Fåglar
PÅ

NR 3/2018

VÄSTKUSTEN

Rrk:s matnyttiga hemsida

Havhesten under luppen

Sträckspaning i Slettnes

App ger vindskyddskontakt
GOF stöttar kolymasnäppa

Lirflyktens omåttliga lätthet
Exkursioner och vardagsvandringar

Omslagsbild:
Tomas Lundquist/N

 NR 3/2018

Stormfågel utanför Svalbard.

Fåglar

 ÅRGÅNG 52

PÅ

NR 3/2018

VÄSTKUSTEN

Rrk:s matnyttiga hemsida

Havhesten under luppen

Sträckspaning i Slettnes

App ger vindskyddskontakt
GOF stöttar kolymasnäppa

Lirflyktens olidliga lätthet
Exkursioner och vardagsvandringar

SALTSTÄNK OCH FÄRGSEENDE
HÅRDA VINDAR, bågande vagabonder och en rejäl spann med
saltvatten – du håller höstnumret
av Fåglar på Västkusten i din hand!
Efter en rasande varm och torr
sommar är det verkligen dags för
något nytt, så nu kastar vi oss
huvudstupa rakt ut i stormen på
Västerhavet. Med utbredda vingar
som ömsom agerar segel och ömsom köl, navigerar havsfåglarna sig
utan någon som helst kontakt med
land, sträckor vi bara kan drömma
om. David bjuder på en fascinerande genomgång av hur detta
egentligen går till och väcker längtan ut till platser som Kråkudden,
Vinga och Marstrand. Väl på plats
kan både RRK:s enastående nya
hemsida och mobilappen Zello
komma väl till pass – läs om dessa
direkt efter nyhetssidorna.

Hampus lär oss om stormfåglarna
där ute och när labbsträcket svalnat och du längtar efter mer kan du
följa Kristoffer tips; under under
våren sträcker de nämligen i tusental förbi norska Slettnes. I sin text
berättar han allt du behöver veta
för att påbörja resplanerna. I början
av sommaren satt jag på en fest
och pratade med en tjej som visade sig vara fågelskådare. Hennes
intresse hade väckts bara för några
år sedan och hon beskrev uppvaknandet så fint:
”Att upptäcka fåglarna var, ungefär
som jag tänker mig att det skulle
kännas att plötsligt börja kunna se
färger, efter att världen tidigare
bara varit svart och vit.”
Eller kanske helt enkelt som för en
fågelskådare
att plötsligt
upptäcka
havsfåglarna.

REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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Granplantage mera eldfängt

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

UNDER SOMMAREN HAR DET utförts många inventeringar i skogsmark
runtom i sydvästra Sverige. Sedan tidigare visste jag att mycket av
skogarna, som vi har haft, redan var avverkade och ersatta med
granplanteringar. Men att det var så här illa hade jag ingen aning
om. Det är inte bara tidigare gamla bondeskogar som har avverkats
utan även gamla flerskiktade lövskogar, ofta ädellövskogar, som avverkats och planterats med gran något som missgynnar fågellivet
starkt.
Dessa planteringar är ofta dikade, torra
och fulla av ris efter första gallringen och i
total avsaknad av något annat liv än just
gran. Något löv ser man sällan i dessa hårt
brukade plantager.
NU ÄR DET INTE bara

fågellivet som blir lidande av detta skogsbruk, forskare säger att
det också påverkar grundvattnet då vatten
som skulle tränga ner i marken och bilda
nytt grundvatten i stället snabbt försvinner
från området via dikena samt att täta bestånd av gran också resulterar i att avdunstningen från träden vid regn gör att
mindre vatten når markytan.

”

Större andel
löv i skogarna skulle
göra eldens
framfart mer
begränsad

DE HÄFTIGA SKOGSBRÄNDERNA SOM härjat i Sverige i sommar sägs också
åtminstone till viss del bero på ett ensidigt odlande av gran utan något löv. Skogsbränderna beror inte på plantagen men kraften i dessa
bränder sägs till viss del bero på det. MSB uttalade sig att en större
andel löv i skogarna skulle göra eldens framfart mer begränsad och
lättare att hantera.
Nu är detta med skogsbränder inget nytt. De kan under vissa förutsättningar gynna både fågelliv och biologisk mångfald. Men för
att det ska ske behöver vi skogar med olika arter av träd och som är
flerskiktade där fuktiga områden avlöser de torrare delarna.
ÄVEN FÖR ATT RÄDDA klimatet

behöver vi skogar. Skogar som
får stå och växa och binda koldioxid. Inte skogar
med omloppstider på 60–70 år. Alltmer forskning
visar på detta men det är lätt att blunda för när
marknadsekonomi råder.
Nu är det snart val i Sverige. Men finns det något
politiskt parti som tar till sig av alla varningssignaler och kämpar för att skog ska förbli skog och plantager inte ska få dominera i SveriORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
ges potentiella skogslandskap. Jag
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU
har inte sett något, har du?
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västkusten

Pilgrimsfalk – Bild: MARKUS TALLROTH

Fågelcentralens
arbete i ny regi
REHABILITERINGEN FORTSÄTTER

Sedan 1987 har Tommy Järås arbetat på Fågelcentralen. Det började som bekant
med Projekt pilgrimsfalk
men med tiden växte behoven och med dessa hela
verksamheten. En bra bit
över tusen fåglar vårdas nu
årligen av Tommy och hans
kollegor på Tullare Hög på
Hisingen.
Efter över 30 års trogen
och nästintill dygnetruntbunden tjänst lämnar nu
Tommy och GOF över verksamheten. Den ideella organisationen Animals’ HOPE,
med stöd av The Perfect
World Foundation tar nu
över, under ledning av Jan
Westin.
Jan har en akademisk bakgrund som disputerad biolog på Göteborgs universitet
där han studerade olika faktorer bakom fåglars beteenden, och han var senare initiativtagare till Universeum
där han också arbetade fram
till sin pension förra året.

# KARIN MAGNANDER

Tre svårslagna
försommargäster
HET SKÅDARTID

Försommar är en bra tid om man
vill se ovanliga fåglar i Sverige.
Även vår sida av landet fick fina
besök under maj och juni. Det
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RÖDSTRUPIGT
FINBESÖK I
SANDSJÖBACKA
nya arter av den svenska Taxonomikommittén (TK); moltonisångare, rostsångare och rödstrupig sångare. Rödstrupig
sångare, Sylvia cantillans, delas
in i två underarter: Sylvia c.
cantillans (finns i
Den 26 april var det
södra Italien) samt
även dags för västkusSylvia c. albistriata
ten då Rolf Persson
(som har en östlihittade en sjungande
gare utbredning).
hane i Bräckan i SandFåglar på Västkussjöbacka. Fågeln stan- Västkusten ten har tidigare punade inom ett begränblicerat en omfatförärades
sat område under ett
tande genomgång
par dagar och underav komplexet, se
sitt första
höll med fina uppvisLagerqvists artikel i
fynd av
ningar för tillresta
FpV 2/2015.
skådare.
Fåglar från ”rödmoltoniDet som tidigare
sångarkomplexet”
sångare
var rödstrupig sångare
är erkänt svåra att
delas numera in i tre
skilja åt och alla
tidigare godkända fynd har
nyligen blivit omgranskade
av Raritetskommittén (RK),
där ett flertal fynd blivit
ändrade till obestämda då
det inte gått att fastställa
arttillhörighet enligt den
nya taxonomin. Omfattande
dokumentation genom bild
Bild: UNO UNGER
och ljudinspelning krävs
många gånger men i flertalet
Den rödstrupiga på Nidingen 2009
är nu bestämd till moltonisångare.
fall behövs även DNA-analys
FÖRBLUFFANDE INFLÖDE

Sista veckan i april bjöd på
rödstrupiga sångare runt om
i södra Sverige – såväl Skåne,
Småland som Gotland fick
besök.

”

började med att landets tredje och
Hallands första orientvadarsvala
upptäcktes vid Sik strandängar den
20 maj. Orientvadarsvala är en
långväga gäst och häckar som närmast i Pakistan. Den eleganta vadaren stannade ytterligare en dag på
lokalen där den visade upp sig fint.

En dryg vecka senare, den 31 maj,
upptäcktes nästa besökare från öst.
En stäppvipa hade valt att landa på
ett nysått fält vid Norrkila nära Brastad i Bohuslän. Fågeln sågs bara
under kvällen och var till mångas
besvikelse borta dagen därpå.
Stäppvipa är av BirdLife Internatio-

Den rödstrupiga sångare i Sandsjöbacka

för att kunna avgöra vilken art
det handlar om. Ett av de fynd
som varit av extra intresse för
oss på västkusten var den fågel
som fångades på Nidingen
2009. Den uppvisade karaktärer som pekade åt moltonisångare, men fågeln kunde aldrig säkert bestämmas utifrån
observationer eller bilder.
När årets rödstrupiga sånga-

nal klassad som akut hotad, även
om projekt och riktade fältstudier
nyligen visat på att världspopulationen inte är riktigt så liten som
man tidigare bedömt. Detta var det
elfte fyndet i landet och Bohusläns
andra.
15 juni var det återigen dags för

sommaren 2018

Täta besök
av skedstorkar
NÄSTA HÄCKLOKAL?

I Danmark finns det numera
över 300 par skedstork. Det
är en art som där ökat i
snabb takt. Kanske var det
från denna population som
årets fyra storkar på Västkusten kom? Det började
med en ensam fågel vid Sik
strandängar i slutet av april.
Under andra halvan av maj
dök det sedan upp två skedstorkar som besökte olika
lokaler längs Hallandskusten.
Den 22 maj och 6 juni fick
även Torslandaviken snab�besök av två plattnäbbar. I
början av juni kunde man
sedan beskåda hela fyra individer på Getterön. Kvartetten splittrades efter ett par
dagar och enstaka observa-

Bild: JOHN ANDERSSON

födosökte gärna i enbuskage. Snabb och svårsedd, men stundtals tillgänglig och grann.

re dök upp i Sandsjöbacka
lyckades Per Gustavsson med
bedriften att samla in avföring.
Det är dock ofta svårt att hitta
DNA tillhörande fågeln i ett
avföringsprov, men när Ottenby fågelstation valde att skicka
in fjäderprover från en misstänkt moltonisångare, så fick
ändå även det insamlade avföringsprovet från Sandsjöbacka

åka med. Likaså skickades det
med ett prov från en misstänkt
rostsångare på Gotland, samt
en fjäder från Nidingenfågeln.
Proverna skickades på analys
till Centrum för genetisk identifiering (CGI) vid Naturhistoriska riksmuseet.
Dessvärre misslyckades man
med att hitta DNA från Sandsjöbackafågeln i avföringspro-

vet, vilket annars hade kunnat
ge intressanta svar på vilka
områden den hade kunnat
komma ifrån. Däremot så förärades Halland och Västkusten

sitt första fynd av moltonisångare (Nidingen, Hl, 200905-30) då DNA-analysen bekräftade arttillhörigheten.

# JOHN ANDERSSON

Bild: MIKAEL NORD

tioner av 1–3 individer gjordes sedan fram till sista
veckan i juni. Kanske blir det
nästa år som Sverige och
Västkusten får landets första
häckning av skedstork?

# JOHN ANDERSSON

Halland att husera en sällsynt gäst. En
sandtärna hittades i sällskap med en
silkeshäger vid Trönninge ängar. I motsats till hur sandtärnor brukar bete sig
när dom är på besök valde denna att, i
stället för att raskt dra vidare, stanna på
lokalen i fem dagar.
Orientvadarsvala.

Bild: MIKAEL NORD

Sandtärna.

Bild: J-Å NORESSON

# JOHN ANDERSSON
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VÄRMANDE
PIGGA ÅLDRINGAR Den 9 juli
bjöd på två hjärtevärmande
återfynd ute på Nidingen.

Bild: LINUS WESTLUND

På väg till jobbet fångade Linus Westlund en underexponerad sparv på bild.
Samma kväll vid datorn insåg han vidden av sin upptäckt.

OTIPPAT GRYNINGSFYND
LYCKOSAMT SNAPSHOT

Ibland råkar allt bara klaffa.
Så var det för Linus Westlund, boende på Brännö, 1
juni.
På väg till morgonbåten stötte han ihop med en alldeles
osannolik raritet.
Efter veckor av fantastiskt
morgonljus kom jag äntligen
ihåg att ta med mig kameran
då jag som vanligt tog promenaden till båten för att
åka till jobbet. Ejdrar, småskrakar och havstrutar brukar hålla till runt Brännö
rödsten tidigt på morgonen
och med tanke på detta härliga, varma morgonljus ville
jag se om jag kunde få några
bra bilder.
Halvvägs under promenaden mot färjan reagerar jag
på ett lockläte. Jag stannar
till, precis utanför Brännö
varv, och får se en rätt stor
sparv komma flygande och
sätta sig högst uppe i en buske lite längre fram. Just det-
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ta område runt varvet brukar egentligen vad det var jag
satt och tittade på men hörde
koka av olika läten på morändå av mig till lite vänner
gonen så jag tänkte inte riktigt efter vad det var som satt som bekräftade fyndet. Kort
därefter lades den ut på
framför mig. Men någonting
BAND och vid nästa båt mötgjorde att jag ändå stannade
te jag upp ett gäng ivriga
upp och tittade en extra
skådare. Vi delade
gång. Motljuset var
upp oss vid varvet
otroligt starkt, men
och gick runt i det
jag knäppte av 4–5
kringliggande ombilder och tittade
rådet. Efter att ha
sen i kameran. Allt
den i
blev såklart svart
Direkt såg eftersökt
några timmar gav
mot den ljusa bakgrunden, men som
jag att det- vi upp då vi inte
upp nått spår
jag brukar tänka
ta var inget fick
av sparven. Fynnär jag tar de där
det av den svartbilderna som aldrig mindre än
huvad sparven är
blir nåt: ”det kan ju
en hane
det första i Götevara nåt kul”.
När jag kom
svarthuvad borgs rapportområde och det 42:a i
hem efter arbetsdasparv!
Sverige, om det
gen satte jag mig
blir godkänt. Från
framför datorn för
närområdet finns sedan tidiatt gå igenom bilderna. Då
gare fem godkända fynd från
jag bläddrat fram fågeln ljuNidingen, samtliga gjorda i
sade jag upp bilden, och diskiftet maj/juni.
rekt såg jag att detta var inget mindre än en hane
# LINUS WESTLUND
svarthuvad sparv! Jag visste

”

På en av morgonens nätrundor
hittade Uno Unger till sin förvåning en adult tobisgrissla
som hade råkat flyga in i ett
av småfågelnäten. Det visade
sig att Uno själv, drygt 25 år
tidigare, ringmärkt fågeln som
bounge och att den allt sedan
dess har lyckats undvika att
kontrolleras på nytt.
Den gamla slitna lilla stålringen avlägsnades och fågeln
fick en ny, varpå den släpptes
ut på ön igen. På Nidingen har
man ringmärkt tobisgrisslor
som boungar årligen sedan
1971 och det svenska åldersrekordet för en kontrollerad
tobis är nästan 30 år – även
denna en niding.

OLJA RANN
SORGLIGT OLJESÖL I slutet av maj
drabbades Stora ån och Välens
naturreservat av ett omfattande
utsläpp av rapsolja då en invallning brast på ett livsmedelsföretag i Sisjöns industriområde.

Rapsoljan visade sig vara svårupplöst och låga vattenflöden
bidrog till att den inte sköljdes
bort. Uno Unger berättar att ett
stort antal fåglar med nedsmutsade dräkter observerades och att
flera av dem som simmade hade
svårt att hålla sig över vattenytan.
Upprepade försök gjordes att
fånga in oljeskadade individer
men få av dem gick att nå, så tyvärr kördes bara enstaka till Fågelcentralen för tvätt och rehabilitering. Den feta rapsoljan är
tidskrävande och svår att tvätta
bort och Tommy Järås på Fågelcentralen konstaterar att han

sommaren 2018

ÅTERFYND PÅ NIDINGEN

Tobisgrissla: 25 år.

Samma dag kontrollerades
ännu en gamling på ön. Denna
gång var det en strandskata
som också den fått sin första
ring av Uno, detta redan 1990,
då den var en ännu ej fullvuxen unge född på ön. Strandskatan kontrollerades första gång-

Strandskata: ca 28 år.

en 2003 och fick den gamla
ringen utbytt till en ny. Då valde man att även ge fågeln färgringar – något som blivit vanligt vid ringmärkning av
vadarfåglar. Färgringarna gör
det enklare att identifiera fåglarna från större avstånd när

Bilder: UNO UNGER

de till exempel spankulerar
omkring på strandängar eller i
grunda vikar. Den här strandskatan gavs kombinationen vit
över grön och utgjorde inget
undantag. Fågeln kunde följas
på ön men ringarna blev med
åren slitna och den gröna ring-

en föll av, vilket gjorde fågeln
svår att följa. 2010 kunde man
ändå konstatera att den var i
livet och alltså fortfarande valde att återvända till Nidingen
efter vintern. Uno lyckades
nämligen läsa av metallringen
genom tubkikaren.
I år fick Uno återigen närkontakt med fågeln då den
fångades i en av vadarburarna,
28 år gammal. Strandskaterekordet på Nidingen innehas av
en fågel som blev minst 33 år
gammal och det europeiska rekordet ligger på så mycket som
43 år. Innan Uno för denna
gång tog adjö av fågeln fick
den nya färgringar (vit över
grön) och förhoppningsvis
kommer den nu kunna ses på
ön under många år framöver.
# KARIN MAGNANDER

UT I VÄLEN
upplever denna olja om möjligt ännu jobbigare än vanlig
råolja.
Insatser gjordes för att begränsa skadorna men de stora
vassområdena med ett störningskänsligt fågel- och djurliv
gjorde området svårsanerat.
GOF:s fågelskyddskommitté
menar att det är oacceptabelt
att ett så omfattande oljeutsläpp kunnat ske och säger att
det är angeläget att orsakerna
utreds och åtgärder vidtas som
förhindrar liknande utsläpp i
framtiden. GOF har varit i kontakt med kommunen och dialogen fortsätter under hösten,
säger Fredrik Wagnström,
sammankallande i fågelskyddskommittén. Han berättar vidare att en förundersökning gällande miljöbrott pågår
mot företaget som orsakade
utsläppet.

Bilder: UNO UNGER

Det är oklart hur många fåglar som strök med i samband
med utsläppet i Välen men
Uno Unger konstaterar att från
en dag till en annan försvann
omkring 80 gässlingar, ungefär lika många grå som vitkindade.
# KARIN MAGNANDER

Rapsoljan var
synnerligen
svårsanerad
och hann skada åtskilligt i
det känsliga
vassområdet.
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Nyheter
från
rapportkommittén
FpV
FÅGELNYHETER
FRÅN VÄSTKUSTEN
Nyheter
från
rapportkommittén

På startsidan hittar du både de senaste nyheterna och flyttfåglar som är särskilt aktuella just nu.

Samtliga arter som påträffats i Göteborgsområdet har samlats i en lista.

Rrk Göteborg - nu med egen hemsida
RRK-NYTT #011
TEXT: RRK GÖTEBORG
RRK@GOF.NU

Har du någon gång stått i fält och funderat
över om inte den där frusna buskskvättan
redan borde vara halvvägs till Afrika? Att
mobilsurfa in på Artportalen och kolla kan
kännas ungefär som att iklädd lovikkavantar försöka tjuvkoppla en Tesla. Men nu
finns ett praktiskt alternativ – Rrk Göteborgs nya hemsida!
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I flera decennier har vi i regionala rapportkommittén (Rrk) publicerat en årsskrift över områdets fågelhändelser, och
vi har länge haft en vision om att sprida
våra sammanställningar till en större publik via en hemsida.
VISIONER HAR JU EN TENDENS att förbli
just visioner och under flera år kom vi
inte längre än till en mall som ingen
ville röra eftersom den krävde massvis
av manuellt arbete. Men så i fjol gjorde vi ett omtag, och under parollen
”allt kan automatiseras” växte en ny

sida fram. I våras kunde vi offentliggöra Rrk Göteborgs nya hemsida.

På startsidan presenteras de senaste
nyheterna med ojämna mellanrum. Här
finns också en lista med aktuella flyttfåglar. När du stöter på årets första trädpiplärka kan det vara läge att surfa in
här. Om du hittar arten i listan kan du få
en indikation om hur tidigt det är. Kanske är det så tidigt att fyndet bör dokumenteras noggrant?
Hittar du inte trädpiplärka i den korta
listan kan det vara läge att antingen använda sökfunktionen uppe till höger el-

Rrk-nytt #011

Alla årssammanställningar sedan 2007 kan läsas på hemsidan.

När brukar första näktergalen ses? För alla
flyttfåglar finns statistik sedan år 2000.

ler surfa in under rubriken Artlista. Där
finns en lista med alla arter som påträffats i Göteborgsområdet genom tiderna.
Klickar man på en art kommer man till
en sammanställning med alla texter vi
skrivit om arten sedan 2007.
FÖR FLYTTFÅGLAR FINNS också en sammanställning med årets första och
sista fynd (eller till exempel vårens
och höstens första och sista fynd för
en art som mindre sångsvan) för varje
år sedan 2000, och en liten tabell med
rekorddatum. Det finns också en
rubrik, Fenologi, där alla flyttfåglar
har samlats. Här får man snabbt en
översikt över vad som bör vara på

Vilken art bör anlända i dagarna? Det får du svar på under fenologi-sidan.

gång på flyttfågelfronten vid ett specifikt datum.

För nostalgikern finns en avdelning
Årsrapporter där vi har samlat alla publikationer sedan 2007. Här kan man
alltså läsa om tidigare göteborgska fågelår med arterna i systematisk ordning,
precis som i den tryckta årsrapporten
(fast utan bilder).
Avslutningsvis finns förstås en hel del
extrainformation om oss och vårt arbete.
Du hittar svar på en del vanliga frågor,
bland annat om raritetsblanketter. Rapportmallen har gjort comeback för er
som saknat den.
Går den tryckta rapporten i graven
nu? Nej, vi ser hemsidan som ett kom-

plement. Vi kommer även fortsättningsvis att ge ut en tryckt årsrapport.
MEN KOMMER HEMSIDAN göra

att årsrapporterna blir ännu mer försenade?
Nej, snarare tvärtom. I samband med
arbetet med hemsidan har en del moment kunnat effektiviseras, och vi får
dessutom en jämnare arbetsfördelning
mellan kommittéledamöterna.

Har du frågor, synpunkter eller förslag som rör hemsidan? Kontakta gärna
magnus.rahm@gof.nu! För frågor som rör
Rrk och Rrk:s arbete i allmänhet går det
förstås att kontakta oss på rrk@gof.nu
precis som vanligt.
# MAGNUS RAHM
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utrustning
i fält
utrustning i fält

Testa ZELLO!
Appen Zello kan bli till glädje vid fågelskådning i fält. Inte minst
som direktlinje mellan vindskydden på Hönö. Den fungerar
i stort sett som en walkie-talkie.
TEXT & BILD: DAVID ARMINI
DAVID@ARMINI.SE

KOM IGÅNG!

1. Ladda ned Zello från App Store
eller Google Play eller motsvarande på din Smartphone.
2. Skapa ett konto.
3. Välja gärna ditt fullständiga
namn som användarnamn, snarare än något konstigt smeknamn.
Om du har ett vanligt namn, så att
det är upptaget, lägg gärna till ort
eller ”fågelskådare” till namnet.
4. Från menyn (strecken längst
upp till höger), välj ”Kanaler”,
klicka på plus-tecknet längst ned
till höger och välj ”Sök efter en kanal”.
5-6. Skriv till exempel ”Hönö
Birding” för att hitta och gå med i
den kanalen.
TESTA DIG FRAM

Bekanta dig gärna med appen
med en kompis. Testa att prata
meddelanden till varandra. Det
finns ganska många funktioner
och finesser, men vi går inte igenom dem här.
De viktigaste funktioner, om du
gått med i en kanal och öppnat
den, är:
– Den stora mikrofonknappen
mitt på skärmen: Tryck på den.
Håll den intryckt. Prata. När du
pratat klart – släpp knappen.
– On/off-knappen längst upp,
nästan längst till höger. Med den
kopplar du in eller ut dig till kanalen. Tryck på knappen för att växla
om kanalen ska vara på- eller avslagen.
– Tryck på pratbubblan längst upp
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till höger: Då kan du se vilka användare som är anslutna och vilka
meddelanden som skickats. Här
kan du lyssna på gamla meddelanden.
– Tryck sedan på mikrofonsymbolen längst upp till höger för att
komma tillbaka till startskärmen
för kanalen.
VAD FUNGERAR – OCH INTE?

Vilka för- och nackdelar har Zello,
jämfört med en walkie-talkie –
eller jämfört med att ringa, larma
eller sms:a?
Några fördelar är desamma som
med en walkie-talkie.
– omedelbar kommunikation
– en anropare når många
– det är få tryckningar till sändning
– om ett meddelande kommer,

2

behöver du inte göra något: meddelandet ropas ut direkt utan att
du behöver lyfta eller trycka på
något på telefonen.
Några nackdelar finns jämfört
med walkie-talkie
– du är beroende av mobilnät och
täckning
– vid avlägsna platser som Ölands
norra udde, verkar det ibland
glappa med mottagning och
sändning
– det är fler tryckningar till sändning (med walkie-talkie behövs
bara en tryckning, med Zello behöver du öppna telefonen, öppna
appen och sedan trycka på sändning).
Och så finns ett antal stora plus
jämfört med walkie-talkie:
– om du har en smartphone redan, så tillkommer ingen kostnad

3

– meddelanden sparas i historiken, så i stället för att be om upprepning av senaste meddelande
från avsändaren, kan du lyssna på
meddelandet igen
– du kan enkelt lämna och gå med
i en mängd olika kanaler.
UTROP I ZELLO

Viktigast av allt: Håll inne sändningsknappen hela tiden som du
pratar. Meddelandet sänds bara så
länge du håller inne knappen.
Kontrollera gärna att sändningen
startat – du ser det genom att räkneverket börjar ticka.
Annars gäller ungefär samma saker som när man pratar i en walkie-talkie:
– Tala tydligt.
– Var kortfattad.
– Tala inte för snabbt.

testa zello!

– Börja gärna med att säga vem du
är som pratar, om det inte är självklart. Det ger lyssnarna en chans
att reagera och spetsa öronen tills
den viktiga informationen kommer.
– Undvik att ställa för mycket frågor; om ett meddelande var svårt
att uppfatta, lyssna i första hand på
det igen i historiken.
– Bekräfta gärna positivt eller negativt.
Så här kan ett meddelande låta:
”David i norra vindskyddet här.
Mindre lira stadigt mot söder.
500 meter utanför södra bolle.”
Svar kan låta:
”Södra vindskyddet här.
Vi ser den.”

ZELLO PÅ HÖNÖ: HÖNÖ BIRDING

hang. Här slår vi särskilt ett slag för
det vid havsfågelskådning på
Hönö:
– framför allt om det är mycket folk
ska det gå snabbare och enklare
att kommunicera mellan vindskydden och med personer utanför
– på Hönö finns ett flertal ställen
där en eller två personer kan få riktigt bra span. Om vi sprider ut oss
och spanar från olika vinklar, olika
höjd, etc kommer det säkert att bli
lättare att hitta fler spännande arter. Med Zello kommer det då att
gå lättare att kommunicera mellan
olika platser.

Appen är praktisk och kan komma
till glädje i många skådarsamman-

A. Ladda ned Zello och skapa ett

”Utomhus här.
Vi hittar den inte.
Beskriv mer var den är.”
Och kom ihåg! Ännu viktigare än
att hålla inne sändningsknappen:
Det är ingen fara att göra fel – vi
hjälps åt att använda Zello på ett
sätt så att det berikar skådningen.
Ropa hellre ut för ofta och för
mycket, än för lite.

A

5
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B

konto enligt ovanstående.
B. Det finns en kanal på Zello som
heter ”Hönö Birding”. Vet du att du
kommer att skåda havsfågel på
Hönö, så gå med i kanalen redan
nu.
C. Bidra på plats till att det blir
kommunikation mellan vindskydden och med personer utanför.
Inne i norra vindskyddet kommer
denna artikel att finnas utskriven
och kan lämnas till personer som
ännu inte känner till Zello. Kanalens namn kommer dock inte att
stå med på dessa lappar.
D. Se gärna till att minst en person
där du står har kanalen aktiverad.
Däremot kan det bli irriterande om

C
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man står i en tät grupp om tio personer och alla har kanalen aktiverad.
ZELLO PÅ ANDRA LOKALER

Starta gärna kanaler där det är relevant. Torslandaviken och Brudarebacken känns som uppenbart
lämpliga lokaler.
Bild: BJÖRN DELLMING
Det går fint att ha Zello
bara till
två eller ett fåtal personer också,
eller en tillfällig kanal under en exkursion. #
Tack till Tobias Berger och Markus
Tallroth som tipsade om Zello och
som kommit med synpunkter på
denna artikel.

D
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MÄSTERLIGA
FLYGARE
MED VINDEN SOM BUNDSFÖRVANT
Spanar du ut över havet en dag med hårda pålandsvindar har du chans att se havssulor, stormfåglar och
en och annan lira. De är specialister som tillbringar
nästan all tid till havs. Hur lyckas dessa stormens
ryttare bemästra och utnyttja de hårda vindarna?
TEXT & GRAFIK: DAVID ARMINI
DAVID@ARMINI.SE

F

ÅGELSKÅDNING TAR SIG många uttryck. Det kan
vara att titta på domherrar och sidensvansar
utanför köksfönstret, eller se sträckande sjöfåglar längs kusten. Kanske leta sibiriska rariteter i
mållor i oktober, eller sitta i en solstol och räkna
rovfåglar i Falsterbo en ljummen dag i augusti.
För många av oss som tittat på fåglar en längre
tid, intar havsfågelskådningen en särställning. Den
är Formel 1, Champions League, och OS-finalerna
på hundra meter, allt på samma gång: Du har gått
upp mitt i natten. I totalt mörker har du rest i timmar mot vinden, kanske över halva Sverige. När
resten av mänskligheten kurar ihop sig i mörkret
hemma, och bara hör vinden vina i ventiler och
regnet smattra mot fönstret, så går du rakt mot
stormen. Tar dig så långt ut som möjligt, till den
yttersta udden där storm och vatten möter land.
Kanske kommer det att flyga förbi en fågel idag,
en fågel som vistas hela sitt liv till havs. Vars enda
landkänning är att nattetid häcka på en avlägsen
och otillgänglig ö, dit människor sällan eller aldrig
tar sig. Den fågeln kan på ett år röra sig tiotusentals kilometer, över hela jordklotet, knappt med ett
vingslag, för att så passera samma dag som du sit-

12

Fåglar på Västkusten 3/2018

ter där och tittar ut över havet.
Sedan ska du hitta och bestämma den, trots att
den är flera kilometer bort och rör sig obegripligt
fort. Alltmedan tuben skakar av blåsten, och okular
och linser är kladdiga av saltvatten. Själv är du
trött, hungrig och frusen.
Du får se fågeln några sekunder åt gången, i bästa fall ser du den någon minut sammanlagt.
Och du får en chans. En chans i hela livet som
fågeln flyger förbi just när du står där.

LIRFLYKT – NÄR FÅGELN BÅGAR
Låt oss börja i ditt, fågelskådarens, perspektiv. Om
du suttit på Hönö, eller på en annan havsfågellokal
någon gång när det blåser, så har du hört ropen:
”Något som bågar!”
”Här kommer en i lirflykt!”
Många fågelskådare känner nog igen sig i det
omedelbara suget i magen och adrenalinkicken,
när det hittas och ropas ut en bågande fågel. Det är
magiskt. Hur en liten fågel på bara några hekto, eller maximalt några kilogram kan behärska naturens krafter så till synes enkelt och elegant.

mästerliga flygare

Gråliran – havets vinthund – förgyller senhöstens blåsdagar.

Bild: BJÖRN DELLMING

Med vindbyar på 20 meter/sekund, vilket inte är
helt ovanligt under hösten, rör sig luften med över
70 kilometer i timmen. Vid en sådan vindstyrka är
det svårt att stå upprätt. Och då kommer den här
lilla fågeln och skär genom vinden. Inte bara hanterar den vinden – vissa arter kommer förmodligen
upp i hastigheter på över 100 kilometer per timme.
Kanske har den panik över det besvärliga vädret.
Kanske tycker den att det är skönt att få hjälp att
blåsa iväg till något nytt ställe. Kanske tycker den
att det bara är kul att styra omkring i vädret.
Vi vet inte vad fågeln tänker, men i vilket fall är
det fascinerande att följa den över vågorna.
Det räcker att du befinner dig vid kusten när det
är pålandsvind runt tio sekundmeter, så kommer
du att se trutar och måsar som elegant utnyttjar
vinden för att ta fart, och för att flyga snabbare och
med mindre insats av energi.
Havsfåglarna rör sig fort i bågar: Upp och ner i
en ofta överraskande jämn takt, som om de gick i
en regelbunden vågrörelse eller sinuskurva över
havet. Trutar och måsar använder tekniken, och
med stigande skicklighet och konsekvens utnyttjar
labbar, havssulor, stormfåglar och framför allt liror

och albatrosser tekniken. En trut behöver ofta
kämpa mer, den kan se nog så elegant ut i nedförsbacke, när den glider ned mot vattnet, men den
kommer nästan oundvikligen att behöva flaxa med
vindarna för att ta tillräcklig höjd inför nästa glid
nedåt.
Liror och albatrosser är de artgrupper som utnyttjar tekniken till dess maximum. Utan ett enda
vingslag kan de oavbrutet, till synes som evighetsmaskiner, glidflyga på vindarna. Nära nog maskinellt repetitivt kan exempelvis en mindre lira flyga
upp och ner i jämna, obrutna bågar. När fågeln flyger så, blir den ofta lätt att följa, när du väl upptäckt den och förstått rytmen.

HUR FLYGER HAVSFÅGLARNA?

”

Något som
bågar! Här
kommer en
i lirflykt!

Ingen förstår exakt hur en havsfågel flyger, dessutom flyger olika arter på olika sätt. Sannolikt används en kombination av följande, i olika proportion för olika arter:
Flaxa med vingarna – på samma sätt som alla
flygkunniga fåglar gör för att ta sig fram genom
luften.

•
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”

Det kan
uppstå
fickor av
lä bakom
vågberg.

Segla i medvind.
• Utnyttja
runt vågberg.
• ”Dynamicuppvindar
soaring”,
”dynamisk glidflykt” på
•svenska, en teknik someller
går ut på att vinna fart i

blåsten högre upp i luften, och vinna väg närmare
vattnet där blåsten är svagare.
”Kryssa” mot vinden, likt en segelbåt, där fågelns
vingar ömsom agerar segel som ger fart, ömsom
agerar köl som ger fågeln rätt kurs.
Tryckskillnader runt vågorna – vilket kan ses
som samma sak som att utnyttja uppvindar runt
vågberg: En tryckskillnad skapar en luftrörelse från
ett område med högre trycke till ett med lägre
tryck.
Exakt gränsdragning mellan de olika teknikerna
är svår.
I det följande är det framför allt dynamisk glidflykt vi ska förklara närmare, då det är detta som
havsfåglarna så effektivt utnyttjar.

•
•

VIND I OLIKA LUFTLAGER
För att förklara hur en havsfågel utnyttjar vinden, behöver vi förstå mer om vindstyrkan över
mark och vatten:
Vinden påverkas och förändras av den lokala
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geografin där den drar fram. Ju fler hinder, desto
mer bromsas och förändras vinden. Till lands tappar vinden mer kraft, genom friktion mot kuperad
terräng, bebyggelse och växtlighet. Därför är vinden oftast kraftigare till havs, där hindren är färre
och friktionen mindre. Men även till havs tappar
vinden betydligt i kraft närmare vattenytan.
Det kan uppstå fickor av nästan lä bakom vågberg. Längs en bergskam märks effekten tydligare
förstås: Ovanför kammen är vinden ostörd och
med full kraft, men nedanför kammen på läsidan,
är vindstyrkan svagare. Detsamma sker bakom en
mur, ett hus, ett skogsbryn och en stor våg.
Även över öppet hav, nästan helt utan dyning, är
vinden svagare strax ovanför vattenytan jämfört
med några meter upp, bara genom den friktion
som vattenytan utövar på vinden.
Gränsområdet mellan svagare och starkare vind,
kallas vindskjuvskiktet och vi ska senare se att det
är där havsfåglarna vänder på väg upp eller ned i
bågen.

DYNAMISK GLIDFLYKT
Som fågelskådare är du säkert bekant med att
vissa, särskilt större fåglar, kretsar: Typexemplet är

mästerliga flygare

Mindre lira i typisk
flyktbana. Siffrorna
korresponderar med
grafiken nedan.
Montage: BJÖRN DELLMING
Bild & montage: BJÖRN DELLMING

stora rovfåglar som örnar, vråkar, glador och gamar, som hittar termik eller andra uppvindar som
de seglar på. Även andra arter med stort vingspann
och breda vingar, som storkar och trutar, utnyttjar
tacksamt termiken som uppstår när mark värms
upp av solen, så att luft närmast marken också
värms och därför stiger. Fåglar kan då, liksom en
segelbåt i medvind, segla, eller kretsa på denna
uppåtgående luftström.
Att glidflyga (eller kretsa) dynamiskt är en mer
avancerad teknik, där fågeln utnyttjar skillnader i
lufthastighet. Liksom rovfåglar som använder termik kan flyga med liten åtgång av energi, kan
havsfåglar som glidflyger dynamiskt transportera
sig långa sträckor med knappt ett vingslag.
Händelseförloppet kan delas in i följande faser.
befinner sig här närmast vattnet.
• Fågeln
I
bågrörelsen
följt längst med vin•den och närmastharlandden(omockså
vi förutsätter att det råFAS 1: LÄNGST NED I BÅGEN

•
•

der pålandsvind).
Banhastigheten är nu som högst, fågeln rör sig
alltså som snabbast relativt omgivningen.
I botten av bågen vänder sig fågeln mot vinden:
I stället för att ta fart med undersidan, vänder den

Dynamisk glidflykt
över havsytan.

huvudet mot vinden och den spolformade kroppen
presenterar ett mindre luftmotstånd.
Genom det svagare luftmotståndet, kommer
fågeln efter att den vänt mot vinden, att kunna ta
sig tillbaka mot vinden.

•
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Stormfågel med
vägvinnande
vinghållning.

”

På toppen
är fågeln
nästan
alltid som
lättast att
se, genom
att den
visar hela
ovansidans
profil och
för att det
går som
långsammast.
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Bild: THOMAS BERNHARDSSON

Fast fågeln flyger lågt och som snabbast, är
Med hjälp av både medvind och tyngdkraften
•vändpunkten
•kanar
i botten på bågen ofta det näst bästa
nu fågeln allt snabbare nedåt.
På
toppen
nästan alltid som lättast att
tillfället att se fågeln: Den visar nu upp hela under•se, genom attärdenfågeln
visar hela ovansidans profil och
sidan, som ofta är ljusare och därför syns bättre
mot det mörka havet.

för att det går som långsammast: Detta märks även
genom att det är lättare att få skarpa foton på havsfåglar i denna fas.

klättrar nu: Både mot vinden och upp hö•greFågeln
i luften.
som den vinner i väg mot vinden och
När fågeln passerar till det nedre, långsammare
•uppSamtidigt
•luftlagret,
i luften, tappar den i banhastighet.
girar den i en båge som fortsatt ger den
Någon
gång
när
den
passerar
upp
genom
vindfart
genom
och medvind.
•skjuvskiktet kommer den att vända så att undersi- Samtidigttyngdkraft
böjer
bågen
att fågeln börjar få in
•vinden från sidan, inför attså den
när den åter är i
dan riktas mot vinden för ökat vindfång.
Här
är
fågeln
svår
att
följa.
Den
är
vänd
i
profil
Fas
1,
ska
vända
tillbaka
rakt
mot
vinden.
•mot vinden och från betraktaren, så den är bara en Fågeln är åter svår att se. Den accelererar
•vinklad så den visar en mindre profil. och är
smal mörk silhuett som hastigt rör sig bortåt.
FAS 2: PASSAGE UPP GENOM VINDSKJUVSKIKTET

FAS 4: PASSAGE NED GENOM VINDSKJUVSKIKTET

•
•

FAS 3: LÄNGST UPP I BÅGEN

Här är fågeln som högst över vattenytan och har
flugit som längst mot vindens riktning.
I ögonblicket på toppen rör den sig förmodligen
som långsammast och kan upplevas som att den
nästan står stilla för ett ögonblick. I själva verket
rör den sig fort även då, men hastigheten är väsentligt lägre än den strax kommer att uppnå.
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Ett annat sätt att beskriva faserna är att jämföra
fågeln med en segelbåt:
FAS 1: KÖL

Fågeln girar så att översidan och framsidan av
kropp och vingar vänds mot vinden med så liten
vindfångande profil som möjligt; den kan sägas
vara sin egen köl som styr den mot vinden.

mästerliga flygare
FAS 3: SEGEL

Fågeln riktar undersidan mot vinden för maximalt
vindfång och använder sin kropp och vingar som
ett segel för att få maximal hastighet.
FAS 2 OCH 4: VÄXLING

När fågeln passerar upp eller ned genom vindskjuvskiktet växlar den mellan att agera köl respektive segel.
KOMMANDE ARTIKLAR

FpV kommer att publicera fler artiklar framöver i
ämnet. Bland annat kan kommande artiklar handla
om:
de fysikaliska krafterna vid dynamisk glidflykt
teknisk utveckling av drönare som utnyttjar dynamisk glidflykt. I princip finns redan idag teknik
så att vi skulle kunna släppa ut en drönare på Hönö
som flög nära havsfåglarna för att dokumentera
dem
samband mellan vindriktning och -styrka och
andra väderfaktorer för tillgång av havsfågel på
svenska västkusten #

•
•

Lirornas bågflykt utmed vågbergen.

•

Fotnot om vetenskapligheten i denna artikel:
Denna artikel är populärvetenskaplig: Allt som tas upp här, är
hämtat och sammanställt från vederhäftiga källor. Den bygger
emellertid inte på egen, systematisk forskning och artikeln har
inte genomgått granskning som en vetenskaplig artikel.
Källor och lästips
Det finns många vetenskapliga artiklar att läsa, men det är svårare att hitta populärvetenskapliga framställningar i ämnet.
Det mest tillgängliga material finns på Youtube. Sök exempelvis
på ”dynamic soaring” och du kommer att hitta många intressanta
filmer, både om hur havsfåglar flyger, och utveckling av drönare
som använder dynamisk glidflykt.

Vindstyrkan varierar påtagligt mellan vågtopp och vågdal.

Dymanisk glidflykt hos olika arter
Notera att nedanstående bygger på subjektiva
erfarenheter och inte på formella definitioner,
eller kvantifierbara mått.
Liror & albatrosser:
Utnyttjar vinden maximalt, så att vingslag aldrig behöver tas om vinden är tillräcklig. Dessa
arter har utvecklat låsbara vingar, vilket gör att
flykten sker med ytterst lite energiåtgång vid
dynamisk glidflykt, men å andra sidan ger det
typiskt stela och förmodligen mindre ekonomiska vingslag vid svag vind.
Stormfågel & havssula:
I gynnsam vind nära nog lika skickliga glidflygare som liror och albatrosser. Delar egenskapen att se stelvingade ut, men tar oftare till riktiga vingslag.

Labbar, stormsvalor, silltrut,
tretåig mås, tärnmås:
Dessa arter och artgrupper kan
skickligt utnyttja dynamisk glidflykt. Till skillnad från ovanstående arter, använder de sällan tekniken konsekvent – i de flesta fall
behövs vingslag för att komma upp tillräckligt högt i bågarna.
Tärnor, andra trutar och måsar:
För dessa arter gäller snarare att enstaka, men
ibland väl så eleganta glid, avbryter flaxandet
med vingarna.
Vadare, alkor, änder, skarvar.
Till och med tättingar och tornseglare:
Dessa arter glidflyger aldrig, men de ses ändå

Ha v

ssula.

B ild: MA G N U S R

AHM

utnyttja skillnaden i vindstyrkan, genom att de
följer vågorna och kan växla riktning ovan och
nedanför vindskjuvskiktet. Särskilt alkor kan
då förefalla flyga i bågflykt, trots oavbrutet
flaxande.
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HORNBORGASJÖN
RESA MED TRUMPETFANFARER
Den mäktiga trandansen lockade förstås men exkursionen
bjöd på mer än så. Bland annat en svart jätteballong, ödesdiger för den sällsynta fjällgås som höll till vid Naturum.
Totalt 74 arter räknades in – trots istäcket.
TEXT : GUNILL JARFELT
GUNILL.JARFELT@GMAIL.COM

J

”

Där det
fanns
öppna råkar kunde
vi njuta av
den vackra
salskraken bland
åtskilliga
viggar och
knipor
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JAG TYCKER VERKLIGEN inte

om att gå upp tidigt!
Men när det handlar om att åka på en exkursion med GOF till Hornborgasjön, så må det
vara hänt, trots att klockan purrar en trött Gunilla
redan kl 04.00. Dock är det så med mig att när jag
väl kommit upp, så känns det ändå rätt bra. Och
man är ju dessutom rätt förväntansfull inför en exkursion, eller hur?

EFTER EN VISS FÖRVIRRING om

var den blå Lejabussen
egentligen stod (de gräver i gatorna oavbrutet vid
Operan, så man vet inte från dag till dag var det
går att köra!), och efter att ha plockat upp vår exkursionsledare Leif Jonasson samt några övriga
deltagare under vägen, styrde vi kosan österut. Det
visade sig att ungefär en tredjedel av resenärerna
aldrig hade varit vid Hornborgasjön tidigare, så
för dem var det extra spännande. Det är ju ändå
rätt majestätiskt att se (och höra!) tiotusentals tranor på en och samma gång.
Vårt första stopp handlade dock inte om tranor,
utan trädlärka. Ett klassiskt (?) ställe för denna
skönsjungande pippi är ett grustag vid Sjögerås,
och visst ville denna trevliga fågel inte bara visa
sig för oss utan även ägna sig åt lite försiktigt
sångspel. Som extranummer på denna lokal kom
ett litet gäng stenknäckar och exponerade sig fint i
de omgivande träden. Vi hade också sällskap av
sjungande bofink och taltrast samt fick se överflygande skogssnäppa. Även ett par korpar lattjade
omkring i luften.
Med Billingen framför oss drog vi vidare till
Hornborgaån, som gav vissa av oss en kort titt på
forsärla, och även kusinen sädesärla kunde ses vid
åbrädden. En röd glada kom förbi och gjorde oss
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glada (!) och i ån simmade ett par storskrakar.
Sedan var det dags för första stoppet vid själva
Hornborgasjön, nämligen udden Ytterberg. Där
skulle vi också ha första fikapausen, men tyvärr
hade bonden valt just denna dag för gödselspridning precis där, så vi fick en sorts doftförstärkning
till vår frukost.
VÅREN ÄR JU SEN i år, så större delen av Hornborgasjön var fortfarande istäckt visade det sig. Nåväl,
inget ont som inte har något gott med sig; ute på
isen såg vi tre mörka klumpar som vid närmare betraktande i kikare kunde identifieras som havsörnar. Där det fanns öppna råkar kunde vi njuta av
den vackra salskraken bland åtskilliga viggar och
knipor. Sävsparv syntes i vassruggarna nedanför
oss, och minsann kom det inte också en snygg
brun kärrhök och flög över oss, pedagogiskt identifierad som adult hona av vår exkursionsledare
Leif. På väg tillbaka till bussen fick vi som extranummer en steglits.
Nästa stopp var Fågeludden, även kallad Pagoden, efter den pagodliknande byggnaden som inrymmer ett naturum. Här brukar det finnas olika
doppingarter, men med så vinterliknande vår som
vi haft hade de flesta inte anlänt än. Skäggdopping
kunde vi i alla fall tillföra vår artlista. På vägen
stannade vi till, för Leif såg dubbeltrast, och efter
lite möda kunde även vi andra identifiera denna
bruna fågel i det bruna fjolårsgräset. Förutom de
tidigare sedda andfåglarna kunde vi här lägga till
brunand till reselistan, samt fiskgjuse och sparvhök.
DÄREFTER FOR VI till

Utloppet, det vill säga ån Flian
som avvattnar Hornborgasjön. Vi hade frågat om

Skånevinter

Spelande tranor –
värt minst en resa,
varje vår. Men vart
tog fjällgåsen vägen?
Bild: LOTTA BERG

blåsippor, men Leif hävdade att detta var en
fågelexkursion, inte en blåsippedito, men hur det
var, så passerade vi ändå ett ställe utefter vägen
där det faktiskt kryllade av blåsippor. Och vi fick
titta på dem … Så härligt att se detta vackra vårtecken!
Väl parkerade vid Utloppet hittade vi vår andra
doppingart, nämligen gråhakedopping. Vi kunde
också spana på bläsand, snatterand och kricka
samt mera brunänder, salskrakar, knipor och viggar. Vårsolen lyste fint, men vinden var lite ovänlig, så detta stopp blev inte så långt. På väg tillbaka
till parkeringen sjöng en taltrast intensivt och det
är ju ett väl så trevligt vårtecken, inte sant?
SÅ VAR DET då

dags för naturrum Trandansen. Och
visst kryllade det av tranor. Enligt uppgift upp mot
20 000 stycken. Dessutom konkurrerade mängder
med sångsvanar om ljudmiljön och bland dem hittade vi några tundrasvanar, tidigare kallad mindre
sångsvan. Möjligen var dock antalet besökare fler
än tranor, för detta var Tranans dag, det vill säga
det arrangemang som arrangeras av Falbygdens
och Skövde fågelklubbar och som alltid brukar dra
mycket folk från när och fjärran. Förutom alla tranor och sångsvanar fanns även mängder med gäss

och bland dem skulle det finnas en fjällgås, berättades det. Tyvärr åkte en svart ballong omkring där
fåglarna var, och denna uppfattades som oerhört
skrämmande av fåglarna, som gjorde massiva uppflog där ballongen for fram. Och fjällgåsen var som
bortblåst. Dock hittade Leif en spetsbergsgås som
vi kunde trösta oss med, men ta mig sjutton: när
det bara var 10 minuter kvar till avfärd så återfanns fjällgåsen, sovande, kanske på grund av utmattningen efter ballongincidenten. Men vid ett
tillfälle lyfte den på huvudet så att några av oss
kunde få se dess ”gulliga” näbb, medan vi andra
fick nöja oss med den gula ögonringen. Vackert så!
MYCKET NÖJDA MED DAGEN (faktiskt

den första vårdagen för året) bänkade vi oss i bussen för hemfärd.
Och åtminstone jag såg inte så mycket mer för då
tog den tidiga morgonen ut sin rätt och jag sussade
gott i bussen. På utfärden hade alla gissat hur
många arter vi totalt skulle se och efter sammanräkning visade det sig vara 74 st. Inte så illa med
tanke på isläge och annat.
Självklart tackades och applåderades våra eminenta reseledare, exkursionsledaren Leif och
Berndt Lindberg, vår som vanligt så trevlige och
skicklige busschaufför. Tack för denna exkursion! #

”

Dock hittade Leif
en spetsbergsgås
som vi kunde trösta
oss med
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STORMFÅGEL
HAVHESTEN SOM TAR KULINGEN MED RO
Tjurnackad, med lite surmulen uppsyn men en baddare
på att navigera i styv kuling. Stormfågeln är suverän i sitt
rätta element. Precis som dykpetreller och albatrosser
kan den släcka törsten med saltvatten.
TEXT: HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU
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stormfågel

Bild: TOMAS LUNDQUIST/N
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I

”

Fornnordiskans
fúlmár
betyder ful
mås, syftande på
vanan att
i försvarssyfte spy
maginnehållet över
inkräktare

I DETTA NUMMER frångår vi en princip som visserligen varit outtalad, men ändå funnits där, nämligen att fåglarna som avhandlas häckar i Sverige.
Att gå bortom den barriären är i det här fallet ingen större sak, eftersom hedersgästen, stormfågeln,
är en så pass frekvent besökare, under höstens
stormar i synnerhet, att det knappast lär uppröra
ens den varmaste vän av ordning.
Stormfågeln, således, påminner som de flesta säkert vet om en mindre, tjurnackad och surmulen,
trut eller annan måsfågel, och kan i Sverige framför allt observeras defilera förbi lokaler som
Kråkudden och Glommen i hårt väder, alternativt
följande fiskebåtar. Efter särskilt fult väder händer
det att en eller annan hamnar på landbacken på
grund av utmattning och måste räddas.
Den ytliga likheten till trots är stormfågeln inte
vidare nära släkt med måsar. Istället hör den,
lämpligt nog, till ordningen Procellariiformes eller
stormfåglar, innefattande familjerna albatrosser,
nordstormsvalor, sydstormsvalor, liror och dykpetreller, där de två befintliga arterna stormfåglar
placeras i släktet Fulmarus i familjen liror (Procellariidae).

ORDNINGEN KALLADES FORDOM TUBINARES, syftande på
att merparten av arterna har ett slags rörformiga
näsborrar ovanpå näbben. De är kopplade till saltkörtlarna – ett organ som samlar in salt från blodomloppet och utsöndrar det i droppar som rinner
längs näbben – ett arrangemang som gör att fåglarna kan dricka havsvatten.
Ordningen stormfåglar ingår i sin tur i kladen
Austrodypthornites tillsammans med systerordningen Sphenisciformes, pingviner, från vars gemensamma förfader stormfåglarna skiljdes för ungefär 60 miljoner år sen. Austrodypthornites ingår
i sin tur i kladen Aequornithes, vattenfåglar, vilken
efter nyligen utförda fylogenetiska studier visat sig

inrymma lommar, storkar, sulfåglar, pelikaner,
träskonäbb, skuggstork, ibisar, skedstorkar och
hägrar i tillägg till stormfåglar och pingviner. Kladen Aequornithes har i sin tur sin närmaste systergrupp i Europygimorphae, som innefattar tropikfåglar, kagu och solrall. Eventuella likheter mellan
stormfåglar och måsar är således bara resultat av
konvergent evolution.
FRÅN DYLIKA GENETISKA KRUMSPRÅNG kan

det vara
skönt att återhämta sig med något mera lagom. Vi
lyfter då blicken till släktet Fulmarus, vars namn
kommer från fornnordiskans fúllmár som betyder
ful (eller otäck) mås, syftande på vanan att i försvarssyfte spy det för ändamålet särskilt framtagna
maginnehållet över inkräktare. Fulmarus består i
dag av två arter, med ytterligare två kända från
fossila lämningar. Utöver stormfågeln (som kanske
borde benämnas nordlig stormfågel för att inte
hemfalla åt normativ borealism) finns en art kallad
sydlig stormfågel, som förstås bebor södra halvklotets kallare trakter. Den sydliga stormfågeln, som
beskrevs 1840 men stundom har fått nöja sig med
underartsstatus till nordlig stormfågel, är till utseendet mycket lik sin kusin. Istället för jämngrå
vingöversida har den emellertid en ljusare silverton med svarta markeringar. Av Wikipedia lär vi
att det vid ett tillfälle observerats en nordlig stormfågel söder om Nya Zeeland. Jag hittar inga uppgifter om observationer av sydlig på norra halvklotet, men det förefaller mindre sannolikt än det
omvända, på det att den nordliga artens population är två till åtta gånger större (och uppenbarligen svårinventerad) och mer vitt spridd.
Värt att notera är också att nordlig stormfågel,
likt vissa labbar till exempel, uppträder i ljus och
mörk morf, där den ljusa är måslikt färgad och den
mörka mer jämngrå över hela kroppen. Denna
färgdimorfism finns inte hos sydlig stormfågel.
STORMFÅGELN ÄR I HUVUDSAK arktisk-subarktisk

Illustration:
HAMPUS LYBECK
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i sitt
val av häckningsplats, med större populationer på
Island, Grönland, Nunavut, Alaska, Ochotska havet, Svalbard och Norges kust. Därtill hyser brittiska öarna ända ner till Engelska kanalen en stor
population, vars välmående i dagsläget delvis beror på fiskeflottans verksamhet. Det berättas att
de bofasta i den skotska St. Kilda-arkipelagen
(som evakuerades slutgiltigt 1930 efter kontinuerligt boende sen åtminstone bronsålder) klämde i
sig över hundra stormfåglar per person och år i
tillägg till sulor och lunnefåglar utan att populationen vid öarnas avfolkning nämnvärt ökade. Utanför häckningstid är fågelns livsstil pelagisk.
Stormfågelns oräddhet och välkända intresse
för fiskrens avspeglar sig också i hur människan
uppfattar fågeln. En bohuslänning av den gamla
stammen plägade mig en gång med denna skep-

stormfågel

I typiskt stelvingad
pose under en blåsdag på Marstrand.
Bild: BJÖRN DELLMING

parhistoria (ungefärligt parafraserat emedan tjugofem år förflutit):
”Stormfågglane, eller mallemacken som vi säjer,
e di dummaste fågglane. När vi lå’ vi Doggers så
röck di bete’tå backan innan vi fått dem i sjöen ens.
Ja feck ta’ i en å vre om nacken på’n å slängde’n på
däck, men tror du inte den fan flög efter en stunn?
Di e för dumme te begribe när di e döe!”
Det är mig förstås helt främmande att antyda att
min sagesman farit med osanning. Men det ligger
nånting i det här med seglivadheten, för stormfågeln, som tar åtta-nio år på sig att bli könsmogen,
kan leva i uppemot 60 år, och adulta fåglar åtnjuter en årlig mortalitet på under fem procent. Jämfört med andra procellariiforma havsfåglar, som av
försiktighet häckar i underjordiska hålor och endast stiger i land nattetid synes stormfågeln också
mer oförvägen där den häckar fullt synligt på en
klipphylla. Både vuxna och ungar förlitar sig på sin
träffsäkerhet med oljigt magsekret för att avvärja
eventuella faror.
petreller, albatrosser etcetera så
idkar stormfågeln vid busväder dynamisk glidflykt
– en flygteknik som innebär att fåglarna omväxlande tar höjd på uppvind på vågornas lovartsidor och
glidflyger i lä i vågdalarna och på så sätt kommer
framåt även i hård motvind med minimal ansträngning och i stort sett orörliga vingar. För en betraktare ser det ut som fågeln rör sig som i en berg- och
dalbana. Kanske är det från detta sätt att liksom

SOM ANDRA LIROR,

”rida” på vågorna som det gamla svenska och nuvarande norska namnet havhest kommer? I Danmark och delar av Bohuslän kallas fågeln istället
mallemuk eller mallemack, ett namn som går på
fúllmár-linjen och alltså betyder dålig mås, fast
istället format av medelholländskans mallemok.
Namnet återfinns också i engelskan, i form av molly-mawk, men åsyftar då albatrosser.
I MOTSATS TILL MAJORITETEN av havsfågelkusinerna i
ordningen Procellariiformes, från minsta valfågel
till största albatross, som drabbats av habitatförlust, jakt, predation vid bon av invasiva landdjur,
drunkning på grund av långrev och på senare tid
kanske mest uppmärksammat, plast, och därmed
är allmänt utsatta och hotade, så har stormfågelns
population snarast ökat de senaste hundra åren,
förmodligen till följd av att den bättre än de övriga
kunnat dra nytta av mänsklighetens avskräde i
form av rens och spill från fiskebåtar. Nyss nämnda
problem med plast har dock visat sig påverka även
stormfågeln negativt, och konstigt vore väl annars.
Men totalt sett ligger stormfågeln alltså på plus,
trots att uppskattningarna av världspopulationen
varierar mellan åtta och 32 miljoner individer. Och
till hösten, med stormar och västliga vindar, kommer de ju hit igen. Ridande över vågorna som havhästar. #

”

”Di e för
dumme te
begribe när
di e döe”,
enligt en
bohuslänsk
fiskare

Fotnot: Begreppet klad syftar på en gren i ett kladogram, d v s
utvecklingsträdet. Denna gren innehåller alla ättlingar till närmaste gemensamma förfader.
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SANDBERGS SIDA

SE FALKEN PÅ RYGGEN
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM

T

ROTS ATT HAN tittat och letat systematiskt
under femtio minuter hade han inte hittat dem. Ändå flög både hanen och honan plötsligt ut från berget och svävade ut
över dalen. Och det var först då som han insåg
det – berget där han sitter ligger högre än falkbranten på andra sidan.
Förra våren hade han gått nere i lyckan
bland ekjättarna under stupet och försökt titta
upp. Men det gick inte att se något, stammar
och grenverk skymde. En glimt av den tvååriga falkhonan som svävade ut under honom
utan att ge ett ljud ifrån sig, det var allt det
året.

Redan under vintern hade han hittat utkiksplatsen mittemot, ungefär 500 meter från berget. Därifrån kunde man se branten på andra
sidan, med klipphyllor och håligheter.
Den här våren var kall, snön hade kommit sent och låg ännu i slutet av mars fem centimeter tjock inne i bokskogen. På väg upp
mot krönet lät bofink ljudligt och nötväckan
visslade ihärdigt. Sedan var allt tyst och stilla
en bra stund där han satt på post, inget syntes
hända nere i branten. Så han såg sig omkring,
upptäckte motiven och fotograferade ”blåbärsris i snö” och ”tändstickstunna bokgrenar med
centimetertjock snökam” – innan han åter fokuserade på berget.
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Som alltid ... han hade bara några sekunder
på sig att bestämma om han skulle försöka ha
koll på båda falkarna eller bara en av dem, när
de kom ut från berget. Flygande fåglar ser man
underifrån, men inte den här gången. Det blev
hanen; åt vänster gled han ut över den ännu
islagda lilla våtmarken där skogssnäppa brukade spela över sångsvanens bo, sedan in över
grantopparna innan han höjde sig en bit, utan
att röra vingarna för att slutligen försvinna
över bokskogskullen. Nu blev det så tydligt:
den stålgrå ryggen kontrasterade mot övriga
kroppen, honans är mer jämnmörk. Och undersidan lyste nästan vit mot den reflekterande snön, overkligt vit. Några
ögonblick senare

Sandbergs sida

kom också honan in i kikarfältet. Två rovfåglar,
två vindsnabba falkar, granitbranternas svarta
mustaschvakter, en sällsynt och dyrbar jaktgåva
på Risingeryttarens handske på kyrkväggen och
till slut också avbildade i färg i gravgångarna i
den egyptiska öknen. Horusfalken, en gud.
Det är inte meningen att man skall se rovfåglar
ovanifrån. Det är som att ligga i bakhåll, att tjuvkika med möjlighet att överraska dödligt, om man
vill. Men vi bara pekade och log när vi satt på kullarna i bergen innanför Svarta havet och år senare
invid den mäktiga klippan längs Rio Tajo i Extremadura. Gamar, svarta storkar och falkar, betraktade ovanifrån. En sorts rörligt diorama, någon form
av sagoupplevelse som bara hände under ett tag.
Det var bara han och en till den här dagen i fri-

luftsgårdens stora matsal, ett vikingatempel med
högt i tak. Torsdag, då har det kanske ...? Jodå, de
serverade ärtor och pannkakor och visst fanns det
senap och timjan till och ostmacka.
Pannkakorna smakade mycket bra, det hade
han tänkt säga innan han lämnade. Och det berodde inte endast på sylten och grädden som serverades till dem. Det måste varit något annat. Men
flickan i köket hann före då hon stack ut huvudet
genom svängdörren och med ett försiktigt leende
undrade om pannkakorna gick att äta.
– Javisst! svarade vi, de var ovanligt goda.
– Vad bra svarade hon lättad, för jag hade inga
ägg. Vi har inte hunnit handla, alla har varit sjuka.
Det kan bli så när man suttit i skogen och tittat
på pilgrimsfalkar – ovanifrån. #
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Pär Lydmark ger:

Fåglarnas
fabrikstjärnar

Längs Mölndalsån, på var sin sida av Mölnlycke fabriker ligger de. Fabrikstjärnarna. Fast det är inget
vedertaget namn. Jag kom på det nu, till rubriken.
Men där ligger de i alla fall. Massetjärn och Arke
tjärn. Vid en första anblick ser de vanligen tomma
ut. Inte en fågel i sikte. Det är inte hit landets fågelskådare vallfärdar i oktober. Eller någonsin. Det är
inte här fågelfotograferna lägger sig på lur. Och det
är inte hit de stora fågelflockarna letar sig under
flyttningen. Det är, som sagt, ganska tomt. Eller?
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Tar man sig tid att stanna upp så är det ändå något
som händer. Fåglarna finns. Här också. En strandskata dansar krigsdans på taket. Ladusvalorna dansar pardans i luften. Forsärlan virvlar över utloppsvattnet. Strömstaren virvlar i inloppsvattnet. En
sädesärla inspekterar avloppsvattnet. Eller något
slags rör i alla fall. Förhoppningsvis inte avloppsvatten. Rätt ut i Mölndalsån. Det hade inte sett bra
ut. Det måste vara dagvatten. En kaja promenerar
förbi i knippfrylen. De finns här också. Fåglarna.

fåglarnas fabrikstjärnar
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fåglarnas perspektiv
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fåglarnas fabrikstjärnar

Det gäller bara att titta. Stanna. Vänta lite. En
fiskmås dyker med sikte på mitt huvud. Inget
bra ställe att stanna. Ungar att vakta. Och det
finns det på fler håll. En ensam storskrakunge
med sin mamma. En forsärleunge i en murglip.
Strandskateungar vid en Big Bag. Och kanadagässen kör sina vingtest. Ingen flygbarhet än.
Och så, ibland. Små sensationer. En ung knölsvan i ån på väg mot Massetjärn. Märkligt nog
ovanlig här. En kricka i vassen. Jösses. En ringtrast i ett träd på lunchrasten. Och en kungs
fiskare på en förfallen bryggstump i Arketjärn.
Vardagsmat på andra ställen, men här skiner de
lika starkt som en svart stork i Torslandaviken.
Med tiden har jag insett att detta är fågelskådning när det är som bäst. På en till synes lugn
lokal. Återkommande. Och oftast utan sensationer. Plötsligt förstår jag varför NaturStig gått i
Slottsskogen dag ut och dag in. År ut och år in.
Och varför jag så sällan nuförtiden känner ett
sug efter de överfyllda, kokande lokalerna.
This is the way. Som E-Type skulle ha sagt.
Sen fladdrar en handfull blåbandade jungfrusländor förbi och fabrikstjärnarnas modesta utbud bjuder på ytterligare en bonus. Att man har
tid att släppa kikaren och titta på annat också.
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SLETTNES
- EN FEST FÖR ISLOMMENS VÄNNER
På vissa platser, där man har turen att hamna,
infinner sig direkt den underbara känslan av att
trivas. Fågelskådningen har tagit mig till många
sådana platser. En av dessa är området kring Slettnes fyr – allra nordligast i Fastlandseuropa.
TEXT : KRISTOFFER NILSSON
KRISTOFFERNILSSON6@GMAIL.COM
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kanske undrar varför en artikel om Slettnes hamnar i en lokal tidskrift
för Västkusten? Jo, intresset för en del arter
där uppe är stort bland skådare på Västkusten.
Många spanar hemmavid efter praktejdrar, vitnäbbade islommar i sommardräkt eller bredstjärtade labbar med vackra ”klubbor” och hoppas
att just denna vårmorgon ska drömmen
bli verklig. Men vill man hitta ett
enklare sätt att möta dessa karismatiska arter presenteras en lösning här.
I nordligaste Norge möter
man den västliga delen av
den arktiska tundran som sedan fortsätter österut i tusentals mil. Tundralandskapet
kan vara den miljö som har
gjort störst intryck på mig
överhuvudtaget. Att bara få stå
och blicka ut över detta storslagna område är magiskt och skapar
omgående en extrem harmoni.
ING
Höstarna
2005 och 2007 genomförde
LL M
E
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N
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N VÄN AV ordning

jag, tillsammans med skådarvänner, resor till Senegal för att följa sydsträcket av tärnor, labbar,
måsar med mera. Det magnifika sträcket vid
Slettnes fyr kom på tal. Så på en restaurangterrass utanför Dakar bestämde jag mig: jag reser
upp till Slettnes nästkommande vår!
Det som drog var att med egna ögon se de sydsträckande fjällabbarna, bredstjärtade labbarna
och silvertärnorna, som i hundratal eller tusental
drog över Atlanten i Senegal, istället flyga österut
– på väg mot häckningsplatserna.
Fåglarnas flyttning har alltid varit det som fascinerat mig mest och att följa sträckrörelser från
en plats, egentligen vilken som helst, har alltid
roat mig.
Sagt och gjort, den 9 maj 2008 bar det iväg
norrut med flyg till Kiruna och därifrån hyrbil
resten av vägen. Då visste jag inte att man kunde
flyga hela vägen, så hyrbilsupplägget från Kiruna
har jag aldrig gjort därefter.
Det kändes lite konstigt att lämna Västkusten
när allt började grönska och komma fram till
Slettnes där det rådde vårvinter och väderomslagen var många. Solsken ena timmen och snöfall

Slettnes

Sträckspaning vid Slettnes bjuder på
några bekanta arter, men antalet överstiger årssiffrorna på hemmaplan –
hundrafalt. En höjdpunkt är det magnifika sträcket av bredstjärtad labb
och vitnäbbad islom i maj, ibland kryddat med något alldeles extra.

Bild: KRISTOFFER NILSSON

nästa. Men vad gjorde det när flockar med bredstjärtade labbar passerade över vattnet i snöfallet
och vitnäbbade islommar sågs i stort sett varje
timme? De varma vindarna utanför Afrikas västkust var långt borta, men labbarna tog sig fram
lika enkelt i snöfall.
Det var nästan rörande att få se de ståtliga fåglarna även i denna miljö. Som fågelskådare i Sverige är man annars inte bortskämd med sträckande bredstjärtade labbar under våren. Några
flyger förbi oss och ses utmed våra kuster, men
det handlar i regel om enstaka individer. Det
finns så mycket jag skulle kunna skriva om, men
jag ska fokusera på de olika labbarnas och lommarnas uppträdande vid Slettnes.

LABBAR
I slutet av april intar kustlabbarna häckningsplatserna på tundran. De står då ofta parvis på tundran eller spelflyger över området. Deras sång är
underbar och det är lätt att förstå att labbarna
kallas för ”jo” i Norge. Namnet har de fått från
sina läten.

Utanför vår kust är andelen mörka kustlabbar
väldigt hög, men här uppe är andelen ljusa, mörka och intermediära tämligen jämnt fördelad. Om
man åker längre österut, blir det en majoritet ljusa individer. Kustlabben är en karaktärsart vid
Slettnes och det gör det ibland svårt att avgöra
om kustlabbar på väg österut verkligen är sträckande individer eller om det rör sig om lokala fåglar som lite längre bort ska försöka sno lite mat av
till exempel en tretåig mås. Över tiden tror jag
dock att jag har blivit bättre på att bedöma om
det rör sig om sträckande fåglar eller inte. De flyger ofta på ett lite annorlunda sätt.
Vill man se många bredstjärtade labbar bör
man sikta in sig på perioden 10–20 maj. Då passerar i regel flest bredstjärtade labbar, även om
det har förekommit dagar med mer än 1 000 individer tidigare än så. Ja, mer än 1 000 bredstjärtade labbar, det är faktiskt så! De flyger oftast i
flockar på mellan 5 och 30 individer, men flockar
som har innehållit runt 100 bredlabbar har också
noterats. I Senegal är det omöjligt att skåda mellan klockan 19.00 och cirka 07.00 på grund av
mörkret, men här uppe är det ljust i stort sett dyg-

”

Bredstjärtad labb
flyger oftast
i flockar på
mellan 5
och 30
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Vitnäbbad islom, främst
adulta, drar förbi Slettnes i början av maj.

”

De bästa
dagarna
kan man
räkna upp
till hundra
individer av
vitnäbbad
islom

32

net runt och de bredstjärtade labbarna kan passera i stora antal klockan två på natten lika väl
som klockan två på eftermiddagen. Jag upplever
det dock som att eftermiddagarna oftare bjuder
på flest bredstjärtade labbar. Då har jag även
sett flockar där individerna har börjat skruva sig
uppåt över havet, nästan som termikflyttande
rovfåglar.
Ljuset gör att det blir långa, härliga pass med
spanande över havet. Det är så värt det för varenda
gång man ser en labb på avstånd i kikaren så infinner sig en alldeles speciell känsla av välbehag. Ja,
det är säkert, varje gång. Dagar med fyrsiffriga antal i sträckprotokollet tillhör inte vanligheterna,
men förekommer nästan varje vår. Vanligare är
sträckdagar med några tiotal eller hundratal.
Ibland kommer de riktigt nära, men passerar oftast
en bra bit ut. Dagar när bredstjärtade labbar inte
alls förekommer i sträckprotokollen är tämligen få.
Både i Afrika och här uppe är bredstjärtad labb
den art som, i regel, flyger längst ut från kusten.
Närmast flyger kustlabben och i mitten fjällabben.
Det är tre tydliga stråk. De flesta bredstjärtade
labbarna är ljusa och ungefär 10 procent är mörka
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och 1 procent är intermediära. Om de flyger hyfsat
nära så är det ofta ganska enkelt att könsbestämma
dem också. Ju tidigare under perioden desto större
andel hanar.
Fjällabben är den mest sällsynta arten före 20
maj. De första ses i regel inte före 10 maj och där-

Ku

stl

ab

bh

äc k

ar ut

e p å t u n d r a n . B il d: B J

ÖR

N

L
DE

LM

IN

G

Slettnes

En hel del lunnefågel kan räknas in
i alkflockarna.
Bilder: BJÖRN DELLMING

efter rör det sig främst om enstaka individer eller
mindre flockar. Fjällabbsflockar med fler än fem
individer är sällsynta, både vid Slettnes och i Senegal. Jag har aldrig haft särskilt många fjällabbar i
sträckprotokollen vid Slettnes; det rör sig om 46 ex
som högsta notering (i Senegal drygt 100 ex).
Andra skådare har dock räknat fjällabbar i hundratal vid Slettnes vilket är höga antal var som helst
i världen. Fjällabbar är ju också väldigt sällsynta
på Västkusten under våren och jag kan bara spontant minnas tre egna observationer av denna
smäckra och vackra labb över våra vatten under
våren.
Storlabben är den fjärde arten – även den
häckar med några par vid Slettnes. Den började
häcka här i slutet av 2000-talet. Storlabbar ses
här varje dag. Man kan gå och möta dem vid deras häckningsplats på tundran också. De står då
på samma sätt som kustlabbarna och bevakar sin
tuva. Man ser storlabbar flyga österut också och
då handlar det ofta om individer som flyger i
samma stråk som de bredstjärtade labbarna. 12–
20 maj är det inte svårt att se alla fyra labbarterna samma dag.

LOMMAR
Att se våra fyra lomarter i samma tubfält trodde
jag inte var möjligt, men i år (2018) hände det då
resans enda storlom upptäcktes på vattnet. Lite
längre ut låg en svartnäbbad islom och bredvid den
en smålom. Den vanligaste synen på vattnet är annars vitnäbbade islommar och det dröjde inte
länge innan en vitnäbbad simmade in i kikarfältet
och alla fyra var ett faktum. Det var en fantastisk
upplevelse.
För många är den vitnäbbade islommens flyttning målet med en resa till Slettnes. Sträcktoppen
är i regel lite tidigare, men säkrare än den bredstjärtade labbens. 5–10 maj (oftast 7–9 maj) passerar i regel flest vitnäbbade islommar österut och
de bästa dagarna kan man räkna flera hundra individer, om man har tur. Sträcktoppen brukar hamna
mellan 05.00 och 10.00, därefter kommer de mer
sporadiskt. Det är aldrig tal om större flockar för
denna mäktiga lom – här pratar vi främst om enstaka eller flockar upp till fyra ex.
Det rastar, som sagt, även en hel del vitnäbbade
islommar på vattnet och ett kikarsvep under några
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Vitnäbbad islom sträcker oftast ensamma, eller
ca 3-4 ex i flock.
Bild: BJÖRN DELLMING

Sträcket av bredstjärtad
labb toppar i mitten av maj.

Även utter trivs i denna nordliga utpost.
Bild: KRISTOFFER NILSSON

minuter bjuder inte sällan på cirka 50 ex om det är
lugnare vatten. Det förekommer även ett riktat
simsträck österut, men jag har aldrig förstått hur
man lyckas räkna dem. Vid väldigt få tillfällen har
jag noterat spelande vitnäbbade islommar och det
har varit oerhört vackert.
Andelen adulta är enorm – fjolårsungarna uppgår nog inte till mer än fem procent. Om denna fördelning speglar artens häckningsframgång eller om
fjolårsungarna tillbringar våren någon annanstans
känner jag inte till.
Smålommen häckar vid Slettnes och ses spelflyga över området flera gånger dagligen. Det är ofta
ganska jämnt mellan smålom och vitnäbbad islom i
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sträckprotokollen, men dagar när det drar på med
smålommar blir det ibland fyrsiffrigt och sådana
antal är inte den vitnäbbade i närheten av.
Svartnäbbade islommar har jag inte sett varje
vår och de vårar när de ses är de fåtaliga. Våren
2018 skulle jag bedöma som exceptionellt bra för
svartnäbbad islom då den sågs dagligen. Det rör sig
i regel om fjolårsungar. Även storlommen är relativt sällsynt. Normala vårar ser man maximalt några tiotal och att bara se en enda, som under denna
vårresa, är extremt få.
Det finns så mycket att skriva om denna underbara plats. Så många oväntade ögonblick som har
skapat minnen för livet under de åtta resor jag har

gjort till Slettnes. Fjällugglor som kommer insträckande norrifrån, vittrutar, vitvingade trutar,
tiotusentals lunnefåglar, stormfåglar och alla tretåiga måsar. Ja, listan kan göras hur lång som
helst. För fler detaljer hänvisas till norska Artportalen.
Men allt handlar ju inte om fåglar. Varje resa har
bjudit på observationer av späckhuggare och i
strandkanten har uttrar sprungit. Andra valar, som
knölval, sillval och vitval, har också setts. De sistnämnda sågs under min enda höstresa, som var i
september. De är inte på plats så tidigt som i maj.
OM MAN VILL RESA TILL SLETTNES så rekommenderas
flyg från Oslo till Mehamn. Därifrån är det cirka
tjugo minuters körning till Slettnes fyr. Det finns
en matbutik och bensinmack i Mehamn och det är
alltid fint att stanna och spana efter fåglar runt
flygplatsen eller i hamnen. Vid flygplatsen sågs en
ägretthäger, en kanadagås, en spetsbergsgås och en
tundrasädgås i samma kikarfält ett år. Det kan väl
kallas en ganska udda kombination – kanadagåsen
var faktiskt den mest sällsynta i Finnmark. Vid
Gamvik, den närmaste orten, finns också en affär
och det kan vara kul att skåda även där. Dit kan
man gå från Slettnes fyr. Sydligare arter som rostgumpsvala, dubbeltrast, råka och kornsparv är observerade och i hamnen kan man se vanligare arter
som praktejder, vitvingad trut och, med väldigt
mycket tur, ismås.
BOENDET BOKAS MED FÖRDEL vid

Slettnes fyr. De gamla fyrbostäderna hyrs ut av Gamviks Museum och
har vandrarhemsstandard. Det mest fantastiska är
läget, det vill säga att kunna gå rakt ut i härligheten. Boende går i regel även att lösa i Gamvik, men
då har man några kilometer till fyren. På söndagar
i maj brukar även ett fik mellan Slettnes och Gamvik vara öppet. Jag rekommenderar varmt ett besök där – för att prata med de väldigt trevliga människorna som bor i Gamvik och för att äta våfflor.
Den lilla grusvägen från Gamvik leder till en parkering där den gamla fyren ligger. Fyren bombades
av tyskarna under andra världskriget och bunkrarna från denna mörka tid står fortfarande kvar och
bryts ned av naturen. Det mäktiga Barents hav ligger där borta, i grusvägens förlängning. Det är nog
ganska lätt att tänka att det är här grusvägen slutar, men i min värld är det här grusvägen börjar.
Det går inte en dag utan att jag på ett eller annat
sätt tänker på Slettnes. Det räcker med att jag blundar så hör jag vågorna långt där borta, ackompanjerat av kustlabbarnas tundrasång. #

NATURUPPLEVELSE
Boka din resa nu!

13 – 21 NOV – 2018
KANARIEÖARNA

l lugnt tempo med fågelskådning, naturupplevelser och imponerande lavalandskap.

3 – 13 JAN – 2019
OKAVANGO & VICTORIAFALLEN
Exklusiv resa till Afrikas hjärta mitt bland
elefanter, exotiska fåglar och andra djur.

5 – 18 JAN – 2019
SRI LANKA

Lockande sandstränder, regnskog och safari
med chans på leopard och färggranna fåglar.

15 – 23 FEB – 2019
SPANIEN, GIBRALTAR & MAROCKO
Här kan vi skåda fågel i spännande miljö på
två kontinenter, vid två hav och i tre länder!

24 FEB – 8 MAR – 2019
NEPAL

Ett rikt utbud av Nepals härliga fågelfauna och
chans att se både noshörningar och tigrar!

PS. Om du har frågor och vill åka till Slettnes
så är du välkommen att höra av dig till
kristoffernilsson6@gmail.com. DS.
WWW.AVIFAUNA.SE | 0485 - 444 40 | ADMIN@AVIFAUNA.SE
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Anders Enemar 1926–2018
En av den vetenskapliga ornitologins
förgrundsgestalter gick bort i april vid
en ålder av 91 år.
Anders Enemar var född i Värmland.
När familjen flyttade till Närke gjorde
de nya omgivningarna starkt intryck på
den unge pojken. Detta var enastående
fågelmarker och när Anders dessutom i
sin hand fick Erik Rosenbergs ”Oset och
Kvismaren” som stipendiegåva var hans
framtida yrkesbana utstakad. Han fick
även förmånen att följa med Rosenberg
på några av hans exkursioner och imponerades av författarens formidabla iakttagelseförmåga.
Det var dock två andra ornitologer
som kom att ha störst betydelse för Anders akademiska bana. Den ene var den
finske forskaren Lars von Haartman som
efter att ha tagit del av den unge gymnasistens specialarbete rörande svartvita flugsnapparens ortstrohet, uppmuntrade honom att fortsätta på den
Bild: NIKLAS ARONSSON
inslagna vägen. Den andre var dåvaranAnders Enemar lämnar ett gediget kunnande till eftervärlden. Inte minst tack vare kartläggningen
de VF-redaktören Gunnar Otterlind som av Vindelfjällens fågelfauna. Det projektet, med start 1963, pågår än idag.
Anders själv skämtsamt menade ”tvingade iväg” honom till Lund.
Anders var mycket framsynt och
halvsekellång, obruten kartläggning av
Studierna i zoologi därstädes kröntes
mångsidig. Han handledde doktorander
fjällens fågelfauna och som är av oskattmed en förstklassig doktorsavhandling
med de mest mångskiftande intresseom- bart vetenskapligt värde.
år 1961, dock inte i ornitologi som vid
råden och frågeställningar inom zooloÅr 1970 startade han tidskriften Orden tiden inte ansågs comme-il-faut som gin – en bedrift som tyder på ett synner- nis Scandinavica (som senare bytte
akademiskt ämne, utan i hypofyligen skarpt intellekt. Att
namn till Journal of Avian Biology och
sens embryologi.
detta lyckades berodde ensom nu är en av de ledande internatioTill Göteborgs universitet kom
ligt honom själv framför allt nella tidskrifterna). Listan skulle kunna
Anders 1966 där han tillträdde en
på att han hade turen att få
göras mycket längre.
professur i zoologi. Där introdusjälvgående och begåvade
Anders hade dessutom många fler
cerade han de tankegångar inom
doktorander.
strängar på sin lyra. Bland annat reprebiologin som då företräddes av
Anders trivdes bäst i rolsenterade han Kungliga Vetenskaps- och
Anders
bland andra David Lack och som
len som mentor och verkade Vitterhetssamhället i Naturhistoriska
trivdes bäst gärna i bakgrunden. Men
tydligt visade att vetenskapliga
museets råd och han var hedersmedlem
fågelstudier kunde ge kraftfulla
hans
betydelse
för
den
vei rollen som tenskapliga ornitologin kan i GOF.
bidrag till nya insikter inom ekoTvå av hans mest utmärkande egenmentor och knappast överskattas. Paral- skaper var integritet och sinne för hulogin. Sådana nymodigheter
emottogs till en början inte särlellt med avhandlingsarbemor. Den som haft förmånen att delta i
verkade
skilt entusiastiskt på hans nya artet inventerade han fåglar i
ett LUVRE-symposium glömmer det nog
betsplats. Återigen stötte Anders gärna i bak- Fågelsångsdalen där han ut- aldrig. Glimten i ögat och reptilsnabba
på attityden ”fågelskådning är en grunden
vecklade en revirkarterings- kommentarer framkallade oräkneliga,
hobby – ingen vetenskap” och
metodik som fortfarande
goda skratt. Och det är nog mest så han
han tvingades argumentera eneranvänds. År 1963 startade
önskade bli ihågkommen – den fantasgiskt för en modernare syn på ämnet or- han tillsammans med Sören Svensson
tiske Anders Enemar.
nitologi inom såväl forskning som högre LUVRE-projektet vid Vindelälven som
# LEIF LITHANDER
undervisning.
alltjämt pågår och nu utgör en mer än

”
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PROGRAM

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.
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.
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.
ÖVRIGT: Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan bara medges om resan
inte därigenom fördyras för övriga
deltagare. För övriga upplysningar
vänd dig till exkursionens kontaktperson.
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EXKURSIONER
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar
kortare turer till hemmalokaler,
heldagar på Västkusten och
längre resor till mer avlägsna
platser. Information om hur du
anmäler dig, vad du bör ta med
dig, pris, och annat du behöver
veta hittar du i rutan till vänster.
Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken VARDAGSAKTIVITETER).
Nätverket för GOF:s kvinnor,
LADYBIRDS, drar fortfarande ut i
fält då och då – se nedan.
Kontakta annalena.ringarp@gof.
nu om du vill vara med!

BREVIKS KILE PÅ TJÖRN
TORSDAGAR 6–13 SEP KL 18.00

Fågelskådning i Bohusläns bästa
vadarlokal under ungfåglarnas
flyttningstid! Samling Radona
P-plats Skärhamn. Vi kan förhoppningsvis studera ett tiotal
arter vadare på nära håll. Dåligt
väder – fler vadare!
KONTAKT: Per Undeland 073-419 84 50.
ANMÄLAN: OBS, Ingen föranmälan.
Exkursionerna är avgiftsfria och ett samarrangemang med Tjörns Naturskyddsförening.

GALTERÖ
SÖNDAG 16 SEPTEMBER

Denna ö i södra skärgården är en
av de bästa lokalerna för rastande
vadare i Göteborgsområdet. Vi ser
också sydsträckande finkar och
piplärkor och ovanliga arter kan
dyka upp. Det blir en vandring på
omkring 9 kilometer på stigar i
kuperad terräng. Färjan från Saltholmen till Brännö Rödsten avgår
08.05 (enligt nuvarande tidtabell,
se även senare nummer av FpV).
Exkursionen är öppen även för icke
medlemmar.
LEDARE: Roger Eskilsson. Pris: 20 kr. Anmälan:
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp
(070-827 93 76).

HYPPELN
LÖRDAG 6 OKTOBER

Vi besöker den lilla pärlan Hyppeln

i yttre havsbandet, i Göteborgs
norra skärgård. Planen är att spana
av sydsträcket av tättingar och rovfåglar från en av öns högsta punkter. Sedan går vi runt ön via en
iordningställd promenadslinga för
att se vad vi kan hitta. Längs västra
kusten är det goda chanser att se
olika alkor och lommar. Någon
toppskarv kommer säkert också att
visa sig. Färja från Lilla Varholmen
till Hönö går 07.40 och från Burö till
Hyppeln 08.10. Samåkning i bilar.
LEDARE: Roger Eskilsson. Pris: 20 kr. Anmälan:
Senast 1/10. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

HALLANDSKUSTEN
SÖNDAG 7 OKTOBER

Vi erbjuder en heldagsexkursion
på Hallandskusten för fågelintresserade ungdomar från 10 år. Det
finns sju platser i minibussen. Var
vi stannar till, får väder och vindar
avgöra. Avresa 08.00 med beräknad hemkomst vid 16-tiden. Mötesplats efter överenskommelse.
LEDARE: Leif Jonasson och Anna Lena Ringarp.
PRIS: Exkursionen är avgiftsfri. ANMÄLAN: Senast
28/9. KONTAKT: Anna Lena Ringarp (070-827 93

76).

ÖLAND
TORSDAG–SÖNDAG 18–21 OKTOBER

Vi åker vi till Öland när hösten är
här, denna gång lite senare än vanligt. Vid denna tid är luften fylld av
sydflyttande fåglar där vitkindad
gås dominerar, men någon rödhalsad gås kan finnas i flockarna. Även
prutgäss brukar rasta på ön så här
års. Vad som i övrigt dyker upp av
östliga rariteter, som tajgasångare,
kungsfågelsångare, någon rar piplärka eller stenskvätta, återstår att
se. Vi åker gemensam buss och bor
som vanligt på Ottenby vandrarhem i Ås. Vi har bokat skolhuset på
gården samt ytterligare några rum.
Avresa torsdag kl 14.00 med hemkomst söndag em/kväll. I priset ingår s k naturskatt med 5 procent.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 2 000 kr. ANMÄLAN:
Senast 14/9 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Gunilla Jarfelt (0705-15 52 85).

HAVSFÅGELSKÅDNING

Någon gång under hösten kommer vi, vid lämpligt väder, att genomföra minst en exkursion med
inriktning på havsfågelskådning.
När vi ser att det blir passande vä-

der (tillräckligt blåsigt) kommer
exkursionen att annonseras på föreningens hemsida och vår Facebooksida.
HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 8 DECEMBER

Halland brukar så här års kunna
bjuda på trevliga övervintrare såsom snösparv, berglärka och vinterhämpling. Vi stannar på ett antal
kustlokaler och gör kanske, beroende på tid och fågeltillgång, även
någon avstickare inåt landet. Vid
Lis Mosse brukar alltid finnas övervintrande rovfåglar. Vid tillräckligt
många anmälningar åker vi gemensam buss. Avresa 08.00 med
hemkomst sen eftermiddag.
LEDARE: Uno Unger. PRIS : Ca 200–250 kr vid
busstransport. ANMÄLAN: Senast 23/11. KONTAKT
(EJ ANMÄLAN): Berndt Lindberg (073-693 81 00).

GÖTEBORGS VINTERRUNDA
SÖNDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN)

Traditionsenligt ”gör” vi Göteborgstrakten på Trettondagen. Vart
vi styr kosan beror på snö- och isläget och på var det finns intressanta
fåglar. Det kan bli Göteborgs
hamn, Torslandaviken, Säveåns
mynning eller någon annan för dagen intressant plats. Samåkning i
bilar med avresa 08.30 och med
återkomst vid 15-tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS : Ca 100 kr. ANMÄLAN:
Senast 28/12. KONTAKTPERSON: Gunilla Jarfelt
(070-515 52 85).

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.
VALLDA SANDÖ
TORSDAG 6 SEPTEMBER

Vi besöker Lindholmen Gård, där



BILDGÅTAN
Som vanligt är fågeln på
bild 1 lite lättare och regelbundet förekommande i
Sverige medan bild 2 är tänkt
att utgöra en lite större utmaning och behöver inte vara
anträffad i Sverige men väl
i Europa.
TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN

BILD 2 – ART OCH ÅLDER?

BILD 1 – ART OCH ÅLDER?

ägarna leder oss ut på ängarna vid
Låddholmsviken för spaning efter
vadare och annat. Gården, där vi
samlas kl 09.00, ligger en knapp
kilometer söder om avtagsvägen
mot Sandö. Hpl Arken. Samåkning
från Frölunda kyrka kl 08.15.

Grosshamn.
GUIDE: Gunnar Selstam (070-633 55 97).

SMITHSKA UDDEN
TORSDAG 27 SEPTEMBER

BUA/BÅTAFJORDEN

En sträcklokal belägen i stadens
sydvästra utkant. Samling vid
Smithska uddens P-plats kl 07.45.
Hpl Näsbovägen, gå 100 m västerut, följ sedan Smithska vägen till
dess slut, totalt ca 1 km.

TORSDAG 13 SEPTEMBER

GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

GUIDER: Helene och Benny Averpil (070-863

54 07).

Här finns ett omväxlande fågelliv,
och vi hoppas på spännande obsar
av sjöfågel, vadare och en och annan rovfågel. Samåkning från Frölunda kyrka kl 09.00. Kör E6 söderut till avfart 56, sedan till höger på
Industrivägen, till höger in på Buavägen till Videbergsvägen, där
man svänger till höger igen mot
kärnkraftverket. Efter ett par kilometer ser man fågeltornet på höger sida, där vi ses kl 10.00.

Långvandring på dryga milen tvärs
igenom reservatet. Vi följer småvägar och relativt lättgångna markerade leder genom skog och öppen
mark och passerar några mindre
sjöar. Samling kl 08.30 vid Lindome
station (pendeltåg mot Kungsbacka). Hemresa med buss från
Gamla Särövägen i Släp.

GUIDE: Jimmy Stigh (070-246 52 54).

GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

drar vid gynnsamt väder till sig en
hel del sträckande fågel. Ca 4 km
vandring. Samling vid Frölunda
kyrka kl 07.00 för samåkning. Från
vägen Mariedal–Gottskär tag
Häcklehagsvägen mot Orrevik.
Efter 3 km tag vänster på Mönstervägen till liten P-plats vid vägens
slut, där vi samlas kl 08.00.

lar. Samåkning från Frölunda kyrka
kl 09.30. Samling kl 10.00 vid Pplatsen, Hjälms våtmark (liten avtagsväg från Hjälmsbergsvägen ca
200 m nedströms Hjälms bro).

GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

Vi går på fina gångvägar 6,5 km
längs Kvillebäcken från Hökälla
våtmark till Lundbyhamnen. Hpl
Skogome, gå nedför Skogomevägen ca 200 m. Samling kl 10.00 på
liten P-plats vid Skogomevägen
intill järnvägsövergången (fler Pplatser finns vid Tuve kyrka).

STORA HÄRSJÖN
TORSDAG 25 OKTOBER

SANDSJÖBACKARESERVATET
TORSDAG 4 OKTOBER

Skogsvandring (ca 4 km) på stigar
och småvägar. Vi passerar Bävsjöryd, en fint bevarad gård med betesdjur, som går ute hela året. Samåkning från Frölunda kyrka kl
09.15. Samling vid Aspens station
kl 10.00, därifrån samåkning några
kilometer söderut mot Häcken
nära Stora Härsjön.
GUIDE: Barbro Andreasson (076-026 77 27).

KLIPPANS NATURRESERVAT
TORSDAG 1 NOVEMBER

RAMSVIKSLANDET

HÖNÖ

TORSDAG 20 SEPTEMBER

TORSDAG 11 OKTOBER

Vi gör en långresa till Grosshamns
fältstation i Bohuslän, där vi guidas
av den entusiastiske initiativtagaren till denna verksamhet. Samåkning från Coop Forum, hpl Bäckebols köpcentrum, kl 08.00 till
Grosshamn, där vi samlas kl 10.00.
Tag E6 norrut till Gläborg, följ därefter vägvisning mot Smögen. Vid
korsningen söder om Hunnebostrand, fortsätt 1,5 km mot Smögen och tag höger ut på Ramsvikslandet. Tag höger igen efter bron.
Efter 2 km tag vänster mot Fykan/

Vi samlas vid Hönö kyrkogård vid
bussens ankomst ca kl 09.30 och
går ner till Sudda för att besöka
Björn Zackrissons ringmärkning.
Sedan går vi tillbaka till Jungfruviksområdet för en rundtur där.
Högst 5 km vandring. Hpl Hönö
kyrkogård.

Sydost om Hindås ligger detta fina
skogsområde, där hackspettar, mesar och annat trivs. Även en och
annan mossa eller lav kommer säkert vår guide att visa oss. Ca 2 km
vandring. Samling vid reservatets
P-plats kl 10.00. Hpl Klippan (Härryda k:n). Samåkning från Frölunda
kyrka kl 09.00.
GUIDE: Aimon Niklasson (073-625 44 61).

GUIDER: Gun-Britt och Kennet Thor (070-735 22

03, 073-033 14 11).

HJÄLMS VÅTMARK
TORSDAG 8 NOVEMBER

MÖNSTER
TORSDAG 18 OKTOBER

Onsalalandets sydvästligaste udde

Denna våtmark i Rolfsåns dalgång
nära Gåsevadholm bjuder ofta på
rikligt med änder och olika rovfåg-

GUIDE: ej klart

KVILLEBÄCKEN
TORSDAG 15 NOVEMBER

GUIDE: Jan Hellström (076-800 30 23).

TOFTA KILE
TORSDAG 22 NOVEMBER

Kustlandskapet kring Tofta kile
brukar dra till sig änder av olika
slag. I vassarna ses ofta skäggmes.
Relativt lättgångna stigar på ca 6
km, men det kan bitvis vara lite
sumpigt. Samåkning från hpl Bäckebol köpcentrum kl 09.15. Samling
kl 10.00 på P-platsen vid Tofta kile.
GUIDE: Kåre Ström (073-772 32 04).

SLOTTSSKOGEN
TORSDAG 29 NOVEMBER

Rundvandring i en park som guiden har gjort till sin eviga favoritplats. Ser vi inga fåglar berättar han
om alla ovanliga beteenden han
sett hos vanliga fåglar. Samling kl
10.00 vid vattentornet längst norrut vid Masthugget. Hpl Masthugget.
GUIDE: NaturStig (070-330 28 16).
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PROGRAM
F
 pV FÖRENINGSINFORMATION

SISJÖN – OXSJÖN

GOF:S ANDRA RESA TILL OMAN,

FÅGELCENTRALEN

TORSDAG 6 DECEMBER

NOVEMBER 2017

– DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN

Vandring i skogsområdet kring
sjöarna, lättgånget vid gott väglag,
högst 8 km. Samling kl 10.00 vid
scoutstugan (P-plats vid Sisjövägens slut). Hpl Askims Svartemosse.
GUIDE: Lisbeth Eliasson (070-573 07 65).

JULFEST
TORSDAG 13 DECEMBER

Vi samlas kl 10.00 på Villa Ekliden
till vad som blivit en kär tradition
för Vardags med mingel, mat, bildvisning och lite annan underhållning. Hör av dig till NaturStig
(070-330 28 16) om du vill bidra till
underhållningen, och meddela Lisbeth (070-573 07 65) om du vill bidra till förplägnaden.

MÅNDAG 17 SEPTEMBER

Området inringas av Dhofarbergen
med sina många floddalar och
brackvattenslaguner. Floddalar
och soptippar bjöd på stäppörnar,
hökörnar och större skrikörn. I
busksnåren dök det upp bl. a.
masktörnskata, tschagror och asiatiska flyttare. Vidare ut på Arabiska
sjön där 1000-tals smalnäbbade
simsnäppor mötte oss, liksom
persiska liror och delfiner. Vi korsade också bergen in mot öknen
och letade efter den mytomspunna och svårsedda Hypokoliusen.
Rudi Jelinek berättar och visar bilder.
GÖKTYTAN GILLAR HOLKAR!
MÅNDAG 15 OKTOBER

HISINGSPARKEN
TORSDAG 20 DECEMBER

Samling vid busshållplats Grimbo
vid Tuvevägen kl 10.00 (P-plats
finns för några bilar). Vandring 5–6
km på lättgångna stigar i bitvis kuperad terräng. Eventuellt besöker
vi ett par fågelmatningar.
GUIDE: Margareta Andersson (073-331 43 73).

GÖTEBORGS HAMN
TORSDAG 27 DECEMBER

Som omväxling promenerar vi
denna gång västerut genom Nya
Varvet bort till Tångudden, därefter
antingen vidare mot Långedrag
eller tillbaka över Sjöbergen, högst
7 km. Samling vid Röda Stens
konsthall kl 10.00. Hpl Vagnhallen
Majorna, följ Karl Johansgatan västerut och sedan Banehagsgatan.
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

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.
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Bild: HANS BISTER

Göktytan är en hackspettfågel.
Ändå kan den inte hacka ut sitt
eget bohål eftersom näbben är för
klen. Den är därför hänvisad till
hålträd, hål efter större spettar eller
holkar. Erik Arbinger har sedan
2002 satt ut hundratals holkar i
Södermanland och ringmärkt över
6 300 göktytor! Kanske har hans
holkar bidragit till att rödlistningen
av göktytan nyligen hävts? Erik
visar ikväll bilder och berättar om
göktytan, hur holkarna ska se ut,
var och hur de bör placeras. Han
vill gärna inspirera oss att starta ett
Projekt Göktyta även i Göteborg.
MONGOLIET – RESA I VÄGLÖST LAND
MÅNDAG 19 NOVEMBER

Mongoliet, ett land med fantastiskt
landskap, ymnig blomning och ett
myllrande fågelliv. Här finns
många naturmiljöer – från taigan i
norr till Gobiöknen i söder. Däremellan breder stäppen ut sig
blandat med bergsområden och
fågelsjöar. Mats Bjersing tar oss
med till detta stora, glesbefolkade
och kontrastrika land.

MÅNDAG 17 DECEMBER

Sedan 1987 har Tommy Järås varit
”motorn” på Fågelcentralen. Då
handlade det om att rädda pilgrimsfalken, nu tar Fågelcentralen
emot över 1 000 skadade vilda fåglar varje år. Vad händer i framtiden?
Tommy går i pension under 2018.
Animals Hope med Jan Westin tar
över verksamheten och Petra Lundemo blir ny chef för fågelcentralen. Bertil Wendel har under ett år
arbetat för att Fågelcentralen ska
överleva och att det ska bli ett bra
överlämnande. Tommy, Jan, Petra
och Bertil berättar.

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!
FÅGLAR OCH NATUR
PÅ VÄRÖHALVÖN
SÖNDAG 2 SEPTEMBER

På Väröhalvön med Båtafjorden
finns många olika biotoper. Området är därför en betydelsefull fågellokal för såväl häckande som
rastande och flyttande fåglar. Vid
västlig storm är Bua udde och
Ringhals udde bra lokaler för att
studera havsfåglar. Jimmy Stigh
har tillsammans med konstnären
och fotografen Gunnar Pettersson
gett ut en bok om området med
dess fåglar, natur och en frekvensstudie av fågelarter åren 2004–
2015.

på resande fot och skådat i 32 länder i Västra palearktis – från Spetsbergen i norr, Kap Verde i Söder,
Azorerna i väster till Kazakstan och
Uralbergen i öster. Kom och hör
om deras fågelupplevelser i alla
dessa biotoper och under ibland
omöjliga förhållanden!
KONSTEN ATT ARTBESTÄMMA TRUTAR
SÖNDAG 4 NOVEMBER

1k, P10, andra generationsfjädrar,
gonysvinkel – många är uttrycken
som används när trutar kommer på
tal! Men med Peder Windings hjälp
kommer frågetecknen att rätas ut
och en lust att titta lite extra på trutarna att väckas. Med grund i gråtrutens byggnad och ruggningsmönster får vi en ingång som
öppnar upp för att leta efter andra
ovanligare trutar. Peder har skådat
och fotograferat sedan 10-årsåldern, är med i styrelsen för Club
300 samt studerar på konstfack.
SILVERTÄRNA MED GLÄDJE!
SÖNDAG 2 DECEMBER

Sussie Carlström från Bohusläns
Ornitologiska Förening utsågs till
2017 års Silvertärna – en utmärkelse som ges till en kvinna som
gjort särskilda insatser för att sprida intresset för fågelskådning. Sussie delar med stort engagemang
med sig av sin kunskap, inte minst
till nybörjare. Hon ordnar studiecirklar och aktiviteter, allt för att
öka glädjen till fågelskådning.
Ikväll visar hon bilder, berättar och
delar med sig av idéer. Kan det
verkligen vara en glädje att gå upp
03.30 varje dag på semestern för
att sträckskåda? Kom och låt dig
inspireras!

EN SKÅDARRESA RUNT
VÄSTRA PALEARKTIS
SÖNDAG 7 OKTOBER

31 december gick tre grabbar, Erik
Rask, Claes och Mårten Wikström, i
mål med ett svårslaget rekord i bagaget. Nästan hela året har de varit

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



I inlandslokaler finns
chansen att se såväl
stortrapp som småtrapp.
Bild: RUDI JELINEK

RESA TILL PORTUGAL - vecka 17–18, 2019
Vi planerar att genomföra en exkursion till Södra Portugal med Algarvekusten och det närmaste inlandet under en vecka i månadsskiftet
april-maj 2019. Exakt datum är ännu inte bestämt. Vi flyger till Faro och tar ett antal övernattningar efter resrutten. På några platser ligger vi flera nätter.
Algarvekusten är inte bara känd för fina bad
utan även för vidsträckta saliner och floddeltan, som vid den här tiden på året hyser många
olika vadare på sin väg norrut. Även en hel del
rovfåglar sträcker förbi tillsammans med de
första tropikflyttarna. Även styltlöpare och rödnäbbade trutar förgyller stränderna. Intressan-

ta kustlokaler som Alvor Estuary, Lagoa de Salgado, Vilamoura och Ria Formosa besöks.
Vi besöker också Europas sydvästligaste
punkt, Cabo de San Vicente, där det är goda
chanser att se olika liror och andra havsfåglar. I
klippbranterna finns såväl blåtrast som alpjärnsparv.
Intressanta inlandslokaler är området mellan
Castro Verde och Mertola samt Alcoutim på
gränsen till Spanien och de högre liggande
områdena kring Monchique och Barranco do
Velho. I dessa områden finns goda chanser att
stifta bekantskap med spansk kejsarörn och
svartvingad glada. Andra intressanta arter är

stortrapp och småtrapp, skatgök och minervauggla.
Kostnaden för resan hamnar på ca 14 000 kr,
vilket inkluderar flyg, boende och transporter.
Ibland ingår frukost och middag, men den frågan får vi återkomma till.
Tycker ni detta verkar intressant anmäl er
genom att sätta in 2 000 kr på föreningens resekonto, plusgiro 470 06 96-0.
Har ni frågor eller funderingar om resan hör
av er till
Rudi Jelinek, tel 070–388 46 30		
Berndt Lindberg, tel 073–693 81 00
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NYTT
FRÅN
STYRELSEN
Nytt från
styrelsen

GOF AGERAR MOT ILLEGAL JAKT
GOF avsätter 50 000 kronor till internationellt fågelskydd. Mot illegal
fågeljakt och för bevarande av viktiga
övervintringsområden/våtmarker
på Filippinerna.
Liksom tidigare år fördelar GOF:s styrelse överskottet från GOF:s utlandsresor till internationellt fågelskydd. Av
50 000 kr från 2017 går 30 000 till BirdLife Internationals fortsatta arbete med
att begränsa den illegala fågeljakten i
Europa och angränsande områden och
20 000 till Philippines Biodiversity Conservation Foundation (PBCF) för skydd
av våtmarksfåglar i det nyligen utsedda
Ramsarområdet på ön Negros. (Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention för att bevara våtmarker och andra vattenmiljöer och nyttja
dem på ett hållbart sätt).
I AUGUSTI 2015 presenterade BirdLife International rapporten ”The Killing”, en
sammanställning över den illegala fågeljakten runt Medelhavet. Resultaten
var chockerande. Uppskattningsvis 25
miljoner fåglar dödas varje år! (Se FpV
1/2016 och 4/2016.) Som en uppföljning har nu ”The Killing 2.0” presenterats, som summerar den illegala jakten i
Nordeuropa, Centraleuropa och Kaukasus. Illegal jakt i dessa delar av Europa
är både sport och predatorkontroll. Bara
i Azerbajdzjan dödas varje år hundratusentals, kanske så många som en miljon, våtmarksfåglar. Och illegal jakt av
”turistjägare” sker utan hejd i Centraleuropa. I Rumänien till exempel är
sånglärkan av tradition inte jagad och
dessutom skyddad enligt lag. Ändå dödas tusentals sånglärkor varje år av utländska jägare.
ANTALEN SOM DÖDAS illegalt i varje enskilt
land kan för arter som småtrapp och
kopparand bli för högt för att den totala
populationen ska klara av det. Tillsammans med andra dödsorsaker längs
flyttningsvägarna och biotopförluster
blir den totala påverkan till slut för stor.
Den nya sammanställningen visar att
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Bild: BJÖRN DELLMING

Upp till 10 procent av alla stäpphökar i Europa
dödas i illegal jakt – varje år.

Bild: LEIF JONASSON

Den starkt hotade kolymasnäppan och tre
skedsnäppor har hittats i våtmarksområdet
Negros, ett viktigt övervintringsområde.

rovfåglar har blivit jaktbyte – denna
fågelgrupp har högst andel arter som
påverkas av illegal jakt. Tragiskt nog
påverkas 51 av 52 arter i de undersökta
regionerna av jakten. Skyddsbestämmelser i till exempel fågeldirektivet efterföljs inte i många länder. Verkligheten är istället okontrollerad förföljelse
genom förgiftning, jakt med skjutvapen
och fällor av markägare samt ”nöjesjägare”. Upp till 70 000 rovfåglar dödas
varje år, varav mer än 10 000 ormvråkar och mer än 5 000 bivråkar.
SPECIELLT BEKYMMERSAMT ÄR det att kanske 10 procent av det europeiska beståndet av stäpphök dödas illegalt varje
år. Detta trots det faktum att 28 av länderna har undertecknat den bindande
Bernkonventionen (om bevarandet av
Europas djur och natur) och att 19 dessutom är EU-medlemmar som därmed
måste följa EU:s naturvårdsdirektiv
(Fågel- respektive Art- och habitatdirek-

tiven). För att minska jakten krävs
mycket större politiskt åtagande, mer
resurser för att upprätthålla lagar,
strängare straff vid jaktbrott, bättre
övervakning från myndigheternas sida
och, i synnerhet, nolltolerans mot illegal jakt inom jägarkåren och civilsamhället generellt. En total attitydförändring krävs för att dessa skyddsvärda
fåglar ska ses som något vackert att förundras över och inte något att döda
med en gevärspipa!
Läs mer om ”The Killing 2.0” här:
https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/birdlife-presents-killing-20
VÅTMARKSOMRÅDET PÅ NEGROS, som nyligen blev Filippinernas sjunde Ramsarområde, tack vare upptäckten av ett
viktigt övervintringsområde för starkt
hotade artiska vadare, är nu något bättre skyddat.
Vid en inventering av våtmarksfåglar
inom detta Ramsarområde 2017 noterades nästan 26 000 individer av 79 arter,
varav 36 vadare och 8 tärnor. Av speciellt intresse var 3 700 kolymasnäppor,
66 orientspovar och 16 fläckgluttsnäppor, alla klassade som ”starkt hotad” på
den globala rödlistan. I år hittades även
tre skedsnäppor; detta kan mycket väl
vara ett nytt övervintringsområde för
denna sällsynta och karismatiska vadare. Att skåda vadare på Filippinerna är
än så länge mycket i sin linda och landet är troligen en mycket viktig del av
East Asian-Australasian Flyway. Många
vadare längs denna flyttväg visar en
starkt nedåtgående trend, säkerligen på
grund av att deras rastplatser exploateras.
EN MYCKET VIKTIG del i fågelskyddsarbetet
är att göra lokalbefolkningen medveten
om de värden de förvaltar. GOF:s bidrag
går därför till tubkikare, informationsmaterial och utbildningsaktiviteter för
barn och ungdom i berörda områden.
Förhoppningarna är att våtmarkerna på
Negros kan utvecklas för hållbar ekoturism.
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aktuella bokningsläget.
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LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Bild 1
En ärla hoppar ut på gräsmattan men vilken
art rör det sig om? Här syns en ljusgul nyans
på undergumpen och benen är ljusa vilket
leder till att det måste vara en forsärla. Två
tydliga vita vingband kanske kan förvilla en
aning men ses på ungfåglar av arten. 1k
forsärla. (Tranås, juni).

HEMSIDOR

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

LEIF JONASSON
leif.jonasson@gof.nu (0706 –51 80 79)
TORSLANDAVIKEN

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

Bild 2
En till synes mindre vadare på en sten sedd
bakifrån. Fågeln är i vinterdräkt och därför
mindre distinkt än i den vackra sommardräkten, men tillsammans med korta orangea
ben kan det knappast vara någonting annat
än en roskarl. Adult vinterdräkt då en ungfågel bör uppvisa tydligare fint ljusbrämade
fjädrar på ovansidan. (Lanzarote, januari).

www.gof.nu
www.kustobsar.se

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

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

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

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

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

FÅGELCENTRALEN

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

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

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