad liten underbar varelse
som var i stort behov av vård.
Pärlugglan är Europas näst
minsta uggleart. En mycket
söt liten pärlbeströdd
nattrovfågel, med klara
svavelgula ögon, stor som
en björktrast.
Den fick följa med mig
hem, där jag undersökte
den noggrant och konstaterade att vingen var av mitt
på underarmsbenet, så det var
Me
ds
ganska lätt att spjälka med hjälp
v av
elg u
l a ö g o n. B i l d :
av en styv pinne och lite tejp. Sedan
virade jag in hela fågeln med gasbinda, utom be-

nen och huvudet förstås! Jag hade ett ganska
stort inhägnat utrymme i mitt nya stora duvslag
där den kunde hoppa omkring. Men den var så
utmärglad att den matvägrade. Så jag blev tvungen att tvångsmata den. Efter några dagar började
den att slita köttbitar själv från några döda duvor
jag hade haft i frysen. Den gick fort upp i vikt och
blev efter några veckor riktigt tjock och välmående.
DAGEN KOM DÅ JAG TOG BORT BANDAGET och

vingen
såg ut att ha växt ihop ordentligt. Men nu började rehabiliteringen. Hur detta skulle uppnås
visste jag inte riktigt. Man kan ju inte släppa tillbaka den till naturen utan att veta om den kan
fånga byte själv. Flygträning i garaget kanske är
en bra ide tänkte jag och så fick det bli. Pärlugglans naturliga byten är små gnagare, typ möss
och jag kom på den briljanta idén, att möss
kan man ju köpa på zooaffärer. Jag sa till
min fru att jag skall skulle bara in till
stan en sväng. Hon anade nog oråd
för hon frågade genast:
Vad skall du där och göra?
– Skall bara köpa möss, svarade jag lite tveksamt.
– Varför?
– Släppa dem på garagegolvet
så att ugglan får träna upp sin
jaktförmåga igen, så att jag vet att
den kan fånga byten innan jag släpper den fri!
ON
SS
–
Det kommer inte in en enda mus i
N
HA
E R I K vårt hus, för då flyttar jag! fick jag till svar.
Så jag blev tvungen att hitta en annan lösning!

uggle-rehab

Pärlugglor lever mest av smågnagare. Men när Björn Zachrisson ville släppa ut möss i garaget för att flygträna sin uggla
var det ingen där hemma som
applåderade.

Jag spikade upp två tvärribbor, en i vardera ände
på garaget, och där jagade jag ugglan emellan –
även i totalmörker. Men då var jag tvungen att
använda ficklampa så att jag själv inte sprang in i
väggen. Jag har ju inte mörkerseende som ugglor!
Där i garaget fick den flyga fram och åter varje
kväll när jag kom från jobbet, det var bra träning
för den. Under dagen fick den vara i sin stora bur
och flaxa omkring, jag hade även satt in ett mindre träd i buren, där den kunde klättra omkring.
Rovfåglar äter ju bara rått kött. Eftersom de
inte kan leva på Skogaholms delikatesslimpa, och
fläskfile är för dyrt, fick det bli duvor – morgon,
middag och kväll.
SENARE PÅ HÖSTEN hade Friluftsfrämjandet ugglejakt vid kyrkogårdens parkering, där barnen fick
leta numrerade masonitugglor i mörkret med
hjälp av ficklampor. Jag tog ugglan med mig och
visade upp den för barnen och deras föräldrar.
Det blev uppskattat, när de fick se en livs levande
uggla! Den hade nu blivit riktigt duktig på att flyga, så jag bedömde att den skulle klara sig själv
ute i naturen. Trots att garagegolvsmusträningen

Bild: ERIK HANSSON

tyvärr uteblev, så var den nu färdig för ett eget liv.
Det kom en fin och lugn kväll då jag beslutade
att nu skall den släppas. Jag ringde ett par goda
vänner som gärna ville vara med och titta på när
den skulle flyga iväg. Jag var jättenervös! Tänk
om den skulle kraschlanda på marken. Vi gick
bakom kyrkogården till en lämplig öppen plats,
där vi kunde se vart den flög. Och flög gjorde den
– jättefint! Jag blev varm i hela kroppen av någon
konstig inre känsla.
Den landade i en tall lite längre bort och vi gick
fram till tallen och tittade på den en sista gång
där den satt och ugglade. Den blinkade till med
ett öga åt gången, så som bara ugglor kan. Kan
det ha varit ett medvetet tacksamhetsögonblink
eller bara en stilla flirt? Hur det gick sedan fick
jag givetvis aldrig veta. Kanske står det skrivet i
stjärnorna. #
Fotnot:
Hittar man en skadad fågel nuförtiden lämnar man förstås in
den till Fågelcentralen. Men detta hände sig åtskilliga år innan
fågelrehabiliteringen i Rödbo dragit igång. Så utan Björn
Zachrissons omsorg hade ugglan haft noll chans att överleva.
Fåglar på Västkusten 4/2017
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VART ÄR
VI PÅ VÄG?
Ska GOF stå på egna ben framöver eller är
tätare knytning till SOF-BirdLife Sverige att föredra? Vad händer då med egenbestämmandet ?
Ska GOF-are vara med i både regional- och riksförening? Hur går det med Fåglar på Västkusten?
Här följer tre inlägg med argument för och emot.
Styrelsen:

”Med flera medlemmar kan
vi agera mera kraftfullt”

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att
tydliggöra vilka konsekvenserna skulle
bli av de föreslagna stadgar som vi presenterade för årsmötet. En arbetsgrupp
tillsattes och den 19 november presenterades och diskuterades detta vid ett
medlemsmöte på Naturhistoriska museet. Eftersom detta skrivs innan medlemsmötet 19 november är det inte känt
vad som presenterades eller diskuterades på detta möte. För er som inte kunde närvara den 19 november kommer
en sammanfattning av mötet i FpV
1/2018.
Givetvis har styrelsen diskuterat det
föreslagna stadgeförslaget sedan årsmötet, och nedan följer en kort sammanfattning av vad vi anser detta skulle
innebära för den enskilde medlemmen
men också för föreningen i övrigt.
DET VAR FRÄMST en mening i förslaget
som gav upphov till mycket diskussion,
då den begränsar den personliga valfriheten angående vilken/vilka föreningar
man vill vara medlem i: ”Medlem i Föreningen är samtidigt medlem i Riksfören-

34

Fåglar på Västkusten 4/2017

ingen.” Förslaget öppnar dock upp för en
annan valmöjlighet, nämligen vilken/
vilka tidskrifter man vill läsa. Idag finns
inte den valmöjligheten. Men några har
också befarat att Göteborgs Ornitologiska Förening (= GOF) med nya stadgar skulle förlora vår status som en
”egen” förening och bli styrda av SOF
– BirdLife Sverige (= Riksföreningen)
och att vi skulle förlora vår självständighet vad gäller regionala beslut och ekonomi. Så blir inte fallet.
GOF ÄR REDAN IDAG en regionalförening av
Riksföreningen och har så varit under
många år. I våra nuvarande stadgar,
som finns att läsa på vår hemsida, fastslås att ”Föreningen utgör regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening
(riksföreningen) och har som sådan att ...
verka för riksföreningens syften.” Gällande är också att ”Ändringen (= stadgeändringen) skall underställas riksföreningens
styrelse för godkännande.” liksom ”Dessa
stadgar skall för att vara gällande fastställas av riksföreningens styrelse.” Utifrån
GOF:s nuvarande stadgar kan vi alltså
fastslå att föreningen idag inte kan agera ”hur som helst” då den enligt stadgarna redan är en regionalförening till
Riksföreningen.

GOF-exkursion i
vårvinterdimma.

Är detta då ett problem som har hämmat GOF:s verksamhet? Styrelsen upplever inte att det har varit så och kommer
inte heller att bli så med ändrade stadgar. GOF har idag en bred verksamhet
från fågelskydd på regionalplanet och
utgivning av en mycket uppskattad regional tidskrift till fågelresor till andra
sidan jordklotet. Detta helt utan begränsningar från Riksföreningen. En integrering av medlemskapet kan resultera i fler medlemmar både i GOF och i
Riksföreningen. Detta är något som
skulle stärka arbetet med det viktiga
fågelskyddet. Med fler medlemmar kan
vi agera mer kraftfullt i många fågelskyddsfrågor som berör fåglarna i Göteborgsregionen och de områden GOF:s
medlemmar besöker. Det vill säga hela
Sverige och hela världen.
Även en oro för ekonomin har märkts
bland vissa. I nuläget är det GOF:s årsmöte som beslutar om medlemsavgiften

GOF - SOF BIRDLIFE

omröstning ska medlemsavgiften till
GOF vara betald för 2018.
I SAMMANFATTNING:

Bild. STIG FREDRIKSSON

i GOF, något som kommer ske även efter en eventuell stadgeändring. Det vi
inte kommer att råda över är den del av
avgiften som gäller medlemskapet i
Riksföreningen. Det är Riksföreningens
årsmöte som beslutar om detta och där
är GOF representerade.
ÄVEN SYNPUNKTER PÅ §19 angående nedläggning av GOF har skapat oro. Om
GOF av någon anledning skulle läggas
ner kommer Riksföreningen att ”förvalta våra tillgångar till dess att ny förening bildats inom regionen”. Detta innebär INTE att Riksföreningen fritt får
disponera våra tillgångar utan de ska
lämna över dessa till en nybildad förening i regionen. Och här nämns inte något om att denna nya förening ska vara
en regionalförening av Riksföreningen!
Men de föreslagna stadgarna innebär
även en del andra förändringar som enligt styrelsens bedömning stärker demo-

kratin i GOF. Till exempel kommer årsmötet att fatta beslut om verksamhetsplan och budget för kommande år. I nuläget är det styrelsen som på egen hand
fattar dessa beslut. Med ändrade stadgar
kan också styrelsen utse kassör och sekreterare utanför styrelsen vilket inte är
möjligt idag. Och med en integrering av
medlemskapet kommer våra medlemsregister att samköras vilket innebär färre utskick, mindre arbetsbelastning och
förhoppningsvis enklare administration
för GOF. Du kan läsa det förslag till nya
stadgar, med våra kommentarer, som
presenterades vid årsmötet 2017 på
GOF:s hemsida under nyheter med datum 2017-02-28.
DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT alla

ni som är
engagerade i GOF:s och Riksföreningens
framtid kommer på årsmötet den 8 april
och gör er röst hörd. Men tänk på att för
att din röst ska räknas vid en eventuell

Fråga: Ska GOF bli en regionalförening inom SOF?
– GOF är sedan många år redan en
regionalförening av Riksföreningen.
Fråga: Innebär stadgeändringen att
jag automatiskt blir medlem i Riksföreningen om jag är GOF-medlem?
Och omvänt, blir jag medlem i GOF
om jag bor inom GOF:s verksamhetsområde och medlem i Riksföreningen?
– JA
Fråga: Vilken medlemsavgift blir
det?
– GOF:s medlemsavgift bestäms så
som idag av GOF:s medlemmar på årsmötet. Avgiften till SOF tillkommer och
beslutas på Riksföreningens årsmöte där
representanter för GOF deltar.
Fråga: Kommer vi att bli styrda av
Riksföreningen i det arbete vi gör
idag?
– Nej. Vi kommer att kunna fortsätta
med alla dagens aktiviteter, som fågelskydd, Fågelcentralen, resor, Fåglar på
Västkusten, föredrag, kurser, med mera.
Fråga: Om GOF läggs ner, får Riksföreningen då våra pengar?
– Nej. Riksföreningen får bara förvalta medlen. GOF kan sedan starta ny förening inom regionen och då använda
innestående medel.
Fråga: Får vi fortsättningsvis Fåglar
på Västkusten eller Vår Fågelvärld?
– Du kan välja tidskrift – en, flera eller ingen. Du betalar för den eller de tidningar du väljer.
Fråga: Vad är då nyttan med stadgeförslaget?
1. Utökat medlemsinflytande, eftersom årsmötet kommer att fatta beslut
som i dag tas av styrelsen, till exempel
verksamhetsplan och budget.
2. Möjlighet att välja tidskrift.
3. GOF får hjälp med tung administration av medlemsregister.
# STYRELSEN I GOF
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Rolf Skoog:

”En stor förändring som
berör föreningens själ”

Styrelsen föreslog på årets årsmöte en
omorganisation som innebär att SOF får
ökad makt över GOF och för att vara
medlem i GOF måste man också betala
en medlemsavgift till SOF. Enligt min
åsikt är detta en stor förändring som berör föreningens själ.
Jag vill därför dela med mig några av
de erfarenheter jag har efter att under
många år varit projektledare för verksamhetsförändringar inom Volvo Lastvagnar och Volvo IT.
PROFESSIONELLT PROJEKTARBETE INDELAS I

tre faser: Förstudie, Projektering och
Genomförande. Förstudien skall ge en
beskrivning av problemet och dess orsaker, ett förslag till lösning och grova
uppskattningar av kostnader, intäkter
och andra konsekvenser av förslaget.
Baserat på detta bedömer uppdragsgivaren om projektet skall avbrytas eller
fortsätta. I projekteringen, beskrivs lösningsförslaget i detalj. Baserat på detta
görs en ny beräkning av kostnaderna.
Även intäkter och andra konsekvenser
beskrivs nu mer noggrant. Baserat på
projekteringen beslutas om eventuell
fortsättning.
De vanligaste fallgroparna i förändringsarbete är
1. Närsynthet. Att förälska sig i sitt
lösningsförslag så mycket att man bortser från annars uppenbara nackdelar
och risker.
Exempel på detta: I en förening med
1 000 medlemmar vill man höja årsavgiften från 200 kr till 400 kr. Man räknar då med att få in 400 000 kr i medlemsavgifter, eftersom man inte inser
risken för att medlemsantalet kan minska avsevärt vid en så kraftig höjning av
avgiften.
2. Bättre alternativ. Att missa väsentligen enklare och billigare sätt att
lösa problemet.
Exempel på detta: Vår diskmaskin har
lagt av och är några år gammal. Vi bestämmer oss för att byta den mot en ny.
Men felet visar sig bero på att översvämningsskyddet torkat ihop. 10 kr för
ett nytt översvämningsskydd och några
minuter för att sätta dit det och maskinen fungerade några år till.
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3. Bristande förankring. Den som
vill ha en förändring genomförd inser
inte att den därmed har huvudansvaret
för att förankra den inom berörd organisation och eventuellt justera lösningsförslaget.
4. Irreversibelt. Då genomförd förändring inte blir möjlig att återställa
med rimliga konsekvenser. Att då missa
att vidta extra långtgående åtgärder för
att säkra ett lyckat resultat av förändringen eller avstå från att genomföra
den är en lömsk fallgrop.
I KEDJAN, SOM FÖRSLAGET ”att integrera regionalföreningarnas medlemmar i BirdLife Sverige genom att dessa ändrar i
sina stadgar” kallas, saknar jag det allra
mest grundläggande: en beskrivning av
det problem man vill lösa och dess orsaker.
På årsmötet motiverade vår ordförande förslaget med att ”Fågelskyddet skulle stärkas avsevärt”. Av detta gissar jag
att problemet är att GOF inte kan arbeta
med fågelskydd som man vill. Men i
FpV nummer 1/2016 kan man läsa att
GOF bidrog med 75 000 kr till ett projekt för att minska den illegala fågeljakten i östra medelhavsområdet. Så vitt
jag vet kunde detta genomföras utan
några problem trots att det rimligtvis
ligger långt utanför GOF:s verksamhetsområde. Så jag förstår inte vad problemet är.
Jag vill också minnas att vår ordförande framhöll att SOF är bättre än GOF
på att bedriva fågelskydd. Det framgick
dock inte om det avsåg fågelskydd inom
GOF:s verksamhetsområde, nationellt
eller internationellt. Inte heller här förstår jag hur våra pengar gör mer nytta
genom att vi överlåter till SOF att avgöra hur de skall användas. Jag menar
att GOF är bäst på att driva fågelskyddsärenden inom vårt verksamhetsområde
och SOF bäst på övergripande nationella ärenden inklusive att stödja de av
våra ärenden som är av nationellt intresse. Observera att mycket av vårt fågelskyddsarbete med framgång bedrivs
helt ideellt.
JAG HAR OCKSÅ FÖRSTÅTT att man förväntar sig att GOF skall få avsevärt mycket
mer pengar i medlemsavgifter med Kedjan. Då är risken stor att man inte uppmärksammat fallgroparna 1 och 2 som

Vardagsvandrare
spanar i Rya skog.

jag beskrivit ovan. Dessutom ser jag här
också en risk att trotjänare upphör med
att sköta ”sina” sysslor eftersom vår tidigare ideella förening nu fokuserar mer
på intäkter än medlemmarnas bästa.
Och det blir svårare att värva nya medlemmar med en högre avgift när det inte
längre är möjligt att vara medlem enbart i GOF utan man även måste vara
medlem i SOF.
HITTILLS HAR GOF VARIT en sant ideell förening med många ideellt arbetande
krafter. Jag vill att den skall så förbli
och oroas därför av den starka fokuseringen på pengar och att få fler medlemmar till priset av att de nya medlemmarna kanske är motvilliga sådana och
våra nuvarande medlemmar missgynnas.
I nu gällande stadgar står det att varje
förändring av GOF:s stadgar måste godkännas av SOF för att bli giltig. Detta är
möjligen rimligt när GOF är en regionalförening till SOF. Men om denna skrivning kvarstår kommer GOF inte att kunna ändra tillbaka stadgarna om Kedjan
skulle införas och visa sig vara ett allvarligt felsteg. Alltså varning för fallgrop 4.
Jag föreslår därför att vi gör ett til�lägg till stadgarna med innebörden:
GOF kan, utan att vara beroende av
SOF:s godkännande, besluta att upphöra vara en regionalförening och
passusen om att SOF måste godkänna

•
•
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varje stadgeändring upphör att gälla efter ett sådant beslut.
Denna ändring bör införs snarast och
definitivt innan man genomför Kedjan.
Beträffande fallgrop 2 ovan har jag i
diskussioner med styrelsen och andra
pekat på att det finns alternativa samarbetsformer mellan riks- och regional-/
lokal-föreningar. Kedjans allvarligaste
nackdelar är två: att man måste vara
SOF-medlem för att få vara med i GOF
samt den hårdare knytningen till SOF.
Genomförs förändringen enligt Kedjan
får GOF en mycket svag förhandlingsposition gentemot SOF. (Det är extra allvarligt då SOF avser att ha olika villkor
för olika regionalföreningar. Att GOF
skulle få bättre villkor än andra regionalföreningar, vilket har förespeglats, är
orimligt.)
SOF TRYCKTE PÅ FÖR att införa det vi nu
kallar Kedjan redan 2010. Det avvisades
av dåvarande GOF-styrelse. Det är SOF
som driver på, säkerligen för att man
ser stora fördelar för SOF med förslaget.
På vems bekostnad undrar jag då. Är
det GOF som kommer att drabbas? Och
medlemmarna i form av högre medlemsavgifter? Observera att avgifterna
vid införandet av Kedjan ännu inte avslöjats. GOF-medlemmarnas avgifter till
SOF är inte heller huggna i sten – de
kommer SOF att avgöra år för år. De
kommer dock inte att vara lika för de
regionalföreningar som ansluter sig till

Kedjan. En märklig konstruktion, som
kan bero på att man frikostigt lovar diverse support, inte vill upplysa om vad
den kommer att kosta, men behöver ta
betalt för den.
Trots många övertalningsförsök sedan 2010 är det enbart en regionalförening av 25 som har gått med i Kedjan,
så jag är inte ensam om att tycka att
Kedjan är en dålig idé.
Stadgeförslaget som presenterades på
årsmötet uppfyller inte ens mycket lågt
ställda krav. Först behövs en ordentlig
genomlysning av de problem som föranledde förslaget till ändrade stadgar. Föreligger det verkligen ett allvarligt problem, ur GOF:s synvinkel? Med de
negativa reaktioner som mött stadgeförslaget kan det vara värt att fundera på
om problemen inte kan lösas på något
annat sätt, utan allvarliga biverkningar.
# ROLF SKOOG
Fil dr i fysik
SOF-medlem åtminstone sedan 1985 och GOFmedlem sedan 1970-talet. Kassör och styrelsemedem i GOF på 1990-talet, nu medlem av FpV:s
redaktion. Skapade GOF:s första hemsida 1995
och har skött den sedan dess

Stig Fredriksson/NaturStig:

”Vi bör vara rädda om
vår självständighet”

Jag är sedan mer än ett halvsekel stolt
medlem i Göteborgs ornitologiska förening. Utöver egennyttan (tidskrift, föredrag, studiecirklar, utflykter och resor) finns det andra goda skäl att vara
med i denna förening. Där kan jag tillsammans med andra skydda fåglar och
fågellokaler. Det kan man inte göra ensam. Sedan länge är jag också med i
Sveriges ornitologiska förening. För mig
som skådare är det en självklarhet att
vara med i båda föreningarna, men vet
också att många SOF-medlemmar i Göteborgstrakten inte är med i GOF. De
kanske inte vet vad GOF är, tänker jag,
det får vi försöka ändra på.
JAG VET OCKSÅ ATT många medlemmar i
GOF inte är med i SOF. Det är förstås
tråkigt, vi behöver vara många för att ta
hand om hoten mot fåglar och fågellokaler. Jag kan ändå förstå att den omedelbara nyttan av att vara med i GOF är
större, vi har av naturliga skäl så mycket mer av aktiviteter att erbjuda. Ändå

är det ingen tvekan om att SOF behövs,
som ett paraply. Och Vår fågelvärld är
en bra tidning.
På årsmötet för GOF 2017 lade styrelsen något oförhappandes fram ett förslag om ändrade stadgar för GOF. En
medlem i GOF skulle samtidigt vara
tvungen att vara medlem i SOF, som
skulle få ett större inflytande över vad
GOF är och gör. Detta skulle inte vara
gratis, men det som upprörde mest var
bristen på valfrihet. Alla vill vi själva
bestämma vilken förening vi ska vara
med i. Vi fick av styrelsen veta att vi
inte skulle vara bekymrade, det skulle
bli så bra. Men vad som skulle bli bra
och varför vi skulle överge vår självständighet framgick inte alls. Förslaget
gick inte igenom, årsmötet sade nej, men
styrelsen tycks inte släppa förslaget.
SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING HAR

problem. Trots att fågelintresset växer
och det finns gott om fågelföreningar
överallt i landet har många inte upptäckt SOF:s förtjänster. De är bara med i
sin lokala förening, kanske inte ens i
den regionala. Och Naturskyddsföreningen, de har ju mångdubbelt fler medlemmar än SOF ... varför inte försöka
fösa in de ornitologiska regionernas
medlemmar i SOF? Försöken att kedja
fast regionerna i SOF (som faktiskt
kallar processen för Kedjan) har pågått i
mer än tio år. Skepsisen är stor överallt
och alla regioner säger nej tack. SOF
borde sluta tjata och istället glädjas åt
självständiga och livaktiga regioner, det
gynnar också SOF. Sedan gäller det att
erbjuda skådare en bra produkt, som de
inte kan vara utan. Så gör vi i GOF.
GOF är en mycket kompetent och initiativrik förening med många strängar
på sin lyra. Vi ger många möjlighet att
glädjas mer åt fåglar och vi arbetar med
lokalt och regionalt fågelskydd så mycket vi kan. Vi klarar oss alldeles utmärkt
på egen hand och bör vara rädda om
vår självständighet. Och dessutom ska
jag naturligtvis själv kunna välja vilken
förening jag vill vara med i! På årsmötet
2018 hoppas jag verkligen att detta
märkliga förslag inte kommer upp igen.
Det gynnar inte GOF, vilket styrelsen
borde ha kunnat räknat ut på egen hand
redan från början.
# NATURSTIG
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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid

ske via e-post till resor@gof.nu,
även om resan har anmälningsavgift. Skicka ett separat mejl för varje
exkursion som du anmäler dig till
och skriv exkursionsnamnet som
ärende. Ange resmål, namn på
samtliga deltagande 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 resp program.
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.

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 – se nedan.
Kontakta annalena.ringarp@gof.
nu om du vill vara med!

LEDARE: NaturStig Fredriksson. PRIS: 20 kr.
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anne-Lis

Krantz (073-364 93 00).
JONSERED
SÖNDAG 10 DECEMBER

Jonsereds gamla industriområde
runt Säveån är välkänt bland fågelskådare. Här kan man se strömstare, forsärla och kungsfiskare
såväl under sommaren som vintern. Vid denna tid på året finns det
även en och annan norsk strömstare här, vilket konstaterats
genom märkning med färgringar.
Vi gör en rundvandring i området
och träffas vid pendeltågsstationen Jonsered 10.00. Bilparkering
finns alldeles intill.
LEDARE: NaturStig Fredriksson. PRIS: 20 kr.
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKTPERSON (EJ ANMÄLAN):
Stig Fredriksson (070-330 28 16).

SLOTTSSKOGEN
SÖNDAG 3 DECEMBER

Vi gör en rundvandring i Slottsskogens dalar när det är som flest fåglar i denna stadspark. Vi genomsöker andflockarna i dammarna och
hoppas att kråkorna upptäckt någon duvhök eller berguv. Samling
vid Linnéplatsen 10.00. Räkna med
en promenad på ca två timmar.

GÖTEBORGS VINTERRUNDA
FREDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN)

Som traditionen bjuder ”gör” vi Göteborgstrakten på trettondag jul.
Vart vi åker beror dels på väderläget dels på vad som setts de senaste dagarna. Det kan bli hamnen, Säveåns mynning,
Torslandaviken eller någon annan

SAMLING: Om inget annat anges
samlas vi vid Göteborgsoperan,
Christina Nilsson gata.
ANSLUTNING/UPPHÄMTNING: Anslutning/upphämtning kan ske utefter
färdvägen, efter överenskommelse
med exkursionens kontaktperson.

Bild: LEIF JONASSON

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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Snatterand trivs i Tofta kile.

VÅR VID TOFTA KILE & ÖDSMÅLS KILE

för dagen intressant plats. Samåkning i bilar med avresa 08.30. Exkursionen avslutas senast vid 15tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: 50 - 100 kr. ANMÄLAN :
Senast 29/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla
Jarfelt (070-515 52 85).

SKÅNE/ÖSTERLEN
FREDAG–SÖNDAG 9–11 FEBRUARI

Vinterfågelskådning i Skånes klassiska gås- och rovfågelmarker. I år
åker vi lite tidigare än åren innan
för att kanske få lite mera vinter
och därmed större ansamlingar av
gäss. Bland de övervintrande sädgässen brukar vi alltid kunna leta
fram några ”spetsbergare” och totalt räkna in fem–sex gåsarter. Normalt ser vi också ett tiotal rovfågelarter, vissa år kryddat med större
skrikörn och jaktfalk. Vi åker gemensam buss och bor på vandrarhemmet i Skåne-Tranås. Avresa kl
15.00 på fredag med hemkomst
vid sex/sjutiden på söndag kväll.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 600 kr. ANMÄLAN:
Senast 10/1 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

PIPLÄRKOR I HALLAND
SÖNDAG 25 FEBRUARI

Så här års är det inte så gott om
fåglar i markerna, men det är faktiskt högsäsong för piplärkor på
Hallandskusten. Förra året hade vi
tur och såg både ängs-, skär- och
vattenpiplärkor och vi upprepar
därför exkursionen till bland annat
Årnäshalvön och Getterön. Ciceron
är också i år Reino Andersson som
lär oss skilja arterna åt och berättar
om sina studier av piplärkor i området. Vi samåker i egna bilar och
åker från Operan 08.00.
LEDARE: Reino Andersson. PRIS: Ca 200 kr.
ANMÄLAN: Senast 20/2. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):

Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

TISDAGAR 27 MARS–22 MAJ KL 09.00
Alla tisdagar från 27 mars till
22 maj, utom 1 maj, samlas vi
kl 09.00 vid Kärna bygdegård
(hållplats för buss 320 som avgår från Nils Ericson terminalen
kl 07:48) för vidare färd till Tofta
kile och/eller Ödsmåls kile.
Lokalerna är några av Göteborgsregionens bästa för änder
och vadare, och under våren

räknar vi med att se de flesta
arter som regelbundet förkommer. Läs mer om Tofta kile i FpV
4/1996 och Ödsmåls kile i FpV
3/2011. Mer information i FpV
1/2018.
OBS: ingen föranmälan.
Bilkostnad på 18:50 per mil och
frivillig naturavgift på 20 kr.
KONTAKT: Per Undeland 0734 - 19 84 50.

VÅR PÅ HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 3 MARS

När vi börjar ana vår i luften är det
dags för vår traditionsenliga tur till
kustlokaler i Halland. Beroende på
väderläget kan vi ha chans på tidiga vårfåglar, övervintrande rovfåglar och sjöfåglar och med lite
tur även snösparv, berglärka och
hornuggla. Calle Hagman guidar
oss som vanligt. Vid tillräckligt
många anmälningar åker vi ge-



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

mensam buss. Avresa kl 06.30 och
hemkomst ca 17.00.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250–300 kr.
ANMÄLAN: Senast 14 februari. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (070-515 52 85).

GALTERÖ
SÖNDAG 18 MARS

Större strandpipare, ängspiplärka
och många andra nyanlända flyttfåglar räknar vi med att få se på
denna tur. Räkna med 8–9 km
vandring på vägar och lättgångna
stigar. Samling Brännö Rödstens
brygga kl 08.25. Båt 283 från Saltholmen kl 08.05. Spårvagn 11 från
Centralstationen kl 07.24. Åter vid
Saltholmen senast kl 13.56. Reservation för tidtabellsändringar.
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKTPERSON: Anne-Lis Krantz (073364 93 00).

HORNBORGASJÖN
LÖRDAG 7 APRIL

Vi gör en dagstur till Hornborgasjön med omgivningar och turen
leds som så 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 t ex till gamla kalkbrottet i Skövde. En hel 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: Leif Jonasson. PRIS: Ca 400 kr. ANMÄLAN:
Senast 19/3 med 200 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

BILD 2 – ART, KÖN OCH ÅLDER?

BILD 1 – ART?

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
frivillig naturskatt, mycket fågel,
en del bekanta, fikapaus på
vacker plats. 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.
TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 7 DECEMBER

Fågelmatningen har börjat, sponsrad av din egen förening, den besöker vi. Kanske har salskraken anlänt? Samling kl 10.00 vid Maxi
Amhult varifrån vi vandrar över
Öckeröleden till matningen.
JULFEST EKLIDEN
TORSDAG 14 DECEMBER

Vi fortsätter senhöstens fågelbordsvandringar vid vårt eget
fågelbord, Villa Ekliden. Det är final
efter vår tionde (!) säsong. Det blir
förstås mat, dryck och bildvisning,
kanske också någon film och oväntade upptåg. Start kl 10.00.
GÖTEBORGS HAMN
TORSDAG 21 DECEMBER

Förutom olika måsar och änder
kan vi få se pilgrimsfalk och små-

dopping. Samling kl 10.00 vid Röda
stens konsthall. Från hpl Vagnhallen Majorna: följ Karl Johansgatan
västerut och Banehagsgatan ner
till älven. Vi vandrar sedan till Klippans färjeläge och tar Älvsnabben
till Lilla Bommens färjeläge, där
man kan ansluta kl. 11.00. Därifrån
går vi till Säveåns mynning.
GUIDE: Lars Hellman.

HYPPELN
TORSDAG 18 JANUARI

Spännande fågellokal som vid
västliga vindar ger stora möjligheter att se bland annat havssula, sjöorre, grisslor. Relativt lättgånget, ca
3 km. Buss avgår från Nils Ericsonterminalen till Burö färjeläge. Färjan avgår kl 10.15, samling vid färjeläget kl 10.00.
GUIDE: Jan Sander, 0736 547 892

KVIBERGS FÅGELMATNING
TORSDAG 28 DECEMBER

Besök vid fågelmatningen i kanten
av Kvibergs kyrkogård. Samling kl
09.00, ingången till kyrkogården
vid Kortedalavägen, hpl Kviberg.
Efter fågelmatningen tar vi oss till
Säveåns utlopp och ser vad som
finns av övervintrande änder, doppingar och kungsfiskare.

FRIDHEMS GAMMELSKOG
TORSDAG 25 JANUARI

I huvudsak lättgångna stigar. Kan
vara läge för broddar vintertid. C:a
1,5 km. Besök vid fågelmatning.
Hpl Fridhems Kyrkogård. Samling
vid parkeringen utanför kyrkogården vid busshållplatsen kl 10.00
GUIDE: Jan Hellström (076-800 30 23).

GUIDE: Peter Keil.

ÖXNÄS
JONSERED

TORSDAG 1 FEBRUARI

BOTANISKA, ÄNGGÅRDSBERGEN

Vi gör en vandring på cirka 1 km ut
till Nordre älv för att se om fjällvråken och blåhöken jagar här idag.
I detta uråldriga odlingslandskap
trivs även varfågel, olika gäss och
änder. Hpl Öxnäs, gå Öxnäsvägen
fram. Bilist: kör Öxnäsvägen 500
meter, där finns en parkering där vi
ställer bilarna. Samling kl 10.00.
Samåkning från Frölunda kyrka,
avfärd kl 09.30.

TORSDAG 11 JANUARI

GUIDE: Uno Unger (070-482 12 11)

TORSDAG 4 JANUARI

I Säveån vid Jonsereds fabriker
övervintrar sedan många år ett
flertal strömstarar. På senare år har
dessutom kungsfiskare setts här
regelbundet. Pendeltåg avgår från
Centralen kl 09.40, samling vid
Jonsereds station kl 10.00.
GUIDE: NaturStig (070-330 28 16).

Vi träffas kl 10.00 innanför grindarna till denna stadspark där en del
fåglar finns på vintern och låter sig
matas. Eventuellt går vi en sväng
upp i Änggårdsbergen också.
GUIDE: Ingrid Hammarström (070-368 11 76).

STENSJÖN
TORSDAG 8 FEBRUARI

Mitt i vintern är detta en plats där
sångsvanar och strömstarar samsas. Hpl Kristinedal, 11 minuter från
Fåglar på Västkusten 4/2017
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Korsvägen med buss 753. Samling
vid Stensjöns fågelmatning kl
10.00.
GUIDE: Ulf Hassel (073-848 58 82).

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 15 MARS

Spännande fågellokal som ofta kan
bjuda på intressanta obsar! Vi samlas på ICA Maxis parkering kl 09.30
för samåkning. Busshållplatsen heter Amhult torg och nås lättast
med buss 24 från Nils Ericsonterminalen kl 08.52 framme kl 09.22.
GUIDE: Magnus Persson (073-684 05 84).

BILLDALS PARK
TORSDAG 22 FEBRUARI

Vi gör en promenad längs Krogarbäcken och tar oss sedan ut till Killingsholmen där man vid denna tid
på året ofta kan se mycket änder,
och någon gång havsörn. Samling
kl 09.30 vid norra ingången till parken, hpl Hästebäck.
GUIDE: Börje Carlsson (070-669 89 99).

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.

FÅGLAR, NATUR &

MÅNDAG 11 DECEMBER

KULTUR I MAROCKO

Rudi och Berndts första utlandsresa
för GOF gick till Polen 2005. Vi tyckte det var dags att åter stifta bekantskap med naturen i Östra Polen, med sina ädellövsskogar och
våtmarker. Främst lockar förstås de
olika hackspettarterna men även
de olika kärrtärnorna och specialiteten vattensångare är härliga att
uppleva. Rudi Jelinek visar bilder
från resan maj 2017.

TORSDAG 1 MARS

TILL ARTPORTALEN

SISJÖN OXSJÖN
TORSDAG 8 MARS

Trevlig lite längre vandring ca 7 km
på bra stigar i skiftande biotoper
med hopp om vårfåglar. Vi träffas kl
10.00 vid parkeringen vid Scoutstugan Sisjövägen, hpl Askims
Svartmosse. Buss 84 eller 83.
GUIDE Lisbeth Eliasson (070-573 07 65).

STYRSÖ
TORSDAG 15 MARS

För första gången med Vardags på
denna ö, relativt lättgånget, ca 5
km vandring. Samling Styrsö Bratten kl 09.40, båt från Saltholmen kl
09.25. Turlista ej fastställd kontrollera på hemsidan.
GUIDE: Jan Sander (073-654 78 92).

Södra Portugal är inte bara golf och
bad! Leif Jonasson tar oss med på
en septembertripp bland fåglar
och saliner i lugn takt. Havslöpare
och större lira siktades vid kontinentalsockeln, kejsarörnar och
stortrappar på stäppen. Som avslutning en hop on hop off-busstur
i de kulturella och turisttäta delarna av Lissabon.

GOF I POLEN

EN GUIDAD TUR

GUIDE: Leif Jonasson (070-651 80 79).

MÅNDAG 19 MARS

MÅNDAG 15 JANUARI

Artportalen, som drivs av ArtDatabanken, är ett system för att
lagra fågelobservationer till glädje
för fågelskådare och till nytta för
fågelforskning och fågelskydd.
Systemet är mycket avancerat och
kräver därför en hel del kunskap,
både för att mata in och hämta
data korrekt och ett optimalt sätt.
Per Undeland guidar oss i Artportalens alla möjligheter, hur vi söker
fynd, hittar i listorna och lägger
upp ett eget konto.
ARKTIS OCH ANTARKTIS
MÅNDAG 19 FEBRUARI

Dessa frusna vildmarker bjuder på
storslagna landskap med glaciärer
och is, men trots ett kargt klimat
finns här ett rikt djur- och fågelliv.
Niklas Nilsson, ”gammal” goffare
(30 år), som numera arbetar på Polar Quest, visar bilder från sina resor och berättar om möten med
isbjörnar, valar, pingviner, albatrosser och sälar.

MÅNDAG 16 APRIL

Karin Lundkvist och Jan Wendebo
visar foton och delar med sig av
sina erfarenheter från tre resor till
Marocko. De har färdats från Atlantkusten över höga Atlasbergen
och till Saharas sanddyner och fått
uppleva mycket av landets artrika
fågelfauna, natur och kulturarv.

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!
VARDAGSLEDIGA
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FÅGELFAUNAN OCH
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Ulf Molau har forskat om hur ändrad markanvändning och ett varmare klimat påverkar djur- och
växtlivet, främst i bergstrakter och i
Arktis. Ulf är professor emeritus i
växtekologi och var en av författarna till senaste IPCC-rapporten
2014. Han har också deltagit i den
svenska delegationen till FN:s konvention för biologisk mångfald. Ulf
är ringmärkare sedan många år,
främst i Abiskofjällen.
GÅTOR OCH GENVÄGAR
PÅ STRANDÄNGEN
SÖNDAG 4 MARS

Donald Blomqvist, GOF-medlem
sedan tonåren som nu forskar om
fåglars ekologi vid Göteborgs universitet, kommer att dela med sig
av nya insikter. Vi får bland annat
veta vad som påverkar partnerval,
skilsmässa och till och med åldrande! Västkustens fåglar, särskilt
vadarna, löper som en röd tråd genom föredraget.

SÖNDAG 3 DECEMBER

En av föreningens mer välbesökta
verksamheter på senare år är vad
som har kommit att kallas Aktiviteter för vardagslediga. De äger rum
på torsdagar och hittills har fler än
5 300 personer besökt mer än 100
fågellokaler i Västsverige.
NaturStig, som varit med sedan
starten, visar bilder på människor
och fåglar, berättar anekdoter och
ger en del statistik från de hitintills
365 torsdagar som vardaglediga
varit ute och spanat.
FÅGLAR I ÖSTERLED: RUMÄNIEN
SÖNDAG 7 JANUARI

Under fyra veckor 2015 reste GOFmedlemmen och fågelfotografen
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Elvor Ohlin tillsammans med sin
man Janne runt i Rumänien. De besökte det fågelrika Donaudeltat,
Europas näst största deltaområde,
och Transsylvanien med sitt ålderdomliga odlingslandskap och artrika skogar. Kanske får vi också se
bilder från Ungern och Bulgarien,
som de besökte 2016 resp 2017.

SÖNDAG 4 FEBRUARI

STORA AMUNDÖ

Denna pärla bland är alltid värd ett
besök, inte minst när tidiga flyttfåglar återvänder. Varfågeln kan
vara kvar, kanske finns det salskrakar i Kungsviken. Samling vid bron
över till Stora Amundö kl 08.00.

SALTA BILDER FRÅN PORTUGAL

ÅRSMÖTE
SÖNDAG 8 APRIL

Årsmöte och därefter eventuellt
föredrag eller bildvisning – annonseras senare på hemsidan.

GOF:S FÖREDRAG, EXKURSIONER
OCH STUDIECIRKLAR ARRANGERAS
I SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET I GÖTEBORG
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE
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NYTT
FRÅN
STYRELSEN
Nytt från
styrelsen

Överlever Fågelcentralen?

I

skrivande stund, i mitten av oktober,
hoppas vi i styrelsen att mötet om
GOF:s framtid den 19 november blev
välbesökt, med goda samtal och debatter. Planerna på ett närmare samarbete
mellan GOF och SOF-Birdlife har ju
förts i flera år och det är viktigt att beslutet blir väl förankrat. Detsamma gäller ett eventuellt beslut om uppdatering
av GOF:s stadgar ur lokalföreningens
perspektiv. Många argument hittar ni
på annan plats i tidningen.

SOM SAGT, DETTA KAN VÄNTA. En

fråga som
det däremot är mera bråttom med är
Fågelcentralens framtid. Tommy Järås,
som ända sedan starten för 30 år sedan
varit Fågelcentralens själ och hjärta,
fågeldoktor, ekonomi- och personalansvarig – ja, allt detta och mer därtill,
aviserade för ett par år sedan att han
önskade sluta. Sedan dess har styrelsen
ägnat många timmar åt interna diskussioner och möten med andra organisationer om tänkbara lösningar.
Alla de alternativ som varit i luften
kan vi inte detaljbeskriva här, men vi
vill ge föreningen en rejäl sammanfattning av dagsläget:

n Tommy har nu bestämt att han slutar
våren 2018
n Ingen av de kontakter vi haft med olika organisationer har resulterat i handfasta löften om samarbete
n Framtiden vad gäller ekonomi, personal och lokal är högst osäker (här talar
vi om minskade kommunala och lönebidrag, att Tommy antagligen måste ersättas av flera personer med olika kompetens, och osäkerhet kring nuvarande
plats, Hög, som ägs av kommunen och
har stora renoveringsbehov)
DET HOPP VI för närvarande ser är möjligheten att utveckla ett samarbete med
Slottsskogen. Chefen för Slottsskogen
tror det är går att hitta en plats för rehabilitering av fåglar och andra djur i
Slottsskogen. Tanken ter sig oerhört
lockande, med många möjligheter till
kontakter och utbildning och det finns
andra intresserade organisationer med
i samtalen. Men utöver själva bygget
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Bild: KARIN MAGNANDER

Våren 2018 slutar Tommy Järås på Fågelcentralen. Frågan är om och hur rehabiliteringen av skadade hornugglor och andra skadade fåglar kan fortsätta.

skulle man behöva hitta varaktig finansiering av driften. Och när det kan stå
färdigt är svårt att sia om – de kommunala kvarnarna mal ofta inte så fort.
DE FRÅGOR VI STÄLLER OSS nu

och som vi
vill ställa till föreningen är följande:

Historisk
tillbakablick
Fågelcentralen startade 1987 som ”Falkprojektet” med syftet att rädda pilgrimsfalken i Sverige. Avelsdelen av projektet
fasades ut år 2000 och sedan dess arbetar
Fågelcentralen nästan enbart med att ta
emot och rehabilitera skadade fåglar. De
har stadigt ökat i antal och förra året var
de över 1 100. Tommy Järås är heltidsanställd och därutöver arbetar flera deltidsanställda och en del volontärer.
Fågelcentralen har hittills haft egen
ekonomi med riktade medel, som lönebidrag, kommunala bidrag och donationer. Den årliga fågelkalendern drar in ungefär en fjärdedel av pengarna.
		

n Finns det i framtiden frivilliga krafter
för att fixa ekonomi, arbetsgivaransvar,
personalrekrytering, fågelkalendern,
marknadsföring och mycket annat?
n Ska vi i så fall satsa på en fågelcentral
i Slottsskogen?
VID ETT POSITIV SVAR på dessa båda frågor
skulle en möjlighet vara att redan nu
börja göra reklam för fågelcentralen i
Slottsskogen (vi skulle få en plats vid
Fågelhuset för detta och i så fall behöva
ordna frivillig bemanning helger där).
Vi skulle troligen behöva stänga Fågelcentralen under ett halvår från maj och
under den tiden få svar på vilka reaktioner en stängning väcker.
Så, i en sammanfattning till:
n Utan starkt stöd från GOF:s medlemmar måste Fågelcentralen läggas ner
nästa år.
För många av oss är Fågelcentralen
en symbol för vår kärlek till fåglar och
deras fria liv och en påminnelse om livets viktigaste värden. Frågan blir hur
mycket handling vi är beredda att satsa.

# ANNA LENA RINGARP

# STYRELSEN FÖR GOF I OKTOBER 2017

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

ADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN
ORDFÖRANDE

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

MATS BJERSING
mats.bjersing@hotmail.com (0708-46 75 97)
SEKRETERARE

ANNA LENA RINGARP
annalena.ringarp@gof.nu (0708 -279376)
ANDRE SEKRETERARE

BELLA GREWAL
bella7305@hotmail.com (0707-14 22 13)
KASSÖR

RODEN BERGENSTEIN
roden.bergenstein@gof.nu (0735-686599)
ÖVRIGA LEDAMÖTER

LEIF JONASSON
PETER KEIL
HAMPUS LYBECK
MARIE MATTSSON
MAGNUS NEUENDORF
PER UNDELAND
PER THYLÉN
VIKTOR SVEDBERG
KARIN EMILSSON
BERTIL WENDEL
fornamn.efternamn@gof.nu

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER

HEMSIDOR

TELEFON/E-POST

www.gof.nu
www.kustobsar.se

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

EXKURSIONER

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (0705-155285)
FÅGELCENTRALEN

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

MATS BJERSING
mats.bjersing@hotmail.com (0708-46 75 97)
HEMSIDA

NILS ABRAHAMSSON
nils.abrahamsson@gof.nu (0708-194477)

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 ( 0705-15 52 85)

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
RRK BOHUSLÄN

INVENTERING

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

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu

RRK GÖTEBORG

MÅNADSMÖTEN

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

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

NIDINGEN

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

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

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

NIDINGENS FÅGELSTATION

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

DENNIS KRAFT
bokning@nidingensfagel.se (tel nr 0706-38 09 85)

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

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

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

TORSLANDAVIKEN

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

gad vinge i september kan indikera
en ungfågel. Vi nöjer oss med att kunna utesluta adult hane genom främst
Bild 1:
Lätt igenkänd på ovansidan vilket inte stjärtteckningen och avsaknad av
syns på bilden men även undersidan grått huvud och övergump. Honfäroch framförallt den mycket diagnos- gad tornfalk. (Lis mosse, september)
tiska stjärtteckningen ger oss ändå
direkt en tornfalk. Enda förväxlingsris- Bild 2:
En honfärgad individ tillhörande nåken, som dock inte är reguljärt förekommande hos oss, är rödfalk. Denna gon av de små kärrhökarna drar förbi.
kan dock uteslutas på vingformel och Här är det ofta inte helt enkelt och på
vingteckning bland annat. Åldersbe- den här bilden kan man vid en första
stämning underifrån är ett lite besvär- anblick få en känsla av stäpphök med
ligt kapitel även om en till synes orug- en smal vinge och fyra synliga fingrar.
LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

FÅGELCENTRALEN

Tittar vi lite noggrannare så framgår
det dock att en av handens fingrar är
under utväxt vilket ger fem fingrar
och därmed, utan att behöva ta hänsyn till andra karaktärer, måste det
vara en blå kärrhök. Bland annat undersidans färg och streckning samt
vingens distinkta bandning indikerar
en äldre hona. Ungfågel kan dessutom direkt uteslutas genom att
ruggning i vingen pågår vilket sker
först under andra levnadsåret. Således
en 2k+ hona blå kärrhök. (Lis mosse,
september).

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

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