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VI SAKNAR TRE JORDKLOT
DEN 1 AUGUSTI i år var årets

4

globala resurspott slut. Jorden
producerar åt oss, men redan den
1 augusti, två dagar tidigare än förra året, hade vi alltså bränt årets
budget. Nu nallar vi av sparkapitalet. Som om vi tar sms-lån och lever
på krita. Och vi i Sverige agerar som
om vi hade fyra jordklot. Fyra!
Är det någon som har sett de där
extra tre?
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DET KAN TYCKAS TRÖSTLÖST och

kännas som om vi enskilda individer ändå inte gör någon skillnad.
Men några få människors insatser
har faktiskt betydelse. Att jag skippar bilen en dag eller två påverkar
förstås inte den globala uppvärmningen nämnvärt, men min attityd
kan i förlängningen göra det. Relativt få mänskliga händer vände det
alarmerande läge som rådde för
våra pilgrimsfalkar. Från femton till
några hundra häckande svenska
par. I Indien upphörde slakten på
amurfalkar på några få år efter insatser som startades på initiativ av
en liten grupp människor. Från
120 000 dödade falkar i Nagaland
per år. Till noll. Det finns positiva
avtryck att göra för oss allihop, vi
måste bara tycka att det är värt det.
JORDEN BRYR SIG förstås inte om

vår årsindelning, hon producerar
kontinuerligt, men vi kan väl ändå
allihop försöka starta 2019 med ett
förändrat förhållningssätt? Vi kan
avsluta 2018 med att först stötta
Musikhjälpen genom vår gemensamma insats Skådarhjälpen, vi
kan satsa på få och framförallt miljövänliga julklappar och
så kan vi alla
sätta oss och
göra en hållbar plan för
Bild: MATTIAS BARDÅ
2019.
REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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REDAKTION
REDAKTÖR

SNART STÅR JULEN för dörren

igen. I det gråmulna vädret längtar man
tillbaka till sommaren även om den var ovanligt varm och torr. Men
för att uppskatta värmen behöver man kanske en period av detta
gråa och fuktiga. Men tiden mellan den varma sommaren och det
vintergråa har ju bjudit på en hel del överraskningar i fågelväg både
positiva och andra inte lika roliga.

DEN FÖRSTA OBSEN på

västkusten av en blåstjärt på Nidingen var det väl inte många
som lyckades att få in. Inte ens jag själv
hade möjlighet att ta mig ut trots att jag
nästan kan se Nidingens fyrar från fönstret
i mitt arbetsrum. En timmes båttur i det för
dagen fina vädret hade väl egentligen inte
Intresset
varit något större problem men tidsbrist
satte käppar i hjulet. Den svarta buskskvätför fåglar
tan som fångades på bild i början av noverkar vara
vember i Ulricehamnstrakten, första fyndet
i Sverige, var det endast fotografen som
större än
såg.
någonsin
Den bleka tornseglaren däremot, som
höll till i Varberg under några dagar, lyckades många att kryssa. Och en sparvuggla i
Jonsered var det också många som att se och ta bilder på. Foton på
båda arterna kunde beskådas på bland annat Facebook där många
fotografer lade upp sina bilder.

”

INTRESSET FÖR FÅGLAR VERKAR vara

större än någonsin och möjligheten
att kryssa nya arter verkar vara talrika. Och detta återspeglas även i
våra medlemssiffror. Men vi har ändå stora problem att handskas
med. För även om antalet medlemmar ökar så ökar inte antalet
medlemmar som på ideell väg vill lägga tid och energi på föreningens arbete.
Men inför överlämnandet av Fågelcentralen till Animals Hope var
det många som på ideell väg hjälpte till med allt arbete. Ett stort
tack till er alla!

JAG HOPPAS ATT VI TILLSAMMANS fortsätter att bry oss
om fåglarna och deras miljö så att vi även fortsättningsvis kan vara en stor och aktiv förening med
många aktiviteter allt från att kryssa till det viktiga
arbetet med fågelskyddet och givetvis allt annat
som vi jobbar med.
Med det önskar jag en God Jul
ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
till alla och ett Gott Nytt År!
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FRÅN
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Fågelnyheter från
västkusten

Ladda för vinterfåglar inpå knuten
KOLLA MATNINGAR 25–29
januari är det dags för den
årliga fågelbordsräkningen
– för fjortonde året i rad.
Numera deltar över 20 000
fågelmatningar runt om i
landet.
Man rapporterar det högsta antalet individer av en
art som man ser vid ett och
samma tillfälle. Det går smidigt att rapportera via appen Vinterfåglar som finns
att hämta på både Appstore
och Google Play. I appen
finns även bilder, läten och
information om fågelbordsarterna som man kan hoppas observera och rapportera.
Liknande fågelräkningar
görs under samma tidsperiod i ett flertal länder i Europa och det är en populär
aktivitet som växer för varje
år. Läs mer på birdlife.se och
vinterfaglar.se.
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Brandkronad
på oväntat spår
HÅLLPLATSFYND En dag i början
av oktober var Anne-Catherine
Ernehall på väg till Getterön för
att titta på fåglar. I väntan på
spårvagnen, vid Kaptensgatans
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hållplats, kom en kvinna och hennes lilla dotter fram till henne. De
hade precis plockat upp en fågel,
helt nära spårvagnsspåren. Då de
skulle resa vidare, undrade de om
Anne-Catherine kunde ta hand
om den. Hon tog emot fågeln och
kunde berätta för kvinnan och

barnet att det var en kungsfågel,
även om både hon och den andra kvinnan tyckte att den såg
lite speciell och exotisk ut. Precis
när hon skulle placera den i en
liten låda kvicknade den till och
flög iväg till ett träd på andra sidan gatan, till synes oskadd. När

Havsfågelspanare fick en makalös utdelning i september.
Fyra labbarter, gott om liror,
en mängd klyksvalor – ja till
och med stormsvala observerades från Kråkudden och
Vinga. Och bättre skulle det
bli.
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Friska och hårda vindar från
västsektorn bäddade för en
oanad havsfågelhöst. Det började 11 september då den högsta dagssiffran av mindre lira i
Sverige noterades ute vid
Kråkudden på Hönö. Hela 49
stycken räknades in. Under dagen observerades även en gulnäbbad lira/scopolira vid
Kråkudden.
Dagen efter var det en annan typisk Kråkuddenart som
gick till i stora antal: 83 storlabbar noterades denna dag –
en av de högsta dagssiffrorna i
landet någonsin. Under de här
fina dagarna sågs även ett par
stycken klykstjärtade stormsvalor och fjällabbar. Kråkuddens fjärde kaspiska trut visade upp sig fint utanför
vindskyddet under en kort
stund.
Men den kanske allra mest
spännande observationen gällde en av de 83 storlabbarna

som sågs 12 september. Den
västliga vindar, var det återvar ringmärkt och visade sig,
igen väldigt fina förutsättningvid senare efterforskningar,
ar för havsfågelspaning i kustmärkt 2010 på ön Handa i
bandet. Vinden hade tryckt in
nordvästra Skottland.
vattnet mot land och det blev
När det gäller de höga dagsstrapatser och vattenfyllda
antalen av mindre lira och
kängor för många skådare som
storlabb så har det i flera fovalde att vada ut till Kråkudrum följt intressanta diskussioden.
ner om huruvida det kan vara
En stormsvala, som kunde
samma fåglar som snurrar runt
ses fint, blev dagens riktiga
och således räknas flera gångstjärna. En dryg timma senare
er. Fåglarna som ses från
sågs vad som förmodligen var
Kråkudden flyger
samma stormsvala
oftast söderut. Men
vid Vinga. Detta var
det är inte sällan
Vingas första och
siffrorna är mycket
Västergötlands tredje
högre på Hönö än på
fynd någonsin. Dagen
söder därom ligganbjöd även på mindre
de Vinga och Niklykstjärtade
En förmo- liror,
dingen.
stormsvalor, lunnefådad havs- gel, brednäbbad
Detta kan antyda
att fåglarna, efter att
och ett
löpare kun- simsnäppa
dom passerat Hönö,
gäng labbar – både
de obserflyger västerut och
den stora och bredgenom en nordgåstjärtade arten.
veras unende halvcirkel återHöstens mest exvänder till kustlinjen der nära en klusiva havsfågel sågs
igen – norr om
26 september,
halvtimme dock
Hönö. Vi kan helt
även den vid Hönö.
enkelt inte säkert
En förmodad havsveta. Men om man väljer att se
löpare kunde observeras under
det som 49 unika mindre liror
nästan en halvtimme. Fågeln
eller inte är det en otroligt häfpåminde om stormsvalan som
tig siffra.
sågs några dagar tidigare, men
Den 22 september, en dryg
observatörerna kunde inte urvecka senare och efter fortsatt
skilja något vitt på vingunder-

LÖNANDE HAVSFÅGELSPANING

# JOHN ANDERSSON

sm

STORMSVALOR, LABBAR
OCH DYNGBLÖTA KÄNGOR

”

Bild: ANNE-CATHERINE ERNEHALL

hösten 2018

Skåda för rätten
att funka olika

Bild: LASSE OLSSON

22/9 passerade 10 klykstjärtade stormsvalor Kråkudden, dagen därpå sågs minst 19 dra förbi Skummeslövstrand.

Bild: PEDER WINDING

Bild: LEIF JONASSON

Kråkuddens fjärde kaspiska trut dök upp nära vindskyddet 12 september. Samma dag drog 83 storlabbar förbi.
En individ, ringmärkt på ön Handa i Skottland, fångades på bild.

sidorna. Dessutom uppvisade
den en teckning lik klykstjärtad stormsvala på ovansidan.
Godkänns den av raritetskom-

hon jämfört med bilder, kunde
Anne-Catherine konstatera att
detta var en brandkronad kungsfågel.
– Jag har faktiskt aldrig sett en
sådan tidigare och har heller aldrig fotograferat en vanlig kungsfågel – trots att jag fotar mycket.

mittén, så är det första fyndet i
Sverige.
Den ur havsfågelsynpunkt
fina septembermånaden avslu-

När jag kom ut på Getterön senare samma dag, så dök det upp
vanliga kungsfåglar som jag fick
bilder på för första gången. En
lyckad kungsfågeldag för mig
med andra ord, avslutar AnneCatherine.

# JOHN ANDERSSON

tades den 30:e, med ytterligare
en gulnäbbad lira/scopolilira
ute vid Kråkudden
# JOHN ANDERSSON

SKÅDARRALLY 8–16 december inträffar en av skådarårets höjdpunkter – Skådarhjälpens Musikhjälpenrally. "Alla har rätt att funka
olika" är temat för Musikhjälpen 2018. Insamlingen anordnas även i år av Sveriges
Radio och Radiohjälpen.
Avsikten är att hjälpa barn
och vuxna med funktionsnedsättning, en av världens
mest diskriminerade och
utsatta grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute
och osynliggörs. Med funktionsnedsättningar är risken
stor att drabbas hårdare av
nöd och katastrofer – och få
hjälp sist. Inte minst gäller
detta barn med funktionsnedsättning. Pengarna går
till skola, vård, stöd, utbildning och hjälp.
Förra året lyckades Musikhjälpen få in över 74 miljoner kronor till kampen mot
barnsexhandel. Har du inte
varit med tidigare år – ta
chansen nu! Alla kan vara
med.
Veckan brukar bjuda på
rafflande individuella tävlingar och avslutas med en
kamp till sista fågeln mellan
Sveriges olika rapportområden. Göteborg brukar slåss
om förstaplatsen in i det sista. I år kan vi hjälpas åt att
äntligen ta hem titeln! Läs
allt om Skådarhjälpen på
www.skådarhjälpen.se.

# JOHN ANDERSSON

Stötta Fågelcentralen - bli månadsgivare!
Varje år skadas en mängd vilda fåglar – i traﬁken, av köld och is,
oljeutsläpp eller när de ﬂyger in i master, linor och byggnader. På
Fågelcentralen kan vi rädda många till livet. Som ideell verksamhet
är vi helt beroende av frivilliga insatser, månadsgivare, gåvor och
donationer. Hjälp oss leva vidare - bli månadsgivare! Då får du vår
kalender hemskickad. Årets tema är stadsfåglar. Besök oss: www.
fagelcentralen.se/stodoss.html. Ville du enbart köpa vår kalender,
kolla www.fagelcentralen.se/orderCalander.html. # PETRA LUNDEMO
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ODINSVALA LANDADE I GÄLLINGE
Svart stork är en art som vi västkustskådare inte är bortskämda
med. Därför var det nog många
som gladdes lite extra när det hittades en ung Odinsvala i Byslätt,
Gällinge. Detta är blott det femte

fyndet av svart stork i Kungsbacka
kommun. Sin storlek till trots var
den ofta väldigt svårsedd och höll
sig gärna dold i något dike eller
skogsdunge. Då och då bjöd den
dock sin kikarbeklädda publik på

väldigt fina observationer. Storken upptäcktes 14 augusti och
höll till i området under knappt
två veckor. Fågeln var av allt att
döma en 1k-fågel, dvs född i år.
Ett par dagar innan kungsbacka-

storken hittades sågs en stork i
samma ålder i södra Norge, nära
gränsen till Sverige. Kanske var
det samma fågel som fortsatt sin
flytt söderut via Kungsbacka?

# JOHN ANDERSSON
Bild: LARS LUNDMARK

BLÅ BLIXT SLOG NED PÅ NIDINGEN
NIDINGENFYND 7 november
fångades och ringmärktes
Västkustens första tajgablåstjärt vid Nidingens Fågelstation av undertecknad och Eva
Mattsson.

Kvällen och natten före fyndet
bjöd på en makalös ”fyrnatt”,
då mängder av fåglar, framför
allt trastar och rödhakar, blixtrade i fyrljusets sken.
Morgonen efter rastade
mycket fågel på ön. Strax efter
kl 10 märkte jag att jag hade
tappat en av mina handskar så
jag gick ut för att be Eva hålla
utkik efter den. Jag plockade
ut två rödhakar från ett av näten på väg tillbaka till labbet.
Sedan tänkte jag: äh, jag kollar
en snabbis bakom Hönshuset
också. I ett av näten fick jag se
en fågel som såg skum ut. Jag
lyfte kikaren och såg en ögonring och en orange kroppssida.
Pulsen gick i taket, jag ”löpte”
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fram och säkrade nätvåden fågeln satt i och kallade på Eva
via komradion. Hon kom, och
för säkerhets skull vi tog några
dokumentationsbilder med
våra mobiler innan vi plockade
ut den ur nätet.
Vi bestämde blåstjärten till
ungfågel, framför allt eftersom
stjärtpennorna var ganska slitna och spetsiga. Dessutom
hade handpennorna slitna top-

par. Gamla fåglar ruggar komplett efter häckningen och bör
fortfarande ha fräscha flygpennor i november.
Fågeln hade även ett smalt,
orangetonat vingband, något
som oftast saknas hos äldre
fåglar. Vi valde att inte, med
säkerhet, bestämma fågelns
könstillhörighet, men då stjärtens och övergumpens blåa
färg var ganska gråtonad, rör-

Tobisgrissla: 25 år.

Bild: NIDINGENS FÅGELSTATION

de det sig sannolikt om en ung
hona. Unga hanar brukar ha en
betydligt mer klarblå nyans.
# MIKAEL HAKE

”Om Skogen ...
finns så mycket att
Slo
lottttssskog
S
kogeennss
ljutrvelighse
berätta. Så många
vlighte
rr
ete
stigar att bevandra. Mysterier att
begrunda. En
gåva att förvalta
så förnuftigt som
möjligt. Klenod
att vara rädd
Vandra vid
are med
om. Ju fler vi är
NaturStig
som känner
den, desto bättre skyddas den.”
Stig Fredriksson utkommer
med sin tredje bok om sitt älskade Slottsskogen. Beställ den
på naturstig@comhem.se

hösten 2018

Rara skvättors
favoritställe
LOCKANDE BUSKMARKER Det
gamla flygfältet i Torslandaviken tycks vara ett bra ställe
om man vill träffa på rara
buskskvättor.
Området består av betad
buskmark – en fin biotop för
buskskvättor. För drygt två
år sedan hittades Torsvikens
första vitgumpade buskskvätta på denna lokal och
det föreligger även minst
fyra fynd av svarthakad
buskskvätta.
25 september hittades det
ytterligare en vitgumpad
buskskvätta på samma plats.
Denna charmiga buskskvätta höll till inom ett väldigt
begränsat område där den
oblygt visade upp sig. Tidigare fördes vitgumpad
buskskvätta, med sina underarter, till svarthakad
buskskvätta-komplexet.
Men den betraktas sedan
2012 som en egen art.
Detta är det fjärde fyndet i
Göteborg och det andra för
Torslandaviken. Skvättan
sågs senast 7 oktober. Det
är garanterat inte sista gången det dyker upp en sällsynt
buskskvätta på platsen och
vem vet, kanske är det en
framtida häckningslokal för
svarthakad buskskvätta?

# JOHN ANDERSSON

Bild: KARIN MAGNANDER

Bild: JAN-ÅKE NORESSON

Snårskogen växer tät på Hultåsen – lagom dold dagkvist för en pärluggla.

OKTOBERPÄRLA I VÄLEN
OVÄNTADE UGGLEBESÖK Vad är
oddsen att inom en radie på
50 meter se både pärl- och
sparvuggla under samma
vecka? Det funderade Hans
Börjesson på efter spaningar
i snårskog nära Välen.

Välenskådarna har god koll
på sin hemmalokal. Inte bara
de betade strandängarna, vadarstränderna och havsviken. När Uno Unger skulle
lämna Stallberget 15 oktober, såg han något i ögonvrån. En sparvuggla granskade honom uppmärksamt i
en nästan helt avlövad asp.
Den försvann dock spårlöst
efter 20 minuter och kunde
inte återfinnas.
17 oktober letade Göran
Gustafsson lite sydost om
Stallberget, i stugområdet
vid Välens koloniförening.
Några koltrastar varnade
plötsligt från skogskanten
nära Gnistgången och javisst:
där satt den ju. För rimligtvis
var det samma uggla som

kollat in Uno på Stallberget.
20 oktober spanade Hans
Börjesson och Stefan Svanberg i samma snårskog upp
mot Hultåsen. Sparvugglan
var som bortsopad. Men nötväckor, trastar och mesar
verkade plötsligt mycket
upprörda. Efter intensivt stirrande i kvistiga trädkronor
utbrast Stefan:
– Kom fort! Jag tror jag ser
en pärluggla!
Och visst – där satt den ju i
en tät ek, hopkurad nära
stammen – nästan omöjlig
att upptäcka. Kort därpå
pinglade lokallarmet i mobiler runt om i stan. Lotsade av
Hans Börjesson kunde en efter en hitta till den knappt
synliga stigen nära Hortensiagången, upp mot Hultåsen. Oktoberpärlan var
kvar! Så även en stor klunga
Göteborgsskådare, inåtvänt
leende. Den unga pärlugglan
gjorde inte allt för sin publik,
visade mest ryggtavlan och
verkade halvsovande. Efter

långt om länge vände den sig
om och granskade oss fokuserat. Vi verkade väl harmlösa, för den övergick till att
putsa sig, fjäder för fjäder i
nästan en minut. Sen var föreställningen över, ugglan
återgick till dagvila.
För många var detta en
osannolik gäst i Göteborgs
kommun. Fast det har hänt
förr. Sedan 2010 har Fågelcentralen omhändertagit åtminstone tre medtagna
pärlugglor i Göteborg, i Linnéstaden, Majorna och Kortedala. 2009 försökte en
pärluggla häcka i en holk ute
på Styrsö. Tyvärr plundrades
boet, förmodligen av en
hungrig ekorre.
Även sparvugglorna gick
till under senhösten. Mest
publik var en stationär
sparvuggla vid Säveån, nära
Jonsereds fabriker, men miniugglan sågs även i Delsjöområdet, Kviberg, Änggårdsbergen och Hisingsparken.
# JAN-ÅKE NORESSON
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JULKLAPPSTIPS
FÖR VILLRÅDIGA
PLANETSKÖTARE
I tider av klimatkris, skogsskövling och krympande
livsrum för världens ryggradsdjur är fler prylar inget
givet julklappsval. Men det finns andra val. Här är en
rad tips från dedikerade skådare – från upplevelser
till bokverk att försjunka i.
bort invasiva brunråttor från
dessa subantarktiska öar med
endemiska, markhäckande
fågelarter.
När jag tänker på fågelVilka projekt har vi då som
skyddsprojekt så går tankarstöttar fågelskyddet eller nana nog först till utländska
turskyddet i Sverige? Här
projekt, där det handlar om
skulle jag verkligen vilja böratt kartlägga dåligt
ja med att lyfta
kända populationer.
fram Projekt SkränEtt exempel på detta
tärna, som bland
är det stora fågelatannat syftar till att
lasprojektet i Nigekartlägga artens
ria, som man kan
flyttningsvägar och
skänka kikare eller
häckningsbiologi
Man kan
pengar till.
kopplat till förändskänka
Det kan också
ringar i Östersjön,
vara insatser för att
pengar el- och till genomförda
rädda små, hotade
bevaranler kikare konkreta
populationer som
deinsatser för artill exempel projekten. Skräntärnan är
till atlastet ”Make South Geklassificerad som
projektet
orgia rodent free”,
sårbar, och Sverige
i Kenya
som syftar till att få
är ett viktigt land
Hej Lotta Berg. Vill du ge FpV:s
läsare några tips på julklappar
som gynnar fågellivet?

”

Den ultimata
fågelhandboken
En av årets smällkarameller är
den efterlängtade boken
Handbook of Western Palearctic Birds som släpptes tidigare
i höst. FpV kontaktade Gigi
Sahlstrand, fågelskådare, reseledare och entreprenör för att
höra vad hon har att säga om
detta mästerverk:

8
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Man kan förstå
att det tog 18
år för Lars
Svensson med
författarkollegan Hadoram Shirihai
att göra årets ”VILL HA”-bok! Den
är indelad i fyra delar och de två
första banden behandlar tättingar och finns nu ute på marknaden. Jag är en av de lyckliga som

Projekt Skräntärna söker kartlägga flyttningsvägar och häckningsbiologi för vår

för artens häckningsframgång i vår del av världen.
Detta projekt kan man skänka pengar till via BirdLife
Sveriges hemsida.
Som ringmärkare tycker
jag naturligtvis att det svens-

har lyckats köpa dem, för de försvinner direkt när de kommer in
på lager. Ska den bli en julklapp
gäller det ställa sig i kö eller ha
tur.
Det är ingen bok man har med sig
i fält, den väger ett antal kilo, men
en måste-bok för hemmet. Det
som jag direkt föll för var att alla
bilder i boken är foton, dessutom
presenteras många arter med foton på fåglar i olika åldrar, raser

ka flaggskeppet Ottenby Fågelstation är en utmärkt mottagare av små och stora
bidrag till verksamheten! Här
bedrivs omfattande standardiserad ringmärkningsverksamhet, som är en mycket

med mera. Mycket bra för att lättare kunna artbestämma! Jag
tycker även att kartbilderna är
något som lyfter boken. Jag kan
varmt rekommendera den! Ett
tips är förresten att fota av några
sidor med mobilen om man vet
att man ska stöta på någon eller
några speciella artgrupper i fält.

# GIGI SAHLSTRAND,
FÅGELGUIDNING AB

JULKLAPPSTIPS

BÖCKER

Kunskap är en oändlig resurs som vi kan tillskansa oss
och konsumera obegränsat. Och dessutom räcker den
livet ut. FpV har fått in två fina boktips från Inge Klevmar, så här lagom till jul. Båda böckerna säljs på Naturbokhandeln.

Om fåglars intuitiva intelligens
BEVINGAD INTELLIGENS
Författare: Jennifer Ackerman
Förlag: Volante
Pris: 175 kr i
Naturbokhandeln
Här får du
på ett vetenskapligt
sätt, noggrant beskrivet, begåvade
och obegåvade fåglars sätt
att tänka ut saker och ting.
Intuitiv intelligens kanske
man kan kalla det, men
forskningsrön från hela värl-

den beskriver på ett mycket
initierat sätt hur fåglars logik
och intuition byggs upp. Artens utveckling över årtusenden, såväl som från ungfågel till klok vuxen individ.
Naturens evolution om du så
vill
Tycker du boken känns
tung efter några kapitel,
koppla då av med att gå ut
och studera din närmaste
stare eller skata. Försök bedöma hur smarta dessa båda
fåglar är. Sedan kan du lugnt
gå in och fortsätta läsa i boken så faller allt på plats …

Människans bästa vän ...
Bild: BJÖRN DELLMING

största tärna. Bättre julklapp kan man leta efter.

viktig del av den svenska fågel- och miljöövervakningen,
och där mycket av verksamheten drivs med hjälp av volontärer. Likväl behövs pengar till
verksamheten, till material,
husunderhåll och liknande,
och alla bidrag är välkomna!
Man kan naturligtvis ge ett generellt bidrag till fågelstationen, men här finns också möjlighet att ”prenumerera på ett
nät” eller bli fadder åt en specifik, ringmärkt fågel (och få
avrapporteringar kring fångsten samt en årlig guidning
som tack) – möjligheterna är
många!
Vill man sikta mer brett vad
gäller naturvård och då framför allt värna om det som brukar kallas gammelskog är stif-

telsen ”Naturarvet” ett mycket
bra alternativ. De pengar som
skänks till stiftelsen går till inköp av skogsmarker med gammelskog, som på det sättet
skyddas mot alla former av avverkning framöver, både på
kort och lång sikt, till den biologiska mångfaldens fromma.
Naturarvet har en egen webbplats.

# LOTTA BERG

ORDFÖRANDE, BIRDLIFE SVERIGE

Länkar:
Skräntärna: http://birdlife.se/
sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/projekt-skrantarna/
Ottenby: http://birdlife.se/ottenbyfagelstation/stod-oss/
Gammelskog: https://naturarvet.se/
ge-bort-en-gava/

NÄRA FÅGLAR
Författare: Mats och
Åsa Ottoson
Fotograf: Roine Magnusson
Förlag: Bonnierfakta
Pris: 245 kr i Naturbokhandeln
Det sägs
ju att
hunden
är människans
bästa vän.
I denna
bok finns
30 olika fågelarter beskrivna
som fågelälskarens bästa
vän.
Mats och Åsa är ju välkända naturskildrare som journalister, och Mats även som
programledare för Naturmorgon.
Ömsint, kunnigt, personligt, skildrar de dessa arter,
så du kommer närmare och

närmare artens personliga
drag. Varje kapitel avslutas
med någon annans beskrivna relation till arten, oftast
över ett helt liv tillsammans.
Roine Magnusson skildrar
med sitt speciella foto, utskurna knivskarpa ögonblicksbilder där du verkligen
ser själen hos varje fågel för
ett kort förbiflygande ögoblick. En konstnär om du frågar mig.
Ett tips är att bara läsa ett
kapitel åt gången, så du
verkligen förstår vilken kärlek som ligger bakom varje
arts egenheter och uppträdande.
Båda böckerna finns säkert till utlåning på ditt kommunala bibliotek. Om inte
– föreslå gärna inköp så sprider vi fågelkunskapen ytterligare.

# INGE KLEVMAR
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HITTA RO I HALLANDS BOKSKOGAR
FpV ställde frågan till styrelseledamot Anna Lena Ringarp;
Om du i julklapp ska ge en av
våra läsare fyra upplevelser
som räcker året om, vad får
hen då?
Mitt i vintern vill jag ge dig
rådet: adoptera en fågelmatning! Jag ger dig gärna en jag
själv fick i present för några
år sedan, den på Kvibergs
kyrkogård. Stjärtmes, domherre, nötväcka, bergfink,
hackspettar ... Men du måste
återvända flera gånger, för då
kommer magin; det blir inte
bara dubbelt så bra utan
flera gånger bättre
för varje gång! (På
GOF:s hemsida
får du tips om
andra matningar också.)

en trång passage mellan bumlingarna. Men alltid västkustens finaste sandbotten och
klaraste vatten, tycker jag.
(Fast vi väntar någon månad
med att bada!) Har vi tur, ser
vi nyanlända vadare på naturreservatets strandängar också.

N

r lj

O

Ka

På sommaren vill jag ge dig
en sådan där trendig mindfulnessupplevelse. Vi åker till
Gamla Köpstad för den också,
för ingenting tar alla dina sinnen mer i anspråk än att ta sig
fram på de stora stenbumlingarna längs vattnet där. Går du
den kilometerlånga
sträckan måste du
vara här och nu,
det är bara
vinden och
vattnet och
stenarna
som finns.
Till våren vill
Efteråt komjag ta dig med
mer energin.
oh
till Gamla KöpFör mig blir
S
an
ES
–b
O R promenaden ockstad söder om VarN
ä st a
s o p p e n. B ild : J - Å
berg. Här skapar vinterns
så en tidsresa, för när
vågor och strömmar en helt
jag var barn och fötterna
ny strand varje år, ibland en
tänkte själva, utan att koppla
liten sandplaya, ibland bara
in hjärnan, gick jag inte över

Bild: JAN-ÅKE NORESSON

Åkulla bokskogar med omgivningar är optimalt om hösten, både för
goda soppar, riskor och flockar av trastar.

stenarna – jag sprang!
På hösten säger jag bara: soppar och trastar i september.
Följer du med mig, hamnar vi
gärna i gränslandet mellan
skog och kust, någonstans i
Åkulla bokskogar i Halland.
Kanske går vi runt Björkasjön,
där vi garanterat hittar svamp

i blandskogen som kantar
sjön. (Själv vågar jag mig bara
på soppar och kantareller.)
För trastarna väljer vi betesåkrarna kring Öströö eller
Ästad. Och ovanför oss får vi
nog se den röda gladan ha
flygövningar med årsungarna
som vuxit upp i närheten.
# ANNA-LENA RINGARP

Redaktörens tips:
Bli miljöfadder!
Något som verkligen passar som gåva är ett fadderskap. WWF har nio specifika fadderskap att välja mellan, vid sidan av det vanliga medlemskapet eller möjligheten att skänka en gåva till organisationen och
deras arbete.
Utöver det mest kända, pandafadderskapet, kan
man till exempel välja på djungelfadder, isbjörnsfadder, marinfadder och östersjöfadder. Väljer man naturfadder går en del av pengarna till den bedårande men
hotade fjällräven. Läs mer på www.wwf.se.

# KARIN MAGNANDER
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Fjällräv.

Bild: BJÖRN DELLMING

GLUTT.SE

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: BJÖRN DELLMING

BILD 1 – ART OCH ÅLDER?

BILD 2 – ART OCH ÅLDER?

KUSTOBSAR ADJÖ - GLUTT.SE TAR VID
KUSTOBSAR 2.0 Från telefonsvarare och personsökare via sms
till smartphoneappen BAND.
Och från Kustobsar till Glutt.
Det är inte bara fågelfaunan
som är ständigt föränderlig.

www.kustobsar.se – webbplatsen dit många av oss västkustskådare sökt oss, kanske nästan
dagligen, har nu bommat igen.
De flesta av FpV:s läsare har
säkert noterat att sidan, som
under nästan tjugo års tid har
servat oss med en färdigpaketerad, lagom filtrerad fågeltablå
nu inte längre är förmögen att
fiska fram rapporter från Artportalen.
I september i år stängde
nämligen Artportalen ner sitt
gamla API (=applikationsprogrammeringsinterface), vilket
gör att den kod som hjärnorna
bakom Kustobsar använt sig av
för att plocka ut observationer
från Artportalen inte längre
fungerar.
Detta gamla API (som inte
var öppet för alla) har nu ersatts av ett nytt publikt API
som vem som helst kan bygga
applikationer emot, vilket i
grunden förstås är bra. Men
det nya API:t är annorlunda
upplagt, vilket för Kustobsars
del innebär att inga observationer kan visas utan att sidan

programmeras om från grunden.
På Kustobsar låter grundarna
Magnus Unger och Pär Lydmark hälsa att sidan i dagsläget inte kommer att moderniseras. Däremot har en annan
Göteborgsprofil tagit över stafettpinnen och Pär och Magnus
lämnar därför med varm hand
över till Glutt.se med orden:
Om du har gillat det sätt som vi presenterat observationer på här på
Kustobsar rekommenderar vi starkt
ett besök på den nystartade sidan
www.glutt.se! Glutt är byggt på det
nya API:t och erbjuder bättre möjligheter att filtrera observationerna.
Dessutom fungerar det för hela Sverige, med bättre bildkoppling till Artportalens bilder och en del intres-

santa statistiska djupdykningar som
bonus.
Nu kan Kustobsars ande flyga vidare in i framtiden genom Glutt.
Tack för det Magnus Rahm som ligger bakom Glutt!

Magnus Rahm själv presenterar sidan med orden:
Varje dag rapporteras flera tusen
fynd av fåglar till Artportalen. Bland
så många rapporter kan det vara
svårt att hitta guldkornen – man ser
inte skogsångaren för alla trädpiplärkor. Glutt ger en översikt av läget
i fågel-Sverige. Här får du koll på de
hetaste fynden och senaste trenderna utan att dyka ner bland tusentals
rapporter. Det räcker med en glutt.
Sidan fungerar lika bra på mobiler
som större skärmar och innehåller

en del extrafunktioner som jag vet
att många har efterfrågat. Glutta
gärna in!

När det gäller Kustobsars forum hänvisar Magnus och Pär
till några av alla de fågelrelaterade grupper som finns på
Facebook, och slutligen bjuder
de på en liten nostalgitripp
från Restaurang Kustobar:
Något år eller två innan vi drog
igång Kustobsar, d v s runt 1998, började allt det här som en hemsida där
vi visade aktuella observationer från
Västkustsvararen. Precis efter millennieskiftet registrerade vi Kustobsar
på gratisdomänen .ST (eftersom endast företag på den tiden fick registrera .SE-domäner). Men registratorn
vi kontaktat tyckte uppenbarligen
att Kustobsar var ett så konstigt
namn att vi måste ha skrivit fel i formuläret, och korrigerade det till Kustobar. Som om vi var någon slags
kustbelägen restaurang med namnet Kust & Bar.
Efter lite krångel lyckades vi dock
återställa s:et och några månader in
på året drog vi igång Kustobsar. Nu
tackar vi för alla besök de här senaste 18 åren och avslutar ungefär som
vi brukade på Västkustsvararen: Det
var allt för den här gången. Välkommen åter!

# KARIN MAGNANDER
Fåglar på Västkusten 4/2018
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förändrat
fågelliv
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SVARTHAKAD
BUSKSKVÄTTA
PÅ VÄSTKUSTEN 2018
Bild: MIKAEL JOHANSSON

Tack vare många skådares insatser har bilden
av den svarthakade buskskvättans etablering i
Västsverige klarnat. Det är framför allt kustbundna
revir som lockar – från Varberg till Kungsbacka.
TEXT : REINO ANDERSSON

”

Koncentrationen till
området
runt Väröhalvön var
exceptionell

12

SAMREINOANDERSSON@GMAIL.COM

I

OCH MED AUGUSTI månads inträde avslutades inventeringarna av svarthakad buskskvätta, som
tidigare uppmärksammats i Fåglar på Västkusten. Resultatet blev en fyndbild mycket lik fjolårets med 31 kustbundna revir i Halland och endast
ett i Göteborg/Bohuslän. Detta trots att många
områden i år genomsöktes utmed hela kuststräckan, inte minst inlandet innanför Varberg.
TVÅ AV REVIREN UTGJORDES av

oparade hannar, medan 30 var troliga eller säkerställda häckningar
(Svensk Fågelatlas kriterier). Detta kan jämföras
med 29 revir 2017, fördelat på en oparad hanne
och 28 häckande par. Till skillnad från förra året
låg dock tyngdpunkten i norra Halland, med 10
revir i Kungsbacka kommun och 13 i Varberg. En
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majoritet bland hannarna visade sig intressant nog
vara ettåriga fåglar. Många av häckningarna resulterade i flygfärdiga ungar och i några fall konstaterades två kullar.
TOTALT REGISTRERADES 90 OLIKA individer på Västkusten under häckningstid, av vilka en tredjedel utgjordes av tillfälliga individer tidigt på säsongen.
Dessa uppehöll sig endast någon eller några dagar
på en plats och det handlade sannolikt om fåglar
som just anlänt och rastade innan de drog vidare.
Ankomsten skedde i år senare än förra året, antagligen på grund av den mycket kalla våren. Detta i
kombination med en osedvanligt kall vinter i Mellaneuropa kan ha inverkat på reviretableringen
och lett till färre par än det annars skulle varit. En

svarthakad buskskvätta
del individer dök liksom tidigare år upp parvis, vilket kunde konstateras tack vare att en del lokaler
stått under intensiv bevakning.
KONCENTRATIONEN TILL OMRÅDET KRING Väröhalvön

var exceptionell, med sex häckande par bara i
Båtafjorden. Däremot fanns det märkligt nog endast ett par mellan Varberg och Falkenberg, medan
sex par påträffades i sistnämnda kommun. Detsamma gällde södra Halland som endast kunde uppvisa
en häckning vid Särdal. Detta trots att biotoperna
utmed hela kuststräckan föreföll synnerligen lämpliga med sitt kusthedslandskap.
Det bör dock nämnas att några par anlände till
flera lokaler i början av säsongen, men av allt att
döma stördes av pågående röjningar, framför allt i
de kustnära naturreservaten. På vissa platser brändes vresrosor och buskar, vilket medförde att paren
försvann. I norra Halland var biotopvalet bredare
med förekomst även i fuktiga områden med örtvegetation, buskar och smärre vasspartier. Flera
par vid till exempel Stråvalla och Frillesås återfanns i öppna och tämligen kala arealer såsom åkrar lagda i träda. Därmed är tillgången på lämpliga
biotoper mycket stor och en del par har säkerligen
förbisetts.

DET HAR VARIT VÄLDIGT spännande

att följa de svarthakade under året och inventeringarna besvarade
de frågor som ställts upp när det gäller det aktuella
utbredningsmönstret på Västkusten. Detta kan förhoppningsvis ligga till grund för framtida uppföljningar av artens populationsutveckling. Många intressanta frågor återstår att gå vidare med, bland
annat mer detaljerade revirförhållanden och häckningsbiologi. Om och hur detta eventuellt kommer
att studeras återstår att se.

.

Troliga och
säkerställda
häckningar
i Halland 2018.

TACK!

Många har bidragit med sina observationer genom
att föra in dem på Artportalen, en ovärderlig dokumentation som alla deltagare kan känna sig stolta
över. Andra har hört av sig personligen för att
meddela iakttagelser eller intressanta fynd. Några
har engagerat sig mer än andra, kanske upprymda
över glädjen av att få stifta lite mer bekantskap
med dessa härliga fåglar. Håkan Nilsson har genomfört ett imponerande inventeringsarbete med
stor noggrannhet i Kungsbacka kommun. Gunnar
Nyström, Folke Holmqvist och Doris Holmqvist likaså, framför allt kring Väröhalvön. Kristoffer Nilsson har eftersökt fåglar på Tjörn och Matti Åhlund
har liksom Ingemar Åhlund spanat av olika områden i Bohuslän. Säkert finns det fler som jag inte
känner till. Till alla er vill jag dock framföra ett jättestort tack och är övertygad om att även buskskvättorna känner en viss stolthet över att ha blivit
så betittade av er. #

Grafik: REINO ANDERSSON

Årsunge, 2018.

Bild: MATS ALMGREN
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GOF-exkursion
GOF-exkursion

Lunnefåglarna
häckar i steniga,
gräsbevuxna
branter på Rundes
sydsida.

Bild: PELLE EKBERG

ÅTER TILL RUNDE
GOF SPANADE IN LUNNARNAS BOBRANTER
Guppande flockar av lunnefåglar, havssulor i mjuka flyktbågar, närkontakt med häckande storlabbar. Runde har allt man
kan önska sig, men det är en fågelö i förändring. Läget är oroande både för lunne och tretåig mås. Men labbarna stortrivs.
TEXT : ANNA LENA RINGARP
ANNALENA.RINGARP@GOF.NU
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Åter till Runde

Uppåt,
uppåt ...

Lunnnarna
har ont om mat.

I

Bild: KIM LARSSON

Storlabben på vakt
hos sin dununge.

Bild: PELLE EKBERG

TVÅ SMÅ BUSSAR kom

gänget på sexton skådare
från Göteborg till en av Norges mest välbesökta
öar – Runde, en sex kvadratkilometer stor fågelö strax söder om Ålesund på västkusten.
Vi åkte upp längs Gudbrandsdalen och tillbringat nästan ett dygn på och kring naturreservatet
Fokstumyra med blåhakar, jordugglor och bildsköna fjällvyer i solsken (mera om våra stopp till och
från Runde nedan), men det är lunnefågelkolonin
på Runde vi haft som mål, med de tretåiga måsarna, de talrika havssulorna och alkorna som bonus.
Det är vi inte ensamma om – över 50 000 besökare varje år gör turen. De omkring hundra bofasta
finns i strandremsan längs den östliga delen av ön
och det är där, i Rundes moderna miljöcenter, vi
installerar oss för fyra nätter på ön.

DEN SENA SOLNEDGÅNGEN i en av junis sista kvällar är
blå-rosa och spektakulär och vi håller tummarna

Bild: PELLE EKBERG

Havssulorna gynnas
av rika makrillbestånd.

Bild: PELLE EKBERG

för morgondagens väder. Det är båtturen till de
branta fågelklipporna längs öns västra kust man
bara måste få göra på Runde, men den har blåst
inne nio dagar på raken, har vi fått reda på i täta
kontakter med skepparen. Vi har tur vår första
morgon på ön – dyningarna är visserligen meterhöga men vinden har lagt sig och solen strålar.
MEDAN VI VÄNTAR på

att båtarna ska ge sig ut, tar vi
en promenad bort till fyren på nordsidan. Här flyger fåglar rätt nära oss på havet utanför, och det är
lite lättare att bränna in havssulornas mjuka flyktbågar på näthinnorna här än på hemmaplan när de
någon gång dyker upp där. Vår exkursionsledare
Leif Jonasson är en strålande pedagog och vi får se
stormfåglarnas eleganta glidflygning efter korta
flaxpass och storlabbar som tvingar ner havssulor
och sedan kalasar på deras spyor.
Vi är mycket förväntansfulla när vi några tim-

”

Dyningarna är
visserligen
meterhöga
men vinden har
lagt sig
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Lunnarna var många
gånger fler för 20 år
sedan. Men alltjämt
häckar nästan 100
par på Runde.

Bild: LENA EKSTRAND
Bild: PELLE EKBERG

”

Lunnefåglarna har
minskat
med två
tredjedelar
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mar senare åker ut i två små båtar bort mot de
branta fågelklipporna som skiljer Runde från de
andra öarna vi ser på håll. Skepparen Björn tar oss
nära guppande flockar av lunnefågel och sillgrisslor och vi sträcker våra nackar långt bak för att se
havssulorna flyga in till sina klippskrevor och
havsörnarna som cirklar ovanför dem. Under våra
tre timmar ute i båt får vi allt vi hoppats. Men vi
får också mycket att fundera över – fågellivet har
genomgått stora förändringar, får vi veta av dem
som varit här tidigare.
VI FÅR UTPEKAT en klippa högt däruppe där ett 20-tal
par tretåig mås häckar idag. För fyrtio år sedan,
vet man på Runde miljöcenter, var den tretåiga så
talrik att varje gång en havsörn cirklade förbi, lösgjorde sig enorma flockar från klippavsatser och
förmörkade himlen. Det var nästan omöjligt att
göra sin röst hörd bland alla fåglar och båtpassagerarna fick ha regnkläder på för att skydda sig mot
fågelskiten.
Sillgrisslorna har också minskat medan havssulekolonin stadigt vuxit. Och våra funderingar kring
förändringar i i fågellivet på Runde kompliceras
ytterligare på eftermiddagen.
Då är lunnefågelkolonin vårt mål, vi klättrar upp
på fjällplatån och hamnar först mitt i storlabbarnas
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luftrum. Berättelser man hört om attackerande
storlabb upplever vi inte, men de flyger lågt och de
flyger nära. Vi står stilla länge och iakttar dem,
ganska tacksamma över att få hämta andan efter
den branta stigningen från havsnivå.
– Konstigt, berget var inte lika brant för tjugo år
sedan, skojar Kerstin. Men visst är det fler storlabbar?
– Säkert upp mot ett 50-tal häckande par runt
oss, tror Leif. Det är en bra gissning, för enligt forskaren och ornitologen Alv Ottar Folkestad som
följt fåglarna på Runde sedan 1958 finns det nu
nästan 100 häckande par och den högplatå vi måste korsa för att komma till lunnefåglarna på andra
sidan ön är den främsta häckplatsen.
Storlabben kom till Runde först 1980 och ökar
stadigt, och även om årets sommar gav kullar under genomsnittet har beståndet fördubblats på
drygt tio år.
– Det är så fint att kunna stå här uppe på fjället
och urskilja individerna bland storlabbarna, säger
Kerstin. Med blotta ögat ser vi de vuxna labbarnas
personliga fjäderdräkt, ljusa, mörka, spräckliga hade vi kommit tillbaka några gånger hade vi kunnat lära oss känna igen dem. Med handkikare ser vi
dunungarna nästan helt smälta in i det torra gräset.

Åter till Runde

Havssulekolonin har
expanderat rejält de
senaste decennierna.
Bild: PELLE EKBERG

Vi går ett stycke till och kommer fram till sydsidan där lunnefåglarna häckar i branta steniga partier. Vi klämmer ihop oss med andra besökare i en
sorts amfiteater som naturen format med stora och
små klippblock. Benen dinglar utanför kanten, nedanför oss är det långt till nästa klippavsats eller till
vattnet.
Vi ser dem så tydligt och nära när de glider in till
bona, med de stora röda fötterna utspärrade som
bromsande segel. Någon sekund sitter de ibland stilla på en sten, sedan pilar de vidare ut till havs, medan nya kommer in. De är svårt få bra bilder, men
lätt för ögat att få sitt lystmäte. Det är också lätt att
förstå varför lunnefågeln är så mångas favorit. Men
också här, precis som på båtturen, blir vi påminda
om förändringen.
– Det är riktigt, riktigt sorgligt, säger Leif och berättar att lunnefåglarna var många gånger fler för
tjugo år sen. Han pekar mot en brant inte så långt
ifrån vår utsiktpunkt där man förr kunde klättra och
sitta i gräset bland ett myller av lunnefåglar som
flög ut och in i bona. Att man inte kan klättra ner
där idag beror på att branten delvis rasat, anledningen till lunnefåglarnas nedgång är mera gåtfull.
Denna och de kommande kvällarna summerar vi
dagens intryck tillsammans.
– Nu har jag äntligen fått mitt lystmäte av havs-

sulor, säger Karin den sista kvällen när vi vandrat
förbi havssulekolonin till den gamla fyren.
– För mig var lunnefåglarna den största upplevelsen, säger Susanne. Eller kanske att se flygande
havsörnar ovanifrån. Och när vi skils åt sent på kvällen är det många som avslutar dagen med en titt i
telefonen på de fina bilder som Kim och Pelle lägger
ut i vår facebook-grupp.
DET VAR 2013 som

hoten mot fågelberget Runde kom
till allmän kännedom. ”Runde dör som fågelberg”
var en tidningsrubrik det året, men forskare har haft
ögonen på hoten mot flera arter sedan 60-talet.
Och hur är det nu, i år? Ornitologen Alv Ottar Folkestad sammanfattar situationen i ett telefonsamtal i
september.
– Lunnefåglarna har minskat med två tredjedelar,
säger han. Det betyder att de 100 000 häckande paren på 90-talet idag är ungefär 30 000–40 000. Och
det är inget som tyder på att den långa trenden med
minskning för alkorna och den tretåiga måsen brutits, säger han.
Visserligen har man i år kunnat se små, små ljusningar i antalet häckningar bland dem, men först
om fem–tio år vet man om den tendensen består.
Själv tror han att Runde i framtiden blir ett fågelberg för havssula och storlabb, med små bestånd av

”

Konstigt,
berget var
inte lika
brant för
tjugo år
sedan ...
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Toppenskådare.

Bild: KIM LARSSON

alkor och övriga arter. Utvecklingen är densamma
på Island och Färöarna, berättar han.
Och orsaken, då? Ja, numera råder det stor enighet om att det är klimatförändringar som lett till
en stor minskning av plankton i havet, vilket i sin
tur påverkat fiskbestånden. De fåglar som främst
drabbats av detta är de som lever på mindre fisk,
medan havssulor som äter makrill och annan större fisk gynnats.
– Och så storlabben, den enda
fågel som får sina måltider serverade varma, säger Alv Ottar Folkestad.
DET ÄR LÅNGT från

Fj
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Göteborg till Runde, närmare
100 mil, och även om
vägarna är fina går det
inte alltid fort. Vi fick
det goda rådet att göra
ett par fjällstopp på vår
veckolånga resa. Det blev
en natt och oförglömliga
kvällsoch morgontimmar på
G
ER
K B naturreservatet Fokstumyra. Där
E
E
LL
B ild: P E
gick vi flera kilometer på vindlande

spångar genom tät vide och dvärgbjörk och fick
många och nära möten med Foksumyras signaturfågel, den blå kärrhöken, men också med jordugglor som tog långa lovar över myren i skymningen
och med blåhakar i rikligt antal.
PÅ HEMVÄGEN TOG VI en sydligare rutt och bodde två
nätter på Valdresflye, nära den legendariska Besseggen. Vi rös när vi fick berättat för oss att en turist
bara några dagar tidigare hade blåst av den smala
stigen och omkommit. Själva höll vi oss till det
flacka högfjället nedanför. Där fick vi vara med om
strömstare i den kalla forsen där några av oss badade och utanför våra stugor såg vi bändelkorsnäbb.
Vi fick soliga morgnar på 1500 meters höjd med
berglärka, fjällpipare, fjällripa, fjällabb, många
vadare och, till sist, till och med fjällvråken som vi
saknat detta lämmelfattiga år men som Nisse fick
syn på när vi var på hemväg.
BÅDA VÅRA STOPP till och från Runde kan rekommenderas. De bidrog också väsentligt till vår artlista.
Själva Runde är inte artrikt, de flesta exkursioner
dit brukar redovisa 50–60 arter. Vår lista från hela
resan kom upp i 112 arter. #

FÅGELLOKALER

KULLAGÄRDE
FÖRSTA ÅRET VID NYSKAPAD VÅTMARK
Blöta, svårbrukade åkrar i Gällinge förvandlades till våtmark
i början av året. Hur gick det sen? Jo, kricka och smådopping var
snart på plats, rastande brushane och svartsnäppa likaså.
TEXT : JIMMY STIGH
JIMMY@WINESTONE.SE

K

ULLAGÄRDE I NORRA HALLAND är

beläget i södra
delen av Kungsbacka kommun mellan Gällinge i norr och Håfors i söder. Landskapet
präglas av en övergång mellan kust- och skogslandskap och ligger i förlängningen av israndläget Fjärås Bräcka söderut. Denna grus- och moränvall bildades under slutet av den senaste istiden när isen
smälte undan. Åker man från Gällinge söderut ser
man våtmarken väster om Gällingevägen.
Under hösten 2016 syntes en grävskopa ute på
åkrarna och det visade sig att en våtmark höll på
att skapas. I slutet av december 2016 var Kullagärde våtmark klar för att ta emot de första rastande
fåglarna.
Initiativtagare till våtmarken var en av markägarna, Dag-Erik Karlsson, som redan 1997 tog
kontakt med Länsstyrelsen i Halland. Ärendet hamnade på Hans Bjuringers bord. Den långa resan, för
att få till stånd en våtmark på de blöta och torvrika
åkrarna, som var svåra att bruka, hade börjat.
Även Hushållningssällskapets Peter Feuerbach,
som var konsult i ärendet, engagerades. År 2014
sökte man bidrag som beviljades. Markägarna kunde då tillsammans med Länsstyrelsen få projektet i
hamn. Att anlägga stora våtmarker (över 5 hektar)
kan medföra stora kostnader för markägaren trots
att bidragen är upp till 90 procent.
mellan Tångenvägen
vid Gödatorp i nordväst, Gällingevägen i nordost,
Kullagärdevägen i sydost och Kullagärdemossen i
sydväst. Områdets storlek är ungefär 20 hektar varav våtmarken utgör 7 hektar. Öppna vattenspeglar som växlar med gräs- och örtbeväxta småöar
skapar en utmärkt miljö för gäss, änder, smådopping, sothöna och vadare. Vattenståndet höll sig
bra under den torra sommaren 2018, då våtmarken

aldrig torkade ut. Ingen fisk finns i vattnet och detta är viktigt för att smådopping skall finna sig tillrätta. Innan våtmarkens tillkomst fanns här få arter
och området lockade inte till fågelskådning.
UNDER ÅR 2017 har

området besökts 82 gånger, vilket
bildat underlag för denna artikel. Varje besök har
varat i minst 30 minuter. Totalt har 124 fågelarter
noterats och det är egendomligt hur snabbt vattenfåglarna hittade hit. Smådopping sågs i början av
april och sothöna kom lite senare. Det sägs att en
anlagd våtmark är rik både på arter och individer i
början av våtmarkens tillkomst men efter några år
sjunker art- och individantal markant kanske beroende på igenväxning och minskad tillgång på fria
vattenytor.
Här redovisas Kullagärde våtmarks första år och
tanken är att om några år genomföra en liknande
studie för att se hur den har utvecklats. För att få

DET AKTUELLA OMRÅDET ligger

Smådopping.

Bild: GUNNAR PETTERSSON
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Första året vid nyanlagda våtmarker
ger oftast mest fågel.

”

I april vaknade våtmarken till
liv ordentligt. Av mer
ovanliga
arter noterades
röd glada,
trana och
en ringtrasthane.
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Bild: FREDRIK KLINGBERG

grepp om första året följer en beskrivning av fågellivet under årets alla månader.
Komplett artlista och utförlig statistik finns att
hämta på www.winestone.se. Här kan man se artantal och närvarofrekvens varje månad under året.
JANUARI

Januari inleddes med milt väder och våtmarken
var isfri till mitten av månaden. Området besöktes
5 gånger. Innan våtmarken frös till i mitten av månaden sågs 5 sångsvanar, 8 sädgäss tillsammans
med en spetsbergsgås liksom en snatterandhona
och en stjärtandhona tillsammans med gräsänder.
Andra arter som noterades var ormvråk, talgoxe,
nötväcka, pilfink, grönfink, grönsiska och gulsparv. Sammanlagt 16 arter.
FEBRUARI

Större delen av februari var våtmarken frusen och
området besöktes endast tre gånger. Gräsand, skata, kaja och kråka var de enda arterna som noterades. 4 arter.
MARS

Sista veckan i februari började våtmarken bli isfri
och redan den 1 mars sågs tre tofsvipor och sånglärkan sjöng. Området besöktes 9 gånger. Sångsvan
noterades två gånger med som mest tre ex. Grågäss, kanadagäss, krickor (som mest 120 individer), gräsänder (90 ex), stjärtänder (5 ex) och kni-
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por iakttogs vid flera tillfällen. Storskarv, gråhäger
och blå kärrhök noterades en gång vardera med ett
exemplar. Andra arter var trana, tofsvipa, ringduva, sånglärka, sädesärla, rödhake, koltrast, taltrast,
rödvingetrast, dubbeltrast liksom blåmes, talgoxe,
nötväcka, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare,
bofink, grönfink, grönsiska (hörd) och gulsparv.
Sammanlagt 33 arter.
APRIL

I april vaknade våtmarken till liv ordentligt och lokalen besöktes 11 gånger. Ett par knölsvanar observerades och 11 sångsvanar rastade en kort
stund. Grågås, kanadagås, kricka, gräsand, knipa,
smådopping, tofsvipa, sånglärka, sädesärla, rödhake, taltrast, gransångare, blåmes, talgoxe, stare
och gulsparv var de arter som sågs vid nästan varje
besök. Av mer ovanliga arter noterades röd glada,
trana, rödbena, gluttsnäppa, kattuggla, forsärla
och en ringtrasthane. Sammanlagt 58 arter.

MAJ

Området besöktes 8 gånger och arter som noterades vid nästan varje besök var grågås, kanadagås,
kricka, gräsand, knipa, smådopping, sothöna, tofsvipa, rödbena, grönbena, ringduva, sånglärka, hussvala, ladusvala, trädpiplärka, sädesärla, rödhake,
taltrast, gransångare, stare, bofink och gulsparv.
Ovanligare arter som mindre strandpipare, morkulla, kattuggla, göktyta, gräshoppsångare, säv-

KULLAGÄRDE
sångare, kärrsångare och grönsångare påträffades.
Sammanlagt 68 arter.
JUNI

Våtmarken besöktes 5 gånger. Vattenspeglarna
började krympa på grund av den allt mer tilltagande vegetationen. Arter som påträffades vid nästan
varje besök var kricka, gräsand, knipa, smådopping, sothöna, tofsvipa, tornseglare, sånglärka,
backsvala, ladusvala, hussvala, trädpiplärka, ängspiplärka, sädesärla, buskskvätta, koltrast, taltrast,
kärrsångare, gransångare, lövsångare och gulsparv. Skedand, morkulla, svartsnäppa och 9
sträckande och 3 rastande gluttsnäppor noterades
också. Sammanlagt 60 arter.
JULI

I juli var vattennivån lägre än under våren och det
det gynnade flyttande vadare som brushane och
svartsnäppa. Arter som häckade framgångsrikt var
kricka med som mest 70 individer, gräsand med
55, knipa med 8, sothöna 5 och minst två par smådopping. Över 210 backsvalor och 160 tornseglare
sökte föda över våtmarkerna vid ett tillfälle. Ett
flertal vadararter som tofsvipa, enkelbeckasin och
skogssnäppa sågs vid flera tillfällen. Våtmarken besöktes 6 gånger och sammanlagt 59 arter sågs.
AUGUSTI

Lokalen besöktes 12 gånger. Arter som påträffades
vid nästan varje besök var kricka, gräsand, knipa,
brushane, asin, gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena, backsvala, ladusvala och sädesärla. Ovanligare arter var skedand, mindre strandpipare, större
strandpipare, ljungpipare, kärrsnäppa, skogsduva,
mindre hackspett, stjärtmes, törnskata och i en
grantopp rastande bändelkorsnäbb vid ett tillfälle.
Antalet arter var 62.

Karta: BJÖRN DELLMING

SEPTEMBER

Våtmarksarter som kricka, gräsand, knipa och smådopping sågs vid nästan alla besök medan sothöna
endast noterades en gång. Andra arter som sågs vid
alla tillfällen var gransångare och ängspiplärka.
Stora ansamlingar av ladusvalor (150) sågs över
våtmarkerna. Mer ovanliga arter var bläsand, skedand, havsörn (en gammal fågel), tornfalk, stenfalk,
vattenrall, rörhöna, mindre hackspett och
25 september flög en nötkråka över. Lokalen
besöktes 7 gånger och antalet observerade arter
var 65.
OKTOBER

Kricka och knipa sågs vid alla besöken medan smådopping och gräsand minskade i frekvens. Koltrast
och bofink (med som mest 470 sträckande åt söder) sågs nästan alla gånger. Andra arter som storskarv, sparvhök, fjällvråk, spillkråka, dubbeltrast,
varfågel, bergfink (5 sträckande) och större korsnäbb (2 ex) var andra för lokalen ovanliga arter.
Lokalen besöktes 7 gånger och antalet observerade
arter var 52.
NOVEMBER

Knipa fanns kvar medan andra änder som kricka
och gräsand försvunnit. Av ovanligare arter kan
nämnas gråhäger och varfågel. Antalet arter sjönk
drastiskt till 25 och lokalen besöktes 7 gånger.

”

Det lägre
vattenståndet i
juli gynnade flyttande vadare som
brushane
och svartsnäppa

DECEMBER

I december besöktes lokalen 2 gånger och antalet
observerade arter var 16. Dessa arter var knipa,
större hackspett, gärdsmyg, rödhake, koltrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, varfågel, skata,
kaja (120 överflygande), kråka, korp (11 individer
och troligen fanns det något kadaver i skogen), pilfink och gråsiska. #

Enkelbeckasiner
var oftast på plats.

Bild: GUNNAR PETTERSSON
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SLOTTSSKOGEN
NÄRNATUR FÖR LIVSNJUTARE
Här följer lite glimtar från mer än 30 års fågelskådande i
Den bästa parken, delvis systematiska, delvis enbart till för
att tillfredsställa behovet av naturlig njutning.
TEXT : STIG FREDRIKSSON
NATURSTIG@COMHEM.SE
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utan skogen, även
om det
finns flera
fåglar på
andra håll
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SLOTTSSKOGEN, HÄR KALLAD Skogen, är en naturpark som i mer än hundra år har varit lekpark
och vardagspark för många göteborgare. I yttre
mening har parken förändrats obetydligt genom
åren. Helt annorlunda är det med fågellivet – förr
häckade törnskata, hämpling och ringtrast. Ringduvor fanns bara i skogarna runt Göteborg, björktrast flyttade förbi strax före snön och fiskmås bodde i skärgården. Svarthätta och grönsångare var
sällsynta gäster. Alla dessa arter är nu stabila inslag i Skogens bofasta fauna. Då övervintrade inte
rödhake, bofink, ringduva och koltrast, det gör de
nu. En biolog från förra seklets början hade blivit
ytterligt förvånad vid ett besök idag.
NÄRA OCH VIDSTRÄCKT

Denna park har jag ägnat en stor del av mitt liv åt.
När jag flyttade till Göteborg på sextiotalet hette
fågellokalerna Tjolöholm, Getterön, Mönster,
Kråkudden och Torslandaviken. Möjligen kunde
man ägna närområdet lite tid i begynnelsen av sin
skådarbana, men så fort man kunde gav man sig
iväg med cykel, skoter eller bil. Fåglar i Slottsskogen fanns inte på kartan.
När vi många år senare flyttade till Majorna och
bilbefriade oss blev Skogen intressant. Den låg
nära, jag började utforska denna vidsträckta park
med sina skogsbackar och dammar. Jag såg hur
parken förändrades från dag till dag, upptäckte
skiftningarna i naturen, vädret och fåglarna. Numera kan jag inte tänka mig en tillvaro utan Skogen, även om det finns fler fåglar på andra håll.
Samtidigt har tiderna blivit annorlunda och tänket
också. Nära har fått ökad status, idag är det en
självklarhet att ha en hemmalokal att besöka så
ofta det går. Digitala tjänster som Kustobsar och
lokala chatgrupper bidrog också till detta, som
ibland kallas mikroskådning.
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PARK OCH TUKTAD VILDMARK

Slottsskogen är till hälften park med gräsmattor,
dammar och platser för lek och idrott, resten är
tuktad vildmark. Total areal är 137 ha, tillräckligt
för att ge plats åt vilda djur som grävlingar, harar
och rådjur, ibland mård, räv. Någon gång kommer
varg, lo och älg på besök, men igelkott och huggorm saknas, tacka grävlingen för det.
Här finns nio små dammar och en del kuperad
skog med ek, bok och tall. Parken besöks av människor dygnet runt, den som vill bli bofast här måste
vänja sig vid detta. Fördelar finns i form av kortklippta gräsmattor, människor som matar och med
sin närvaro håller rovfåglar borta. Istället finns trutar, kråkor och skator. Och katter driver omkring i
parken. Tar inte räv eller berguv dem ingår de också i jaktlaget. Tillfälliga fågelgäster är mer på sin
vakt och gömmer sig uppe på bergen och i skogarna. Främmande änder på besök vilar avvaktande
mitt ute i dammarna.
BLÅAST OM VÅREN

Trots alla trevliga besökare är också de bofasta fåglarna något att vara glad för. Redan vid nyår sjunger talgoxe, blåmes och nötväcka, och får våren att
kännas så nära mitt i den ändå korta västsvenska
vintern. Blåmesarna virvlar omkring i trädtopparna, två hanar följer en hona i slingrig flykt. Den
hane som är bäst på att följa honan vinner. På nära
håll är hanens vårdräkt lysande blå, även om vi
inte ser UV-ljus lika bra som blåmesens honor. Han
är som blåast på våren, syns bäst på nära håll.
Jag har hållit tusentals blåmesar i handen, matat
dem på vintern, satt upp holkar som rensats på
hösten. Jag har ringmärkt deras ungar och insett
att deras liv är kort, många lever inte nästa år. Det
är inte ovanligt att blåmes får 13 ungar, ett tecken
på att åtgången är stor. Trots detta har en och an-

slottsskogen

Alpdammen.

Bobyggande kajor
uppskattar dovhjortarna päls.

Svathättan trivs
i Slottsskogen.
Bilder: STIG FREDRIKSSON.
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fågellokaler

Supermorsor bland
gräsänder kan ibland
lotsa 16 ungar till
vuxen ålder.
Gökar har visat sig ha mer mörkfläckad iris på vänster än på höger
öga. Dessutom har gökar med ljus
iris och stark asymmetri mellan
irisfläckningen extra långa vingar.
Bild: HANS FALKLIND

Bild: STIG FREDRIKSSON.

”

Vid bra
väder
strömmar
fåglar förbi
i luftrummet, sångsvanar i
april, bivråkar i maj,
tornsvalor
i juli ...
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nan liten mes i Skogen kunnat bli 7–8 år, vilket
tangerar svenskt rekord.
ANDRUM

Skogen är en populär plats att föda upp sina små
på, vilket erfarna gräsandhonor i trakten känner
väl till. Det har hänt att andhonor vandrat hit med
sina små från Änggårdsbergen och Guldheden. Genomsnittsfamiljen är på åtta ungar; efter en vecka
har den minskat till fyra ungar. Kråkor, skator och
trutar tar sin del, små ungar är lättare att fånga än
större. Undantag finns, någon supermorsa med
maximiantalet 16 ungar har ibland klarat av att
lotsa nästan hela familjen genom svårigheterna.
När honor samordnar kläckningen överlever fler
ungar; kråkor och skator hinner helt enkelt inte
med.
Den hona som missat optimum får sig en läxa,
kommer man ut med ungarna tidigt kan man bli av
med hela kullen på en enda dag. I närmaste damm
väntar då villiga hanar, det blir att börja om. Det
förklarar, varför man ser andhonor med små nykläckta andungar i juli och augusti.
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ALLT FLER RÖRHÖNOR

Naturen växlar ständigt, vilket rörhönorna i Skogen
är ett bra exempel på. 1985 fanns ett par i en
damm, nu är de tio par och finns i de flesta dammar. De har haft bo i alla nio dammar utom Säldammen, men de har faktiskt varit där och tittat.
undersökt. Ingen bra idé, sälarna åt en gång upp en
gräsandkull som tog genvägen över dammen. Dagen därpå kom honan tillbaka för att se vart ungarna tog vägen. Det borde hon inte ha gjort. I några dammar häckar tre par, på våren slåss de med
näbbar och klor. När de fått fram en kull lägger de
om, ibland två gånger om. Äldre syskon hjälper till
att mata yngre syskon. Sedan jagar föräldrarna
bort dem, de vill ha dammen för sig själva nästa
vår. Mot snälla matare kan de bli mycket tillgivna
och orädda om man ger dem tid.
SÅNGARE GRUNDLIGT KARTERADE

Hur många fåglar bor i Skogen? Frågan kan besvaras genom riktade besök. Man går omkring tidiga
vårmorgnar i ett lämpligt område och antecknar på
en karta var sångaren sitter. Upprepas ett antal
gånger, eftersom fåglar inte alls sjunger hela tiden.

slottsskogen

Längs gångstigen
nära Majvallen kan
man höra intressanta
rastande arter.

Bild: STIG FREDRIKSSON.

Jag lovar, det är en njutning trots rådande trafikbrus. Det kräver hyfsat god hörsel och kunskap om
vem som sjunger. Författarens hörsel är inte som i
ungdomen, men samtidigt som hörseln försämrats
har hörapparaterna blivit bättre. Jag hör alla i Skogen förekommande sjungande fåglar om jag är tillräckligt nära. Sjungande hanar har revirkarterats i
25 år på 20 ha, en tredjedel av Skogens skog. Där
bor omkring 200 småfågelpar, ibland fler, ibland
färre. Blåmes, bofink, koltrast och ringduva (25 par
i medeltal) leder revirligan, följda av talgoxe,
björktrast, rödhake, gärdsmyg och nötväcka (15
par). Lövsångare och svartvit flugsnappare var tidigare lika vanliga men har med åren minskat kraftigt, de finns bara kvar med enstaka par. Gransångaren ökar.
STRÄCKSPANING PÅ LJUNGKULLEN

Många fåglar skyr städer, de stannar inte till i Skogen utan flyger vidare till mer passande miljöer. Vi
vill ändå veta vilka de är och väljer en plats med
bra utsikt, en tidig morgon. Ljungkullen söder om
Observatoriet duger gott, även om träden med tiden vuxit sig högre. Vid bra väder strömmar fåglar

förbi i luftrummet, sångsvanar i april, bivråkar i
maj, tornsvalor i juli, gulärlor i augusti och ringduvor i tusental i oktober. Dessutom passerar udda
arter ibland, enkelbeckasiner, prutgäss och bändelkorsnäbbar. Sträckräknarna är skådarnas elit, fåglarna flyger snabbt förbi så det gäller att vara beredd. God syn och hörsel är nödvändig,
liksom kunskap om de läten en överflygande liten anonym småfågel
ger ifrån sig. Med stigande ålder har förmågan till observationer begränsats, men
tranor, pilgrimsfalkar och
skogsduvor går att upptäcka. Att stå under en
himmel fylld av flyttfåglar är ett oemotståndligt
nöje.
RASTANDE ARTER

Vad vore fågelskådandet
utan Det Oväntade? Många
fåglar flyttar på natten, på dagen
vilar de och äter upp sig. Är vädret
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e u n g e.
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Oväntade gäster i Slottsskogen 2009–2018
2009
Vitvingad trut
Kustlabb
Mindre flugsnappare

2013
Spetsbergsgås
Sjöorre
Dvärgmås
Salskrake

2010
Gräshoppssångare
Hornuggla
Blåhake

2014
Tajgasångare
2015
Härfågel

2011
Mindre sångsvan
Rödstrupig piplärka
Dvärgbeckasin
Varfågel

2016
Vittrut

Mindre flugsnappare, Slottsskogvallen

Kungsfiskare Stora dammen

Blåhake, Ödledammen.

Rödhuvad dykand, lilla dammen.

2017
Rödhuvad dykand
Kungsfiskare
Rosenfink

2012
Sommargylling
Lundsångare
Blåhake
Årta
Kejsarörn
Varfågel

2018
Sjöorre
Mindre flugsnappare
Snösparv
Sommargylling

Bilder: JAN-ÅKE NORESSON, STIG FREDRIKSSON, MATS PERSSON, HANS FALKLIND.

”

Man hittar
kanske en
härfågel eller göktyta,
hör några
toner av en
sommargylling

ogynnsamt kan de vara tvungna att tvärstanna, det
kallas nedfall. Vissa veckor på våren blir därför
spännande, man vet inte vad som kan hända, väder
och vind avgör. En dag i mars är backarna fulla av
morkullor, en aprildag fylls Skogen av hundratals
rastande lövsångare och ringtrastar flockas utanför
Azaleadalen. I maj kan rörsångare sjunga vid Lilla
dammen medan drillsnäpporna spelar i bakgrunden.
Skogen är stor, det kan vara svårt att hitta gästerna, man får ströva mellan stigarna. Ibland stannar de bara en kort stund, det finns säkert ibland
rariteter i området som ingen upptäcker. Man försöker ändå och hittar kanske en härfågel eller göktyta, hör några toner av en sommargylling. Listan
kan göras lång, fåglar flyger fel, landar och förnöjer oss som älskar fåglar. Det händer inte varje dag
och kommer därför vanligen alldeles oväntat. Och
en snatterand i Skogen är bättre än hundra vid Getterön, om du förstår vad jag menar. Förr eller senare kommer alla fåglar till mig där jag går i mina
hemmamarker, för närvarande har 184 arter rapporterats här. Fler kommer, mycket smidigare än
att göra långa resor i landet. Noggranna årsrapporter baserade på Artportalen finns på naturstig.se.
ÖVER 50 HÄCKANDE ARTER

Genom tiderna har minst 53 fågelarter häckat i
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Skogen. Lite mer oväntade nutida tillskott är häger, sparvhök, kricka, smådopping, stjärtmes, stenknäck och steglits. För två arter blev det första
häckning i kommunen. Ett par av halsbandsflugsnappare landade i Skogen 1995. Honan (ringmärkt på Gotland) valde holk och började ruva.
Hanen förflyttade sig sedan ett lämpligt stycke så
som hanar gör och sjöng vidare. Året därpå återvände han och fick ungar med en hona av svartvit
flugsnappare. Brandkronad kungsfågel häckade
2007, men när ungarna klev ur boet regnade det i
dagarna tre, vilket de inte överlevde.
ANDAKT

I Skogen övervintrar tusentals gräsänder. Det går
flera hanar på varje hona, vissa blir utan. Parningsdanserna börjar redan i november med dussinet
hanar runt ensam hona. Ringmärkningar på
1960-talet visade att en del kommer långväga
ifrån; norsk hona träffar duglig rysk hane och tar
honom med sig hem. Mängderna änder lockar också andra arter, alla svenska simänder ses ibland.
Kanadagässen har vandrat in, vintertid betar flockar på gräsmattorna och nu häckar flera par. En ung
rödhuvad dykand besökte dammarna i februari
2017, kanske från södra Danmark där det finns ett
litet bestånd. Den lockade många intresserade med
169 rapporter på Artportalen, antalet säger en del

slottsskogen
om hur sensationell gästen var. Taigasångare, vitvingad trut och blåhake får aldrig lika stor publik.

är det en hök som flugit iväg, annars är det uven.
Den flyger ogärna ut på dagen.

HEMLIGA JÄGARE

ÅRET RUNTOMRÅDE

NEPAL
24 FEB – 8 MAR
2019

KUBA
10 – 20 MAR
2019

O

N

Gott att ha ett fågelområde nära, med vintermatning, holkrensning, koltrastsång, starungar, vråksträck, bläsänder och vinterns domherrar. Fågelfaunan förändras, vad väntar härnäst? Koloni av
storskarv och skrattmås på ön i Stora dammen?
Kanske svartmes, dubbeltrast och
nötskrika, de bor redan i Londons parker.
Med stor förväntan
vandrar jag så ofta jag
kan i denna park och
ser på fåglar. Jag är
inte längre ensam,
det känns bra. Ser
året förändra naturen dag för dag.
För mig började det
med fåglarna, sedan
växte parken, detta
är gammal kulturmark.
Jag visar parken för barn vh ö
SS
ka
RIK
rh
D
och vuxna, jag möter
E
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FR
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e n so
människor. Och ibland ser jag
m j a k t m a r k . B il d :
en och annan fågel. #
Du

När hösten kommer och vintern närmar sig kommer dramatiken till Skogen. Vintertid är Skogen en
träningsarena för unga duvhökar. Det märks redan
i oktober. En kråka varnar strävt, plötsligt lyfter
kajorna från Stugkullen och skrattmåsflocken i Stora dammen tar till vingarna. Då är duvhöken ute
och flyger, man spanar febrilt men den flyger lågt
inne i skogen och sitter på hemliga ställen och spanar. Den finslipar sin jaktteknik bland tusentals
gräsänder, kråkor och kajor.
Vissa vintrar med rik bokollonskörd övervintrar
mängder av ringduvor. När våren kommer och
snön försvinner syns slaktplatserna i skogen. Det
visar sig att höken oftare tar stadsduvor, lättare byten än de vilda ringduvorna.
När natten faller tar berguven över, den ska en
gång ha häckat i branterna ovanför Säldammen vid
tiden före gifterna. Sedan drog entusiaster igång
Berguv Sydväst 1965 och nu finns berguv igen i
Västsverige. I Skogen finns den varje vinter men är
svår att upptäcka. På natten jagar den kråkor och
änder, på dagen vilar den i en tät gran. Någon gång
upptäcker kråkorna den, då hörs det lång väg, bara
att gå dit och försiktigt se efter. Tystnar oväsendet

Till ytan ett av världens mest fågelrika länder. 300 fågelarter och god
chans på noshörning.

Spännande fåglar, omväxlande natur
med mangroveträsk, nationalpark
och sjöar. Sightseeing i Havanna!

ÖSTRA HIMALAYA & ASSAM
20 MAR – 4 APR
2019

Vandring i spännande vildmark med unik flora
och fauna. Här finns det möjlighet att se över
400 fågelarter och vi besöker två nationalparker.

GREKLAND
27 APR – 4 MAJ
2019

NATURUPPLEVELSE!
Boka din resa nu för 2019

DALARNA
6 – 10 MAJ
2019

Varierad resa med fjärilar, orkidéer och
fåglar. God grekisk mat till oss och en
restaurang där vi får se gamarna matas!

Skåda i landskapet med flest häckande
arter! I djupa skogar och vid glittrande
sjöar får du fina fågelminnen för livet.

0485 - 444 40 | ADMIN@AVIFAUNA.SE | WWW.AVIFAUNA.SE
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Bilder: KERSTIN HIRMAS

Efter många år som ansvarig zoolog på Universeum byter Jan Westin spår. Nu hjälper han Fågelcentralen leva vidare, i ny regi.

VILL SKAPA FÖRSTÅELSE
JAN WESTIN LOTSAR FÅGELCENTRALEN VIDARE
Från tidig ålder födde han upp allt från ormar till tropiska finkar.
Som ansvarig zoolog på Universeum etablerade han regnskog i
Göteborg. Nu tar Jan Westin över Fågelcentralen på Hisingen.
TEXT : KERSTIN HIRMAS
KERSTIN HIRMAS@GOF.NU

H

att du gör det du gör
idag? Detta är min första och nästan enda
fråga till nyblivne pensionären Jan Westin.
Vi träffas på Fågelcentralen i Tullareh Hög. För
1 oktober 2018 lämnade GOF och eldsjälen Tommy Järås över ansvaret för Fågelcentralen till
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UR KOMMER DET sig

Animals HOPE och Jan Westin.
Han har alltid varit intresserad av djur.
– Från det att jag var liten har jag krupit runt
på marken och iakttagit djur, stora som små. Jag
tror jag har fött upp det mesta i djurväg. Hela
mitt pojkrum blev så småningom fullt med burar

vill skapa förståelse
och terrarier – från golv till tak. Redan när jag var
i tioårsåldern kom folk hem till mig med skadade
eller övergivna djur som jag tog hand om. Jag läste alla böcker om djur som fanns i skolbiblioteket.
JAN VÄXTE UPP i Västerås. Hans föräldrar var inte
alls naturintresserade men han beskriver dem
som mycket förstående föräldrar, som lät Jan engagera sig i djurens väl och ve. I unga år hade
hans föräldrar varit med om traumatiska händelser med sina hundar, så Jans önskan om en egen
hund gick aldrig i uppfyllelse. Inte förrän han
som sjuttonåring på eget bevåg beställde en Doberman. Sedan dess har han alltid haft hund.
Som nybliven student funderade Jan på att bli
veterinär och intervjuade då den veterinär som
brukade hjälpa honom med hans hundar. Rådet
han fick var:
– Bli inte det. 90 procent av veterinärerna hamnar på slakterier eller får tampas med en massa
märkliga djurägare.
EFTER LUMPEN, där Jan förlorade hörseln på höger
öra i en olycka med lösa skott, flyttade han med
sin fru Kersti till Göteborg. Han läste bland annat
kemi, geovetenskap och oceanografi. Ett tag hade
han planer på att bli marinbiolog, eftersom han
ville forska om livet i havet. Så småningom hamnade han emellertid på Zoologiska institutionen
vid Göteborgs universitet. Som nybliven doktorand fick han ta hand om de pryo-elever som kom
dit, han tog även emot studiebesök.
– Då upptäckte jag att kollegorna på Zoologen
inte var så värst bra på att beskriva sin forskning.
De kunde bara sin egen smala lilla bit och det
blev ofta obegripligt för dem som kom på besök.
Så jag satte mig in i kollegornas forskning, och
höll sedan ”a one man show” där jag satte in deras forskning i ett större sammanhang. Det var
spännande och roligt att berätta om djur på olika
sätt, säger Jan.
Jan arrangerade också ”Öppet hus” på Zoologiska institutionen. Det kom 4 000 respektive
6 000 personer under två helger. Han förstod att
folk var svältfödda på kunskap om djur och deras
beteende – och ett stort intresse för forskningen
på Zoologen. Så han gick en kurs i forskningsinformation och lärde sina kollegor hur de skulle
presentera sina kunskaper med hjälp av video,
broschyrer och filmer.
Jans egen doktorsavhandling kom att handla
om den hormonella bakgrunden till fåglars beteende, med talltitan som specialområde. Ett mycket litet blodprov för analys togs på talltitorna
samtidigt som man noterade deras kön, beteende,
rang i flocken med mera.
Han disputerade 1989 och fick därefter en nyinrättad tjänst som naturvetenskaplig informatör

vid Göteborgs universitet. Han fick höra att universitetet ville starta ett science center i Göteborg. De första skisserna till ett kunskapsakvarium gjorde Jan 1994, med hjälp av en illustratör.
Jan, som alltid varit intresserad av Sydamerika
och Amazonas, funderade på om man inte också
kunde ta regnskogen till Göteborg.
Tanken var ju att förmedla kunskap. Men
skolelever behövde även lära sig om svenska djur.
Allt detta blev så småningom Universeum. Idén
var att följa vattnets väg genom Sverige via Västkusten ut i den oändliga Oceanen och där möta
vattnet från Anderna och Amazonas. Universeum
invigdes i april 2001.
UNDER TIDEN PÅ UNIVERSEUM, där Jan var vetenskaplig ledare och ansvarig zoolog, ringde såväl privatpersoner som polisen och tullen när de tagit
hand om skadade eller övergivna djur. Som ett
exempel gjorde tullen nyligen ett beslag på 800
reptiler.
Universum kunde sällan ta hand om alla dessa
djur, i de flesta fall måste de avlivas. Men tillsammans med några kollegor på Universeum
startade Jan, år 2011, organisationen Animals
HOPE (Animals Help Organisation and People
Education). Syftet är att verka för djurens bästa,

Jan Westin
Ålder: 66 år .
Familj: fru Kersti,
3 barn, 6 barnbarn. Bor: Västra
Bodarna.

”

När man
hjälper
nödställda
djur så
är det en
respekt för
livet. Och
man hjälper
människor
att hjälpa.

Vill man swischa ett bidrag är numret numera 1232535912.
Märk bidraget med ”Fågelcentralen”.
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Att hålla ormvråkar
mätta ingår i jobbet.

Fler behöver förstå
varför det
är viktigt
att bevara
mångfalden
på varje
plats.

Bild: KERSTIN HIRMAS

bland annat genom att ge akuthjälp till skadade
och herrelösa djur, omplacera övergivna eller beslagtagna sällskapsdjur samt utbilda polis och tullpersonal i artkunskap.
Animals HOPEs drift av Fågelcentralen backas
upp av The Perfect World Foundation, (där Jan är
styrelsemedlem) – en ideell organisation som vill
bevara den biologiska mångfalden och har världen
som arbetsområde. Man samlar in pengar för att
stötta olika krisdrabbade djur och naturområden.
SOM PENSIONÄR VILL Jan

ägna sig åt att
hjälpa djur och att få människor
att förstå vikten av biologisk
mångfald.
– Fler behöver förstå varför det är viktigt att bevara
mångfalden på varje plats.
Den biologiska jämvikten
kräver det. Det behövs också en förståelse för djuren.
När man hjälper nödställda
djur så är det en respekt för
livet. Och man hjälper människor att hjälpa.
– Då GOF ringde och undrade
Lu
D om jag var intresserad av att ta över
n ne
TA
ER S
får v
å rd. B il d : K ATJ A E K
Fågelcentralen passade det mig väl-
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digt bra. Nu gäller det att få en stabil ekonomi i
verksamheten och sedan vill jag utöka den till att
ta hand om alla sorters herrelösa djur.
Jan är en mycket aktiv pensionär. Han har nyss
avslutat en dinosaurie- och mammututställning i
Alingsås. Han håller också på att skriva två böcker,
en om fåglars uppbyggnad och en om mikroorganismer i våra vatten. Nästa vår skall han leda kunskapssafari i Namibia, Botswana och Zimbabwe,
där han försöker hjälpa till att skapa ekobaser där
lokalbefolkningen ska utbildas till guider och naturvårdare.
Till slut undrar jag om Jan har något udda intresse som inte så många känner till?
– Jan Långben, svarar han.
Först hör jag inte vad han säger för jag kan inte
associera till vad han sagt. Men det visar sig att Jan
har källaren full med gamla årgångar av Kalle
Anka. Denna ”fågeltidning” läser han minst två
gånger om dagen. Det är hans sätt att koppla av
efter en aktiv dag.
Varför gillar du just Jan Långben så mycket?
– Jan Långben är nöjd med tillvaron, han har
inte många ägodelar, men han klagar aldrig. Han
är dessutom beundransvärt snäll och vänfast. Alla
djur gillar honom. Han är en förnöjd person som
inte strävar efter pengar eller makt – och så heter
han Jan. #

Fåglar
Fåglar på
på Västkusten
Västkusten 4/2018
4/2018
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KRICKA
KORT I ROCKEN, HETER SOM DEN LÅTER
Krickan är inte direkt någon doldis, om än diskret
i sin gråvattrade finkostym. Likväl är vår minsta and värd
att granska lite närmare under skruden.
TEXT: HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

E

nolavärspliggar och malemackar kan det vara gott
med en gnutta förkovran om en rätt konventionell and, låt vara att den är en smula kort i rocken. Faktiskt den minsta simanden vi har. Jag talar
förstås om krickan. Det är till skillnad från många
tidigare avhandlade arter i denna artikelserie ingen särskilt svårsedd eller ovanlig fågel, så det kan
krävas lite extra grävning av undertecknad för att
komma andsveriges minsting under skruden.
Krickan är ju ingen direkt doldis, åtminstone för
oss som regelmässigt väljer att titta på fåglar, men
hör kanske inte till gemene mans repertoar när det
kommer till artkunskap. Kanske är det för att den
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FTER ALLA HAVSTJÄDRAR, nattskvaddror,

är liten och liksom försvinner i mängden? Kanske
är det för att honan (och stundom hanen förstås) är
diskret och kamouflagemässigt inriktad i färgsättningen? Hanens karaktäristiska läte, som givit arten dess onomatopoetiska namn, kan också tänkas
drunkna i mängden av olåt en våtmarks invånare
låter höra en dag i maj. Nere på kontinenten, där
krickan kamperar över vintern, menar man tvärt
om att det är en lättsedd och folkkär fågel. Så kan
det bli.
En viss herr von Linné, som ännu inte hade hängivit sig helt åt binomialnomenklatur vid tillfället,
beskrev krickan som ”[Anas] macula alarum viridi,
linea alba supra infraque oculos” – en and med grön

kricka

Bild: STEFAN OSCARSSON/N
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Artspaning

Bild: STEFAN OSCARSSON/N
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vingspegel, en vit linje över och under ögat. Inledningsvis gällde denna harang som vetenskapligt
namn i Linnés rullor, men i hans Systema naturæ
blev det så småningom en liten beskrivning som
fick hänga på det ännu gällande vetenskapliga
namnet Anas crecca.
Artepitetet crecca kommer alltså av det svenska
namnet på fågeln, som redan då var kricka eller
krickand, (även andra varianter som knikand och
kräka finns belagda) vilket i sin tur alltså, som redan antytts, kommer av hanens kärnfullt klämkäcka serenad, vilken brukar uttydas ”krick!”. Flera andra germanska språk har liknande lösningar,
såsom norskans krikkand och tyskans Krickente.
GAMLE KALLES KORTHUGGNA BESKRIVNING fokuserar

helt på två detaljer i krickans fjäderdräkt, varav
den ena ju bara är sann för hannen. Fru kricka är
förstås året om brunspräcklig som simandshonor
brukar vara, men med vingspegel i sportig grönmetallic istället för gräsandens blå. Herr kricka har
förutom de av Linné omnämnda strecken ett rödbrunt huvud som innanför strecken har en ögonmask i blågrönt. Hans övriga lekamen är i finkostym mestadels ljust gråvattrad, med inslag av
bland annat svart och vitt. Jämfört med nyss
nämnda gräsand är krickan bara drygt hälften så
stor – en litenhet som på svensk botten endast
matchas av årtan.

Fåglar på Västkusten 4/2018

Av den svenska ornitologins fader, Sven Nilsson,
lär vi att hos krickan är ”luftstrupen cylindrisk, något hoptryckt framtill och baktill, med en liten
benlåda till venster ofvanom bifurcationen, nära
5/8 tum tvärsöfer; tarmkanalen 4 fot 5 tum; 2½
tum från anus sitta 2 blindtarmar, af hvilka den
ena är 4½ tum, den andra litet kortare.” – Varför
Nilsson tyckte det var viktig information att delge
läsaren lär vi få nöja oss med att spekulera i …
Nilsson menar också att krickan näst efter gräsanden är den and som har störst utbredning i landet, och det må ha varit sant på 1830-talet, men
faktum är att våtmarksutdikningarna under sent
1800- och tidigt 1900-tal kan ha så mycket som
halverat den dåvarande svenska populationen av
kricka. Idag förefaller Sveriges krickor hålla sig på
en stabil eller lätt minskande nivå, men tätheten
innefattar troligen ett mörkertal på det att norrländska tjärnar inte är lika noggrant inventerade
som sydsvenska slättsjöar. I ärlighetens namn säger ju Nilsson inget om just populationstätheten,
så han kan fortfarande ha rätt, även om det är glesare mellan ankorna. Som jämförelse kan noteras
att det under jaktåret 2005/2006 fälldes nära
145 000 gräsänder men endast 9 600 krickor.
VAD GÄLLER ÖVRIGA VÄRLDEN sträcker

sig krickans utbredningsområde från Island i väst, till Kamtjatka
och Japan i öst, från Sibirien i norr till ekvatorn i

kricka

söder. Grovt räknat häckas det i norra halvan och
övervintras i södra, med undantag för några områden som hyser en population året om, inkluderat
större delen av Västeuropa och exempelvis västoch sydkust på Island och i Norge och Sverige.
Men de flesta krickor lever alltså under en ganska stark migratorisk övertygelse, och plägar angöra Norden med början sådär vid islossningen i
mars och efter avslutade häckningsbestyr vända
näbben söderut.
SOM TIDIGARE ANTYTTS, även om den förekommer i
större delen av landet där miljön är gynnsam, så är
krickan talrikast och helst häckande, vid norrländska insjöar och andra sorters nordliga pölar och gölar. Boet förläggs allt som oftast till undervegetation ett gott stycke från vattendraget ifråga, där
5–15 ägg ruvas i ungefär tre veckor. Allra senast
när ungarna kläckts plägar herr kricka anse sina
åtaganden fullgjorda och drar iväg för att rugga
bort finkostymen till förmån för en mer diskret
eklipsdräkt (av gammalgrekiskans ekleípō – att
övergiva). Det kommer då an på mor kricka att
själv föra ungarna från den farliga landbacken till
relativ säkerhet på vatten. Krickungar må ha korta
ben, men jämfört med många andra änder är krickan snabb i vändningarna även i terrängen, vilket
kommer till nytta när den klafsar runt i strandkant
och sump på jakt efter olika sorters ryggradslösa
djur.
DET ONOMATOPOETISKA NAMNET KRICKA har

redan avhandlats, men det finns fler linjer att gå på när det
gäller benämningar. Krickans japanska namn till
exempel, betyder helt sonika ”liten”. Vetenskapssamhället före Linné använde ofta latinets querquedula, vilket ju idag är årtans artepitet, men som
helt enkelt betyder ”liten and”. I denna romanska
anda brukas i franskan ordet sarcelle, med ursprung i querquedula, lite vårdslöst om både krickor och årtor. Krickan får dock heta sarcelle d’hiver
– vinterkricka, på det att många övervintrande
krickor norrifrån håller vinterkvarter i Frankrike.
Årtan får följaktligen heta sarcelle d’eté – sommarkricka. Det engelska namnet Teal å sin sida har,
med anledning av krickhannens grönskimrande
mask, fått namnge en blågrön färgnyans. Även i
svenskan används stundom i datorsammanhang
teal om färgen, eftersom den var en av de 16 första
officiella HTML-färgerna, då med hexadecimal kod
#008080. IT-nostalgiker minns säkert färgen som
standardbakgrund i Windows 95.
hotbilden mot krickan är lite
oklart, då den inte rödlistebedömts i Sverige (men
enligt andra inventeringar är relativt stabil i långa
loppet men kanske minskande de senaste tio åren).

Lämpliga vatten med skyddande vegetation är fortsatt ett måste, liksom födotillgång i form av både
växter och evertebrater. Det mygghärjade Norrland borde kunna erbjuda allt detta, men man vet
ju aldrig hur framtiden kommer att te sig.
DET GISSAS ATT mellan en halv och en hel miljon
krickor häckar i Europa och internationella naturvårdsunionen IUCN betecknar arten som livskraftig, vilket ju verkar bra, men situationen kompliceras av att IUCN liksom BirdLife International, men
till skillnad från BirdLife Sverige, klassar amerikansk kricka (Anas carolinensis eller möjligen Anas
crecca carolinensis) som en underart till vanlig
kricka och inkluderar de 4–5 miljonerna amerikanska krickor som finns i världspopulationen.
Det börjar emellertid visa sig att det traditionellt
rättframma släktet Anas är ett taxonomiskt gungfly. Preliminära DNA-studier visar att den amerikanska krickan, morfologiska likheter till trots, är
närmare släkt med den sydamerikanska arten gulnäbbad kricka, vilken för övrigt skiljer sig från de
andra två genom att sakna könsdimorfism, det vill
säga könen är lika.
Fler taxonomiska komplikationer väntar emellertid simänderna, då det i skenet av den senaste
tidens forskning förefaller tillrådligt att placera
alla årtor och skedänder i ett släkte för sig (Spatula), bläsänder, snatterand och praktand för sig
(Mareca) och en del andra fylogenetiska krumsprång, som vi kanske för själsfridens skull utelämnar tills det framgent kanske blir mera tvunget att
grotta ned sig i de detaljerna. Det blir istället till
att luta sig tillbaka och invänta islossningen (om
nu isen alls lägger sig) och den myllrande våtmarkens kanske muntraste tjut. Krick på er! #

”

”Lämpliga
vatten med
skyddad
vegetation
är fortfarande ett
måste

HUR DET STÅR TILL med

Illustration:
HAMPUS LYBECK
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Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA

ARBORETART – NÖTVÄCKA
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM

N

ÖTVÄCKA OCH TRÄDSTAM, öppen sommarhimmel och tornseglare. Något annat
går inte. Fast den här gången var den
först mus bland smålöven bakom en nedfallen
bokstam. Ögonblicket efter, uppflugen från
marken till en mindre gren, var den under
några sekunder gärdsmyg med kort stjärt,
in-nan den till slut satt rättvänd på en grövre
stam och blev – nötväcka. En riktigt nötväcka
med blågrå rygg, rödaktiga flanker, svart
ögonmask och rejäl näbb. Talgoxen intill var
lättare, som vanligt gul under med svart vertikalband mitt på buken. Deras läten blir man
för övrigt aldrig klar med, de kan ju låta nästan hur som helst, inom en tättings vokalområde alltså.
Uppe på höjden fanns spår i snön efter nattens aktiviteter: hare, näbbmus och räv. Tydligt större mellanrum mellan trampdynorna
– räv då. Och så fanns där ju inga skoavtryck
heller i snön invid spåren. Mickel går ju inte i
koppel med en husse ...
Någon vecka senare, visslar och låter nötväckan högljutt mellan nakna trädstammar,
trots att det är råkallt och marken ännu vit av
ett tunt snötäcke. Men det är ju ljuset, det
lovande februariljuset som får igång dem,
och grönfinkarna också naturligtvis. Det är
alltid förvånansvärt kort mellan julgranens
avsked och deras rullande läten uppifrån
trädkronorna. Ljuden från finkar och nötväckor är hängbron av tid innan den riktiga
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våren anländer med snödroppar och sädesärlor. De vita små stjärnorna står där alltid plötsligt i början av februari, tätt invid grannens
solvarma sydsida, medan övrig jord ännu är
stel av tjäle.
Om lejonen i stenportalen i Mykene hade
varit levande, hade klippnötväckan ändå överröstat dem. Tju-tju-tju ekade det ljudligt mellan klippblocken i den arkeologgrävda stenöknen. Man behövde inte ens titta för att arta
den, Peloponnesos och stenblock ... Och näbben var som en dolk, ja. Det var inte europakonturer, det var inte trädstammar och det var
inte vårvinter, men det var en nötväcka – en
arboretart. I min värld.

Sandbergs sida

Heinrich Schliemann grävde fram Mykene och en annan tysk grävde fram en för världen ny art av nötväcka. Under 1860- och
70-talen vistades Theobald Krüper i Turkiet
och samlade och samlade för vetenskapen i
Europa. Monumentet blev den lilla vackra
Krüpers nötväcka. Så blev också han odödlig i
den ornitologiskt vetenskapliga världen. Sitta
krüperi själv lär leva kvar bland svarttallen i
Turkiet 2 000 meter över havet.
Europea räds ju inte bebyggelse. Öppnar vi
vädringsfönstret till sovrummet kan vi ibland
under morgnarna höra deras visslingarna ända
ner bland lakanen. Välgörande ljud för oss
mediakrackelerade moderna människor. Föga

förvånande visar nya studier vid SLU, universitet och högskolor på att olika sorters naturljud kan minska stressen i storstäder.
Men det är klart nya mutationer uppstår,
kanske. Vid Wimbedons tennisarena hyschar
man vid minsta ljud under match. Den hetlevrade amerikanske tennisspelaren John
McEnroe sa en gång att han föredrog att spela
tennis vid Flushing Meadows, Queens, New
York. Där var liv och rörelse med flygplan som
landade och lyfte intill ...
– Nut... what? sa John och lutade sig fram
mot mikrofonen i oväsendet.
– Höss så ett kan bli´, sa en gång värmlänningen Göran Tunström. #
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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid
ske via e-post till resor@gof.nu,
även om resan har anmälningsavgift. Skicka ett separat mejl för varje exkursion som du anmäler dig
till och skriv exkursionsnamnet
som ärende. Ange resmål, namn
på samtliga deltagande personer,
telefonnummer och om du kan
ställa upp med bil. För ungdomar
upp till 26 år ska också anges födelsedata. OBS! För LadyBirds och
Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se info i resp program.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmälningsavgift ska betalas in på plusgiro
470 06 96-0. Det går även bra att
använda Swish till nummer
1232682326. Datum för inbetald
avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om
resan blivit fulltecknad, inställd eller
om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns. För övriga
exkursioner betalas inget i förväg.
PRIS: Avgiften insamlas i allmänhet
under exkursionen. . För ungdomar
upp till 26 år ges en rabatt på 25 %
på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten
går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond. För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är
priset beroende av antalet deltagare.
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.

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.
ÖVRIGT:
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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!
HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 8 DECEMBER

Halland brukar kunna bjuda på
trevliga övervintrare så här års –
som snösparv, berglärka och vinterhämpling. Vi stannar på ett antal
kustlokaler och gör kanske 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 var det finns intressanta
fåglar. Samåkning i bilar med avresa 08.30, återkomst vid 15-tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS : Ca 100 kr. ANMÄLAN:
Senast 28/12. KONTAKTPERSON: Gunilla Jarfelt
(070-515 52 85).
VINTERFÅGLAR PÅ TJÖRN
SÖNDAG 27 JANUARI

Beroende på väder och isläge, och
därmed fågeltillgång, väljer vi de
bästa lokalerna för dagen. Kanske
börjar vi på Klädesholmen, där vi
kan få se arter som alfågel, lommar,
toppskarv, skärsnäppa, tretåig
mås, alkor och skärpiplärka. Havsörn och pilgrimsfalk sitter ofta på

omgivande skär. Därefter åker vi till
någon plats med utsikt över Breviks kile eller Stigfjorden. Där vi har
god chans på havsörn, lommar,
doppingar och imponerande knipflockar. Vi avslutar troligen vid fjordarna runt Mjörn där upp till 100
salskrakar kan ses. Samåkning från
Operan 08.00 till Myggenäs korsväg där Per ansluter.
LEDARE: Per Undeland. PRIS: Ca 200 kr. ANMÄLAN:
Senast 19/1. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Karin
Emilsson (070-578 72 32).

PIPLÄRKOR I HALLAND
LÖRDAG 2 FEBRUARI

För tredje vintern i rad tar Reino
Andersson oss till platser där vi tidigare år fått se ängs-, skär- och
vattenpiplärka. Turen går bland
annat till Årnäshalvön och Getterön, kanske även sydligare lokaler.
Med lite tur ska vi också denna
gång få se arterna på nära håll och
lära oss skilja dem åt – det är just
nu högsäsong för dem. Vi samåker
i egna bilar från Operan kl 08.00.
LEDARE: Reino Andersson. PRIS: ca 200 kr.
ANMÄLAN: senast 28/1. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

SKÅNE/ÖSTERLEN
FREDAG–SÖNDAG 8–10 FEBRUARI

Vinterfågelskådning i Skånes klassiska gås- och rovfågelmarker.
Bland tusentals övervintrande sädgäss brukar räkna in fem–sex gåsarter. Normalt ser vi också ett tiotal
rovfågelarter. Vi åker gemensam
buss och bor på vandrarhemmet i
Skåne-Tranås. Avresa kl 14.00 på
fredag med hemkomst vid sex/sjutiden på söndag kväll.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 700 kr . ANMÄLAN:
Senast 18/1 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Manne Strömbäck (070-899 66 92).
TORSLANDAVIKEN
SÖNDAG 17 FEBRUARI

Torslandaviken kan vara gnistrande vacker och bjuder inte sällan på
fina vinter-arter som salskrake, varfågel, rördrom och berglärka.
Övervintrande rovfåglar som blå
kärrhök och fjällvråk kan dyka upp
och har vi tur får vi en skymt av
kungsfiskaren. Varvet runt Karholmsdammen är ca 7 km på mestadels bra men ibland leriga stigar.
Vi samlas vid asfaltsplan, modellflygplatsen, kl 07.30. Närmaste

busshållplats är Amhults resecentrum. Exkursion är även öppen för
icke medlemmar.
LEDARE: Karin Magnander. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN :
Ingen. KONTAKT: Manne Strömbäck (070-899 66
92).

HALLANDSKUSTEN
SÖNDAG 24 FEBRUARI

Årets vårvintertur längs Hallandskusten leds traditionsenligt av Calle Hagman (27:e gången). Vi börjar
vid Morups tånge och tar oss norrut till flera fina kustlokaler. Vi spanar efter övervintrande tättingar
såsom snösparvar och berglärkor,
tidiga vårfåglar och rovfåglar. Avslutning vid Getteröns Naturcentrum. Avresa från Operan 07.00
med hemkomst vid 17-tiden. Vid
tillräckligt många anmälningar
åker vi gemensam buss.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:
Senast 11/2. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

VRÅNGÖ
LÖRDAG 16 MARS

Grågäss, strandskator och andra
vårfåglar spanar vi efter denna
dag. Efter en halvtimmes båtfärd
gör vi en 6 –7 km lång rundvandring på Vrångö. Samling på Saltholmens brygga i anslutning till båtens (linje 281) avgång kl 08.12.
Spårvagn (linje 11) går från Drottningtorget kl 07.24. Åter vid Saltholmen kl 13.40. Obs! Tiderna är
preliminära, se Västtrafiks turlista.
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria Eriksson

(070-539 59 10).
DALSLAND/SÖDRA VÄRMLAND
FREDAG–SÖNDAG 5–7 APRIL

En exkursion med inriktning på
skogsfåglar och hackspettar. Med
lokal guide kommer vi förhoppningsvis att hitta både gråspett
och tretåig hackspett och med lite
tur även skogens doldis, järpen. Vi
bor i 4-bäddsstugor på Örnäs Camping vid Vänern strax utanför Åmål.
Vi åker i två VW-bussar, så deltagarantalet är begränsat till 16 personer. Avresa från Operan kl 14.00
med hemkomst söndag eftermiddag/kväll.
LEDARE: Roger Gran. PRIS: ca 1 200 kr. ANMÄLAN:
Senast 8 mars. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Manne
Strömbäck (070-899 66 92).



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.

tern, och några låter sig matas.
Eventuellt går vi en sväng upp i
Änggårdsbergen också. Hpl Botaniska trädgården.
GUIDE: Ingrid Hammarström (070-368 11 76).

GUIDE: Berndt Lindberg (073-693 81 00).
STENSJÖN/GUNNEBO
TORSDAG 10 JANUARI

Samling kl 10.00 på P-platsen vid
Stensjöns fågelmatning, där svanar och änder samlas vintertid.
Därefter går vi antingen en runda i
Gunneboområdet eller vandrar
ner till Grevedämmet och spanar
efter strömstare. Hpl Kristinedal.
GUIDE: Berndt Lindberg (073-693 81 00).
VRÅNGÖ
TORSDAG 17 JANUARI

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.
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.

Killingsholmen, ca 3 km fram och
tillbaka. I detta område har vi tidigare sett havsörn och salskrake.
Efter turen har vi planeringsmöte
(se nedan).

Diverse övervintrande sjöfåglar
och tättingar torde kunna ses på
denna tur. Vi landstiger på Vrångö
för ett par timmars promenad.
Samling på Saltholmens brygga i
anslutning till båtens (linje 281)
avgång kl 09.25 (preliminär tid,
kontrollera på hemsidan).
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
TORSDAG 24 JANUARI

Detta är stadens äldsta park, där
vit stork häckade 1872 och
kattugglan visade upp sig i februari 2016. Vi undersöker vilka vinterfåglar som finns här nu och besöker också Palmhuset. Samling
kl 10.00 vid ingången mot Drottningtorget. Hpl Centralstationen.
GUIDE: NaturStig (073-030 28 16).

PLANERINGSMÖTE
TORSDAG 7 FEBRUARI

Vi sätter oss på Ekliden kl 14.00
och planerar under ett par timmar
programmet för juli–december.
Kaffe med tilltugg kommer att finnas. Om du inte kan komma men
har förslag på utflyktsmål, ring Lars
Hellman (031-97 06 91).
TJOLÖHOLM
TORSDAG 14 FEBRUARI

Ett par timmars vandring på 6
km ganska lättgångna stigar på
udden bortom slottet. Samåkning
med bilar från Frölunda kyrka
kl 09.15. Samling på p-platsen (avgift) vid Tjolöholms slott kl 10.00.

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).

TORSDAG 3 JANUARI

Vi samlas kl 10.00 innanför grindarna till Botaniska trädgården.
Här finns en del fåglar även på vin-

STÖRSTA INLANDSDELTA
MÅNDAG 18 FEBRUARI

Ikväll får ni en glimt av Botswana,
”Afrikas sista Eden”. Rudi Jelinek tar
oss med på en fotosafari till våtmarkerna i Chobe med biätare,
wattled crane, hägrar, skimmer m
m. Allt inramat av stora elefanthjordar, bufflar, antiloper, hyenor
och lejon. Resan gick sedan till bl a
Shakawe där de såg Pels Fishing
Owl, Lake Ngami med övervintrande änder, vadare, hägrar och
pelikaner, Savuti, Kasane och till
Victoriafallen i Zimbabwe.
50 ÅR MED FISKGJUSAR

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Den första måndagen i varje månad är det öppet hus i vår föreningslokal Villa Ekliden på Södra
Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda. Välkomna in på en kopp
kaffe och trevligt fågelprat med
andra i föreningen! Följande
måndagar är det bildvisning
klockan 19.00.

MÅNDAG 18 MARS

Det är drygt 50 år sedan ornitologer i Falkenberg startade ett fiskgjuseprojekt som bl a omfattat inventering, ringmärkning och
bobyggen. Fiskgjusen har tyvärr
minskat i området de senaste åren.
Är det en trend? Vilka är hoten?
Thomas Andersson och Göran Johansson, som arbetat länge med
projektet, berättar, visar bilder och
en alldeles ny film.
SALTA BILDER FRÅN PORTUGAL

ÖXNÄS

FÅGELCENTRALEN

TORSDAG 31 JANUARI

– DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN

I detta gamla jordbrukslandskap
vid Nordre älv finns alltid en del
fåglar att beskåda, t ex övervintrande rovfåglar. Högst 4 km vandring. Samling kl 10.00 på P-plats
700 m in på Öxnäsvägen (före Öxnäs by). Hpl Öxnäs. Samåkning
från hpl Bäckebols köpcentrum
(vid Coop) kl 09.30.
GUIDE: Uno Unger (070-482 12 11).

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. Tommy Järås, Jan
Westin, Petra Lundemo och Bertil
Wendel berättar om överlämnandet av Fågelcentralen och om
framtiden.

BILLDAL
TORSDAG 7 FEBRUARI

BOTANISKA

OKAVANGO, VÄRLDENS

GUIDE: NaturStig (073-030 28 16).

GUIDE: Margareta Andersson (073-331 43 73).

GÖTEBORGS HAMN

gäster, Kim Larsson och Pelle M
Ekberg. De visar foton och berättar
om möten med lunnefåglar, havssulor, storlabbar, grisslor och andra
karaktärsarter för ett riktigt norskt
fågelberg. På vägen dit och hem
stannade de på vackra platser och
fick spännande obsar.

Samling vid busshållplatsen Billdals kyrka kl 10.00. Ett antal P-platser finns i närheten. Vi börjar med
att spana från plattformen vid
Haga kile och går sedan ut mot

RUNDE – LUNNEFÅGLARNAS Ö
MÅNDAG 14 JANUARI

Den norska fågelön Runde sydväst
om Ålesund var målet för en GOFresa sommaren 2018. Resan blev
ett oförglömligt minne för kvällens

MÅNDAG 15 APRIL

Södra Portugal är inte bara golf
och bad! Leif Jonasson tar oss med
på en septembertripp bland fåglar
och saliner i lugn takt. Havslöpare
och större lira siktades vid kontinentalsockeln, kejsarörnar och
stortrappar på stäppen. Som avslutning en hop-on hop-off busstur i de kulturella och turisttäta
delarna av Lissabon.
ÅRSMÖTE
SÖNDAG 7 APRIL

Information om tid och plats
meddelas i Fåglar på Västkusten nr 1-2019 och på hemsidan www.gof.nu.
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PROGRAM
F
 pV FÖRENINGSINFORMATION

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!

STUDIEVERKSAMHETEN
Lär dig mer om fåglar tillsammans med likasinnade! 2019
startar GOF/Studiefrämjandet
hela FEM nya studiecirklar –
teorikvällar kombinerade med
skådande i fält. Teoridelen blir
i Villa Ekliden.
10 december är första möjliga
anmälningsdag till cirklarna.
LÄR DIG MER OM FÅGLAR
NYBÖRJARCIRKEL I FÅGELSKÅDNING

Lär dig grunderna tillsammans
med två mycket erfarna och uppskattade ledare från GOF! Kursen
riktar sig till nybörjare och vi går
igenom de vanligaste arterna och
ger en bra grund till fågelskådande, speciellt med fokus på
Västkusten. Det blir två kvällsträffar på Villa Ekliden, 18.30–21.00
samt tre exkursioner runt
Göteborg dagtid, 09.00-13.00
(troligtvis söndagar). Kurserna
genomförs under mars och april.
Vi samåker i egna bilar. Maximalt
antal deltagare är 20 st.
KURSSTART: 5 mars kl 18.30, GOF/Villa Ekliden,
Västra Frölunda LEDARE: Bill Karlström 070817 65 35 och Mikael Sundberg 0735-68 16 13.
ANMÄLAN: Senast 22 februari 2019 på www.
studieframjandet.se SÖKORD: Lär dig mer om
fåglar, Nybörjarcirkel i fågelskådning med
GOF. KOSTNAD: 500 kr.

FORTSÄTTNINGSKURS 2019
BESTÄM FÅGLAR I VÅR NÄRHET

Vill du fortsätta fågelskåda och
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SVALBARD RUNT MED GOF
SÖNDAG 6 JANUARI

Rudi Jelinek visar bilder och berättar från GOF:s resa till Svalbard
2018. Resan gick först till Dansköja,
där Strindberg, Frænkel och Andrée startade sin ballongfärd mot
Nordpolen. Norr om ön Fuglesangen dök den första isbjörnen upp.
Följeslagare under hela resan var
stormfåglar, spetsbergsgrisslor,
vittrutar, ismåsar och alkekungar.
Vid iskanten välkomnade över
1 000 grönlandssälar! Vädret gav
oss möjlighet att besöka Vitön, där

kanske redan har gått nybörjarkursen? Målet med denna studiecirkel är att bygga på grunderna
och lära oss mer om de vanligaste
arterna på Västkusten; hur de ser
ut och hur de låter och mer om
deras flyttning, beteenden och
förekomst. Cirkeln är uppdelad i
fem tillfällen med start på Ekliden,
4/4 kl 18:30-21:00. Därefter följer
fyra lördagsexkursioner 13/4,
27/4, 4/5 samt 11/5, samtliga kl
09:00–13:00. Vi samåker med
egna bilar.
KURSSTART: 4 april kl 18.30, GOF/Villa Ekliden,
Västra Frölunda LEDARE: Leif Jonasson email:
leif.i.jonasson@gmail.com. ANMÄLAN: Senast
12 mars 2019 på www.studieframjandet.se
SÖKORD: Fåglar i vår närhet – lär dig bestämma
dem. KOSTNAD: 500 kr. Max 12 deltagare.

VARDAGSORNITOLOGI I FÄLT
VÅR OCH SOMMAR MED GOF

Detta är en ren fältkurs där vi åker
ut till olika fågellokaler och olika
biotoper under fem lördagar.
Avsikten är att lära känna framförallt vanliga fåglars utseende, läten och beteenden. Maximalt antal deltagare är 20 st. På
utflykterna samåker vi med egna
bilar – alltid på en lördag.
23 mars. Kursstart. Ringmärkning
på fågelmatningen Erikslund,
Kvibergs kyrkogård. 9–12.
13 april. Mönster i norra Halland
och Onsalahalvön. Vi hoppas på
många vårfåglar.
27 april. Hornborgasjön eller annat mål.
2 juni. Fågelsångsexkursion i lövskogsmiljö. Lokal ännu ej bestämd.

ballongfararna så tragiskt slutade
sin resa.
HUR MÅR FÅGLARNA I STADEN?

giska institutionen vid Lunds universitet. Göteborgsornitologer har
bidragit med en del underlag till
deras forskning.

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Hur påverkar faktorer som föroreningar, buller och gatubelysning
småfåglarnas överlevnad och
häckningsframgång? Är fågelmatning av godo eller ondo? Vad betyder fågelmatningen för människors intresse för fåglar? Det är
några av frågorna vi ikväll får svar
på av Caroline Isakson och Maria
von Post, två forskare från biolo-

21 juli. Vadarutflykt där vi lär oss
att känna igen snäppor, pipare
och spovar i vackra sommardräkter. Hallandskusten.
Oktober. Bonustillfälle. Vi visar
bilder som deltagarna tagit under
kursen i GOF:s föreningshus
Ekliden i Västra Frölunda.
KURSSTART: 23 mars kl 09.00 LEDARE: Peter Keil
076-879 64 08 och Anna-Lena Ringarp 070-827
93 76. ANMÄLAN: Senast 1 mars 2019 på www.
studieframjandet.se SÖKORD:
Vardagsornitologi i fält. KOSTNAD: 500 kr.

VÅRA ROVFÅGLAR
VÅRKURS I FÄLT MED GOF

En fältkurs med GOF där vi åker ut
till olika fågellokaler lämpliga för
rovfåglar. Vi vill lära känna framförallt våra vanliga rovfåglars utseende och uppträdande. Inga förkunskaper krävs. Max 15 deltagare.
Vid teorilektioner kör vi normalt
tre 45-minuterspass per tillfälle.
Sammanlagt 15 lektioner. Vid resor blir det längre sessioner. Tag
med fika på resorna.
Det är en fördel om du har tubkikare med på våra utflykter då vi
ofta studerar rovfåglar på långt
håll. Men en bra handkikare går
också utmärkt. Vi planerar resorna
i egna bilar vid första tillfället.
Ändringar kan förekomma i programmet både för plats och resedag t ex för att undvika heldagsregn på viktiga utflyktsdagar eller
gemensamt bestämma bästa lokal för flyttande rovfåglar.
Vi träffas vid fyra tillfällen på följande datum och tider (tiderna
inkluderar restid vid utflykter).

STORMSVALAN – MYTOLOGI OCH
FÖREKOMST PÅ VÄSTKUSTEN
SÖNDAG 3 MARS

Stormsvalan har omgivits av en
spännande mytologi. Kåre Ström
började studera stormsvalor på
Västkusten tillsammans med
Roland Börjesson i slutet av
1980-talet. De har gjort ett stort
antal strandhugg på öar och fyr-

Tisd 12 mars: kl 18.00–20.15 Villa
Ekliden. Teori om rovfåglar. Bra
om du har pluggat fem av de vanligaste rovfåglarna (ditt val!) inför
detta tillfälle! Vi kommer att jobba
med bl a Artportalen. Nu bestämmer vi också de praktiska detaljerna runt utflykterna, bl a var vi
samlas för samåkning.
Lörd 16 mars. kl 07.00–12.00
Utflykt till rovfågellokal närmare
Göteborg.
Lörd 6 april kl 03.00–19.00 Utflykt
till rovfågellokal närmare
Göteborg.
Lörd 4 maj kl 04.00–20.00 Vi gör
en längre utflykt/resa till t ex
Skagen i Danmark. Vi kör kursen
3 lektioner på fm och 3 lektioner
på em. Resan tar drygt 4 tim enkel
väg.
KURSSTART: 12 mars kl 18.00, Villa Ekliden
LEDARE: Per Undeland. ANMÄLAN: Senast 1 mars
2019 på www.studieframjandet.se SÖKORD: Lär
mer om våra rovfåglar. KOSTNAD: 500 kr. ÖVRIGA
KOSTNADER: Resekostnader och övriga utlägg i

samband med utflykter bekostas av kursdeltagarna. Vi brukar räkna med 20 kr/mil och dela
upp mellan alla i bilen.
FRÅGOR OM KURSEN: Per Tengroth på tel
0709-87 54 08 eller per.tengroth@gmail.com.
Uppdateringar av kursen finns på GOF:s hemsida samt på Studiefrämjandet.
LÄR MER OM VADARE I FÄLT
SOMMAREN 2019 MED GOF

Vi åker ut till olika fågellokaler för
att lära känna framförallt våra
vanliga vadares utseende, läten
och beteenden under bästa tänkbara period, juli–augusti. Inga förkunskaper krävs. Max 15 deltagare. Det är en stor fördel om du
har tubkikare med på våra utflyk-



platser i Bohuslän samt bergiga uddar i Halland och vid Hovs hallar i
Skåne. Det första fyndet gjordes
med enkel utrustning 1988 på Hermanö i Bohuslän. Idag närmar de
sig det etthundrade fyndet.

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

ter då vi ofta studerar vadare på
långt håll. Vi planerar resorna i
egna bilar vid första tillfället.
Teori om vadare.
Bra om du har pluggat 5 av de
vanligaste vadarna (ditt val!) på
egen hand inför detta tillfälle! Vi
kommer att jobba med bl a
Artportalen. Nu bestämmer vi
också de praktiska detaljerna runt
utflykterna, t ex var vi samlas för
samåkning i egna bilar.
Lör 27 juli kl 07.00–12.00 Utflykt
till bra lokal för vadare närmare
Göteborg.
Lör 3 augusti kl 06.00–18.00 (utflykt med lite längre resa, preliminärt till Hallandskusten). Vi kör
kursen 3 lektioner på fm och 3 lektioner på em. Resan tar ca 1,5 tim
per enkel väg.
Lör 24 augusti kl 07.00–12.00
Sista träffen blir i slutet av augusti
för att se om vi kan studera ungfåglar av de artiska arterna. Utflykt
till lämplig fågellokal.
KURSSTART: 27 juli, Villa Ekliden LEDARE: Per
Undeland. ANMÄLAN: Senast 14 juni 2019 på
www.studieframjandet.se SÖKORD: Lär mer om
våra rovfåglar. KOSTNAD: 500 kr. ÖVRIGA KOSTNADER: Resekostnader och övriga utlägg i samband med utflykter bekostas av kursdeltagarna. Vi brukar räkna med 20 kr/mil och dela
upp mellan alla i bilen.
FRÅGOR OM KURSEN: Per Tengroth på tel 070987 54 08 eller per.tengroth@gmail.com.
Uppdateringar av kursen finns på GOF:s hemsida samt på Studiefrämjandet.

GÄLLER FÖR SAMTLIGA KURSER:
Kallelse och faktura tillhandahålles av
Studiefrämjandet efter det att antagningsbesked erhållits.

RESA TILL PINGVINERNAS RIKE
– oktober-november 2019
Vi planerar att genomföra
en exkursion till sydatlanten
och besöka fågelparadisen
Falklandsöarna och den
subantarktiska ön Sydgeorgien, innan resan avslutas
med magnifika Antarktis
– den sjunde kontinenten.
Falklandsöarna
Falklandsöarna bjuder på ett
kargt och vindpinat landskap
och ett varierat djurliv. Här möts
kolonier av svartbrynad albatross och pingvinarter som gentoo-, magellan- och klipphopparpingvin. På stränderna ser vi
även sydliga elefantsälar och
sydamerikanska sjölejon.
Sydgeorgien
Mitt ute i Södra oceanen ligger
Sydgeorgien, en ö som med sina
nära 3 000 meter höga bergstoppar, mäktiga glaciärer, lummiga
slätter och vidsträckta sandstränder enligt många är en av världens vackraste. Vi kommer hit
när sommaren fortfarande är i
antågande. Få fartyg har vägarna
förbi och topparna på de dramatiska bergskedjorna är vackert
snöklädda.
Under häckningssäsongen antas Sydgeorgiens pingvinkolonier hysa mer djurliv per kvadratmeter än någon annan plats på
jorden. Salisbury Plain, St Andrews Bay och Gold Harbour är
platser vi kan komma att besöka.
Här hittar vi kolonier med upp
emot 100 000 majestätiska
kungspingviner! Ön är också
hem för pälssälar och albatrosser
samt gentoo-, macaroni- och
hakremspingviner. Vi hoppas
kunna landstiga på Prion Island
för att se de vandringsalbatrosser som häckar här.

Kungspingvin

Antarktiska halvön
Den här tiden på säsongen är
landskapet jungfruligt vackert
och det råder full aktivitet då
pingvinerna förbereder sina bon.
Strax norr om Antarktiska halvön
ligger de bergiga och djurrika
Sydshetlandsöarna. Här väntar
oss utflykter till platser som King
George Island, Half Moon Island
och Yankee Harbour. Förhoppningsvis besöker vi även Deception Island – en aktiv vulkan som
man bokstavligen kan segla in i.
Vidare söderut, längs den antarktiska halvön, ligger den massiva packisen fortfarande tjock.
Kanske stävar vi in i Antarktis isiga vatten i närheten av Mikkelson Harbour eller Cierva Cove.
Nu visar vårt isförstärkta fartyg
och dess besättning sin verkliga
kapacitet. Vi rör oss igenom labyrinter av mäktiga isberg och på
några av dem sitter säkerligen
pingviner och tittar lika förundrat på oss, som vi gör på dem.
Denna dramatiska kustlinje är
verkligen rik på djurliv. Här lever
stora kolonier med Adelie-, hakrems- och gentoopingviner, och
på isflaken kan man ibland se
Weddell- eller leopardsälar ligga

Bild: NIKLAS NILSSON

och vila sig. Antarktiska halvön är
också ett populärt tillhåll för
häckande skarvar, labbar och
trutar.
Ute på däck håller vi ständigt
utkik efter val och njuter av de
storslagna vyer som den vita
kontinenten bjuder på. Wilhelmina Bay, Orne Harbour, Cuverville Island och Errera Channel är
exempel på platser vi hoppas få
chans att utforska med våra
gummibåtar eller under spännande vandringar. Om tillfälle
ges besöker vi kanske en forskningsstation eller en historisk
hytta.
Tycker ni att detta verkar intressant – anmäl er snarast till oss så
fortsätter vi planerandet med vår
arrangör. Detta är en intresseanmälan och får vi tillräckligt
många intressenter så ordnar vi
en träff inför vidare planering.
Har ni frågor eller funderingar
om upplägget – hör av er till oss
snarast.
Berndt Lindberg, berra.lindberg@gmail.com, 073-693 81 00
Rudi Jelinek, rudijelinek@gmail.
com, 0703-88 46 30
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NYTT
FRÅN
STYRELSEN
Nytt från
styrelsen

VI RAPPORTERAR FLITIGT
Göteborgsskådare lämnade ett imponerande antal fågelrapporter till Artportalen under EuroBirdwatch18.
Helgen 6–7 oktober genomfördes EuroBirdwatch för 25:e gången, och fler än
25 000 personer deltog i det största
fågelevenemanget i Europa. I 41 länder
från Europa och Centralasien genomfördes över 950 olika aktiviteter och fantastiska 5,2 miljoner fågelindivider räknades in. Totalt har 78 miljoner fågelindivider rapporterats under alla år och
på olika sätt har långt över en miljon
människor deltagit! Otroliga siffror och
allt för att rikta uppmärksamheten på
fåglarnas flyttning och deras behov av
bestående rastplatser och övervintringsområden.

RESULTATEN FÖR SVERIGES del

sammanställs
i Artportalen, se tabellen nedan.

Tyvärr försvinner Göteborg i tre landskap, men ser man på rapportområden
blir resultaten enligt följande:

Göteborg: 146 arter – 1 633 rapporter
Bohuslän: 114 arter – 418 rapporter
Halland: 177 arter – 1 731 rapporter
Västergötland:148 arter – 2 006 rapporter
INTRESSANT ÄR ATT SE vilka arter som rapporterades mest inom Göteborgs rapportområde. Sexton arter rapporterades
minst 25 gånger, med gransångare på
topp med 43 rapporter, följd av ängspiplärka och rödvingetrast med 36 rapporter vardera. Att notera är att den vitgumpade buskskvättan vid

Statistiken för EuroBirdwatch18 återfinns under Teman högst upp på Artportalens startsida
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Torslandaviken rapporterades 27 gånger. Populär fågel!
DET ÄR GLÄDJANDE att notera göteborgarnas intresse för att rapportera fåglar i
Artportalen. Inte bara under EuroBirdwatch18, utan under hela året. Till och
med 21 oktober har antalet rapporter i
Artportalen ökat med 7,8 % inom Göteborgs rapportområde jämfört med samma period 2017, vilket kan jämföras
med oförändrat i hela landet. För Göteborgs del rör det sig om 135 683 rapporter under 2018.
Ett gott betyg åt Rrk Göteborg och deras arbete med sin hemsida och Glutt.
se!
		

# PER UNDELAND

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN
ORDFÖRANDE

MORGAN JOHANSSON
morgan.johansson@gof.nu (0707-76 19 43)
VICE ORDFÖRANDE

HAMPUS LYBECK
hampus.lybeck@gof.nu (0702-50 17 82)
SEKRETERARE

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

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER
EXKURSIONER

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (0705-15 52 85)
FÅGELSKYDD

FREDRIK WAGNSTRÖM
fredrik.wagnstrom@gof.nu (0735-73 80 84)
HEMSIDA

NILS ABRAHAMSSON
nils.abrahamsson@gof.nu (0708-19 44 77)

ANDRE SEKRETERARE

VIKTOR SVEDBERG
viktor.svedberg@gof.nu (0707-77 24 26)

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu ( 0705-15 52 85)

KASSÖR

RODEN BERGENSTEIN
roden.bergenstein@gof.nu (0735-68 65 99)

INVENTERING

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu (0706-17 42 58)

ÖVRIGA LEDAMÖTER

LEIF JONASSON
MATS BJERSING
FREDRIK WAGNSTRÖM
PER UNDELAND
KARIN EMILSSON
BERTIL WENDEL
PER TENGROTH
ULLA ARNBERG
MANNE STRÖMBÄCK
JAN FUNKE
fornamn.efternamn@gof.nu

HEMSIDOR

MÅNADSMÖTEN

ULLA ARNBERG
uarnberg@gmail.com (0707-75 88 25)
NIDINGEN

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

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)

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

FÅGELCENTRALEN
NIDINGENS FÅGELSTATION

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

STUDIEVERKSAMHET

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

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

Bild 1
En tärna sträcker söderut i ett av höstens blåsväder. Tärnan kan ses ha vattrad rygg och ljus
panna, vilket avslöjar att det är en ungfågel.
Näbben är halvlång men relativt klen och den
inre delen av undre näbbhalvan är orangetonad, vilket borde innebära fisktärna. Mörka
armpennor stödjer denna artbestämning – 1K
fisktärna. (Skummeslövsstrand, 22 september)

KONTAKTPERSON

PETRA LUNDEMO
petra@animalshope.com (0303-165 01)
JAN WESTIN
jan@animalshope.com (0709-967601)

PLATSBOKNING

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

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

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

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA

Bild 2
En ganska kompakt formad fågel sitter halvdold bakom grenverket i en björk. Av storleken
att döma med björklöven som referens möjligen i storlek som en kaja. Näbb och huvudform
skvallrar om att detta bör vara en mindre hönsfågel. En del vita teckningar runt näbben, en
antydd tofs på hjässan samt en grovt fläckig
kropp i dämpat bruna nyanser gör detta till en
1K Järpe. (Öjsjömyren, Jämtland, 27 juli)

FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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