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POTENTIELLT FÅGELPARADIS ?
TORSLANDAVIKEN PÅ HISINGEN

4

är, trots krigsskador och skönhetsfläckar, en av landets absolut bästa
fågellokaler. Sett till antalet observerade arter ligger Torslandaviken
på samma nivå som den välplacerade klassiska ringmärkningslokalen Nidingen, som det anrika fågelsjöområdet Tåkern och som Grötvik
– en sträcklokal i toppklass. Bara
omkring dussinet fler arter är observerade på de komplexa och oerhört
välbesökta lokalerna Hornborgasjön, Kvismaren och Hjälstaviken.
VI SOM FREKVENTERAR Göteborgsområdets oslipade diamant
(eller ska man skriva något nedsolkade?) – vi vet att besökssiffrorna
där inte kommer i närheten av de
publika jättarna med ståtliga Naturum, goda parkeringsmöjligheter
och välplacerade obsplatser. Är det
vad vi vill ha då? kan man fråga sig.
Ja, kanske. Kanske är det så att GOF,
en relativt stor regionalförening
med goda kontakter och engagerade fågelskyddsförespråkare, med
många äldre skådare som fortfarande minns Torslandaviken som en
fågelidyll, skulle kraftsamla och en
gång för alla sluta upp bakom FTN*
och bakom de eldsjälar som med
små medel år ut och år in kämpar
för att återta en liten bit i taget av
den forna men massakrerade gamla
havsviken.
KANSKE ÄR DET SÅ att vi har ett

potentiellt fågelparadis till vårt förfogande – låt oss då på riktigt börja
kämpa tillsammans, som förening,
för att bilda ett naturreservat och
därmed ge
området ett
rättmätigt
och mer beständigt
skydd.
Bild: MATTIAS BARDÅ
REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

*Föreningen Torslandavikens naturreservat – nu med ny hemsida:
www.torslandaviken.se

10

18

26

32

Bilder: LARS LUNDMARK, KATJA EKERSTAD, BJÖRN DELLMING, REINO ANDERSSON, GER MEESTERS .

Innehåll FpV nr 1/2019

03
04
10
15
18
24
26
32
38
42

  LEDARE  

Missa inte årsmötet!
FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN

Sen seglare kämpade & överlevde
SKÅDARPORTRÄTT  

Katja & Liam – förenade av samma intresse
  TORSLANDAVIKEN  

Backsvalehus på väg – träväggar skyddar mot räv och kråka
   FÄLTBESTÄMNING  

Alkor i flykten
  SANDBERGS SIDA

Brushanarna i Björkelund
  INZOOMAT  

Gökhonors färg – slump eller listig strategi?
  VETERANERNA  

Slottsskogsvän vardagsvandrare och naturforskare
PROGRAM

Resor, exkursioner och vardagsvandringar
NYTT FRÅN STYRELSEN

Fågelräddare får njuta sitt otium

Fåglar
PÅ

Missa inte årsmötet!

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

ETT NYTT FÅGELÅR HAR precis börjat och snart är det också dags
för årsmötet. Första söndagen i april hoppas jag att många
medlemmar kan komma, inte minst för att vara med i planeringen av GOF:s fortsatta verksamhet.
TILL DETTA ÅRSMÖTE är vi

tvungna att skicka ut kallelsen tillsammans med förslag om nya stadgar via brev till samtliga medlemmar. Till familjemedlemmar
kommer det endast till den som står
som huvudmedlem. Detta för att FpV
nr 1 kommer ut redan i början av
februari och enligt våra nuvarande
stadgar kan medlem komma in med
motion senast 15 februari. När förKom och
slag föreligger om ändring av stadgar ska detta/dessa förslag medfölja
gör din
kallelsen. Observera att kallelse
röst hörd för
med förslag kommer endast att
skickas ut via vanlig post. Så håll
det behöver
noga koll på er post så ni inte misGOF!
sar detta.
Precis som tidigare kommer övriga
handlingar till årsmötet att finnas tillgängliga på Ekliden ett
par veckor innan årsmötet (mer om detta på sidan 9 i tidningen).

”

En orsak är ju som nämns
ovan, ett utskick av kallelse via ett separat brev innebär en stor
kostnad för föreningen. Men det finns fler anledningar – inte
minst när det gäller demokratiska frågor och hur arbetet inom
föreningen ska fördelas.
Våra nuvarande stadgar är lite föråldrade och behöver ändras, det är nog de flesta överens om. Inför kommande årsmöte
är det bra om alla läser våra nuvarande stadgar då en del missförstånd har cirkulerat en lång tid. Till exempel har GOF sedan
start varit en regionalförening av BirdLife (tidigare Sveriges Ornitologiska Förening) och
kommer med de förslag som ligger idag även i
framtiden att vara så. Men den stora frågan
verkar ha handlat om huruvida en integrering
av medlemskapet är något positivt eller inte.
VARFÖR VILL VI DÅ ÄNDRA STADGARNA?

SÅ MISSA INTE ÅRSMÖTET, kom

och gör din röst hörd för det
behöver GOF!

ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
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Kontakta oss för aktuella priser på
fpv@gof.nu. Vi tar enbart in annonser
som har någon koppling till fågelskådning, natur, uteliv etc.
MEDLEMSKAP I GOF

FpV utkommer med 4 nr/år till medlemmar i Göteborgs Ornitologiska
Förening. Sätt in 200 kr (vuxen), 70 kr
(<26 år) eller 270 kr (familj) på GOFs
plusgiro 89 01 68-8. Glöm inte att
uppge namn, adress, födelseår och
mejladress.
Prenumeration på FpV för icke fysisk person
(bibliotek, företag m.m.) kostar också 200 kr/år.
Betala enligt ovan och uppge leveransadress.
Adressändring:
Har ni flyttat och vill uppdatera er adress hos
GOF? Skriv era gamla och nya uppgifter i ett
mejl och skicka till adress@gof.nu

MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU
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FÅGELNYHETER
FRÅN
VÄSTKUSTEN
Fågelnyheter från
västkusten

SEN SEGLARE
KÄMPADE &
ÖVERLEVDE
längst ut på Gubbanäsan, Getterön och dagen därpå dök ytterligare en upp några mil söderut – en upptäckt som
gladde ett gäng GOF:are lite
extra.
Den 10 november hade nämSent i november har den absoligen GOF planerat en havsluta majoriteten av våra egna
fågelexkursion till Hönö. Avtornseglare dragit söderut, ensaknad av västvindar gjorde
dast ett fåtal kan dröja sig
dock att planerna ändrades
kvar. En av de ovanliga segoch turen styrdes istället mot
larna som kan dyka upp i SveHalland.
rige är blek tornsegDavid Armini, som
lare och under de
var dagens exkursenaste åren har man
sionsledare, berättar
kunnat se ett tydligt
att de började dagen
mönster – 17 av Svevid Getterön där de
riges 19 godkända
se den stationJag tyckte fick
bleka tornseglare är
ära seglaren. Färden
den var
observerade under
fortsatte sedan
just oktober eller no- väsentligt
söderut och David
vember. Chansen att
berättar hur dom
blekare
det ska vara just en
körde i kolonn när
blek tornseglare som överlag,
han vid Utteros fick
flyger runt framför
syn på ännu en segmer kaffe- lare som kommer
dig är alltså ganska
god.
lattefärgad svepande bredvid
bilen.
2018 blev ett år
med många fynd av blek torn-Jag vrålar, slår på varningsseglare i landet. Mellan fem
blinkers, följer seglaren och
och åtta fåglar rapporterades
kör in på första antydan till infrån västgötska Lidköping i
buktning av vägen, beskriver
norr till skånska Havgårdssjön
David.
i söder. Även Västkusten fick
ta del av inflödet. 9 november
Han kände sig ganska snart
hittades en blek tornseglare
övertygad om artbestämningBLEKSEGLARFYND X 2 Om man får
syn på en seglare en grådaskig
novemberdag ska man granska den extra noga. Det lönade
sig verkligen denna senhöst
vid Hallandskusten.

”
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Den bleka tornseglaren jagade oförtrutet i novemberkylan. Ändå räckte det inte

en och fick dessutom känslan
av att det var en annan individ
än den på Getterön.
– Jag tyckte att den var väsentligt blekare överlag, mer
kaffelatte-färgad eller mjölkchokladnyans, än den jag såg
på Getterön tidigare. Han poängterar dock att det är vanskligt att avgöra när de inte är
sida vid sida, har olika bakgrund et cetera.
– Men framför allt så hade
den märkbart ljusare haka.

snart vidare medan seglaren
på Gubbanäsan tyvärr började
visa tecken på dålig kondition.
Den 11 november anlände Börje Broström till Getterön – en
av många som ville få en
skymt av den ovanliga seglaren. När han kom fram till
platsen blev han dock upplyst
om att den förmodligen låg
nere i en klippskreva. Med
hjälp av en ficklampa kunde
han få syn på den och med intention att köra den till Fågelcentralen togs den om hand.

Det bekräftades snart att det
verkligen var två fåglar då seglaren på Getterön fortfarande
sågs. Fågeln vid Utteros drog

– Jag la seglaren i min handske för att hålla den varm under promenaden tillbaka till
bilen, berättar Börje. Den blöta

vintern 2018/2019

Bild: BÖRJE BROSTRÖM

Börje Broström plockade med sig den blöta och nedkylda seglaren.
Med påslagen sätesvärme rullade de mot Fågelcentralen i Rödbo.

Bild: GÖRAN GUSTAVSSON

Bild: BERNDT
DAHNSON
Bild: JAN-ÅKE
NORESSON

Bild: LARS LUNDMARK

ot

N

inte på plats. Just den här dagen var hon nämligen ”barnledig” som hon själv uttryckte
det. Sofie är den som har haft
ansvaret över seglarens vård.
– Att behandla en seglare är
inte som att behandla tätting-

M

I början av januari besökte
FpV Fågelcentralen där Sofie
mötte upp. Seglaren var dock

va

rm

a re

br e d

d g r a d e r. B il d : S O F

Bild: SOFIE JONASSON

"Lillen" måste matas varje timme, i stort sett dygnet runt.

till. 11 november låg den helt stilla i en klippskreva, kraftigt nedkyld.

och nedkylda fågeln placerades sedan i passagerarsätet
med sätesvärmen på. Fågeln
transporterades sedan upp till
Kungälv och Fågelcentralen,
där personal tog emot den sydliga gästen.
Seglaren var illa däran när
den anlände till Tullare Hög
och Sofie Jonasson berättar
senare för FpV att hon inte
trodde att den skulle klara sig.
Under följande veckor fick
Sofie ändå se sig motbevisad
när hennes patient sakta men
säkert återhämtade sig.

Bild: SOFIE JONASSON

O
IE J
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O

ar, inleder Sofie. Av rent fysiologiska skäl så kräver en seglare oerhört mycket omvårdnad. Den kan inte hoppa runt i
en bur och äta själv. En gång i
timmen, under hela dagen,
måste man därför mata seglare
för hand.
Eftersom Fågelcentralen under vinterhalvåret är bemannad färre timmar än under
sommarmånaderna när man
annars brukar hantera seglare, krävdes extra engagemang
för att kunna tillgodose seglarens behov. På eftermiddagarna fick därför fågeln följa med
Sofie hem, tillsammans med
sambon Carl Wennergren om-

besörjde närapå dygnetruntvård. Menyn bestod av mjölmask, herme-tialarver, pinkies
(fluglarver) och syrsor.
Även flygträning är en essentiell del av vårdnaden och seglaren tilläts en gång om dagen
att flyga några varv i dom två
största rummen hemma hos
Sofie. Anledningen till att man
bara lät seglaren flyga ett fåtal
varv per dag var enkel. Den
riskerade helt enkelt att flyga
in i en vägg.
– Seglare får upp farten rätt
bra efter ett tag, ler Sofia när
hon berättar om flygpassen
därhemma.
I fält artbestämdes fågeln
Fåglar på Västkusten 1/2019
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Bild: LEIF JONASSON

Praktejderfynd
förgyllde januari
SENKOMMEN JULKLAPP

Bild: SOFIE JONASSON

Seglaren släpptes i ett öppet
landskap, strax utanför Camargue. Gott om sädesärlor vittnade om en god insektstillgång
och seglaren flög iväg precis så
bra som Sofie önskat. Efter
släppet stod hon kvar och väntade för att kanske få en sista
skymt. Efter 10 minuter kom
den, swishade förbi på någon
meters håll och begav sig sedan av igen över det sydfranska landskapet. Lillen är
släppt, avslutar Sofie.

Det är inte sällan det upptäcks någon försenad julpralin i januari. Många skådare är ute för att fylla nya
årslistor och januarijakter
hägrar.
Även i år förgylldes denna
vintermånad av en exklusiv
skönhet. Fem dagar in på
2019 upptäcktes en adult
hane praktejder vid Knippelholmarna, strax sydost
om Torslandaviken. Fågeln
låg tillsammans med hundratals ejdrar och kunde ses
på bra avstånd från Risholmsudden. Den gick
även att beskåda från
Långedrag, men då från ett
betydligt längre avstånd.
Praktejder är inte årlig i
Göteborgs rapportområde
och det är väldigt ovanligt
med stationära fåglar. Senast det fanns en stationär
praktejder var vintern
2014–2015 då en hona höll
till på utsidan av Galterö.
2003 guppade det omkring
en hane utanför Stora Porsholmen, Torslanda under
en månads tid i mars och
april.
De flesta fynd av praktejder utgörs annars oftast av
sträckande fåglar under
ejdrarnas vårsträck.

# JOHN ANDERSSON

# JOHN ANDERSSON

Bild: SOFIE JONASSON

Sofie Jonasson och Carl Wennergren, skådare och viltrehabiliterare, turades om att köra och mata
"Lillen" med bl a mjölmask och syrsor – ända till Camargue i södra Frankrike.

som nämnt till blek tornseglare
men som bekant är det flera av
seglararterna som är svåra att
morfologiskt skilja åt. Det verkar dock som att vi i detta fall
kommer få ett säkert besked
vad gäller arttillhörighet. En
fjäder från fågeln finns insamlad och DNA-analys är planerad.
Vad gör man då med en seglare som kommer in till fågelcentralen under november och
är färdigrehabiliterad mitt i
vintern? I januari är det fortfarande långt till maj och insekter i luften. Ett stort dilemma
för just skadade seglare är att
fjäderdräkten slits oerhört
mycket när fågeln ligger ner
under en lång period. Likaså
tappar dom i muskelstyrka. Att
invänta försommaren sågs därför inte som ett alternativ. Den
bleke började dessutom bli allt
mer rastlös upplevde Sofie. De
speciella omständigheterna
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ledde fram till ett ovanligt beslut.
I mitten av januari begav sig
så Sofie, Carl och deras skötebarn söderut. Resan gick ända
ner till södra Frankrike och
Camargue och bekostades av

Återställd och fri
efter drygt två månaders rehabilitering.
Bild: SOFIE JONASSON

paret själva med visst tacknämligt stöd från Svenska djurskyddsföreningen.
– Man kan aldrig vara säker
på att den klarar sig, men nu
har den i alla fall fått de bästa
förutsättningarna, berättar
Sofie via telefon, när hon är på
väg hem mot Västkusten igen.

vintern 2018/2019

Rekordmånga berglärkor
dras till Torslandaviken
Så många som 24 berglärkor
har vid ett flertal tillfällen observerats i flocken som håller
till i Torslandaviken denna
vinter. Det är inte bara det
största antal som någonsin
observerats i rapportområdet
utan också en rekordnotering
för såväl Bohuslän som Västergötland.
För åttonde året i rad har
alltså berglärkorna valt Torslandaviken som vinterkvarter.
Första året, 2012, valde endast fem att övervintra i området. Antalet har sedan fluktuerat, men ofta legat runt 10

Golfbanan verkar optimal
för hungriga berglärkor.

fåglar, med en bottennotering
vintern 2014–15 då endast 3
ex fanns på plats. Fåglarna alternerar oftast mellan Torslanda golfbana och Mudderdammen, där de tycks ha
hittat ett habitat som tilltalar
dem.
Berglärkan är rödlistad som
sårbar (VU) och har haft en
väldigt negativ trend i Sverige
de senaste 35 åren. Dock har
en viss stabilisering skett på
sistone; kanske är det därför
vi fått vinterns rekordantal.
# JOHN ANDERSSON

Bild: STEFAN HAGE

Bild: J-Å NORESSON

Publik sparvuggla
i Säveåns dalgång
Ovanligt många sparvugglor
har observerats i Göteborgstrakten denna höst/vinter.
Drygt ett tiotal är sedda inom
rapportområdet under perioden.
Särskilt beundrad har denna
stationära individ i Jonsered
blivit. Den har varit på plats
hela vintern och bjudit många
skådare både på höstläte och
gnagarjakt på nära obsavstånd.
Att sparvugglan blivit en favorit för många är inte svårt att
förstå. Med sin näpenhet och

nyfikenhet är denna dagaktiva
uggla en verklig publikmagnet. I Göteborgsområdet varierar antalet observationer markant från år till år. Vid
invasionsrörelser kan man räkna in närmast tiofalt fler än under normala sparvuggleår.
Vinterns siffra skvallrar inte om
någon större invasion, men
den ligger ändå i överkant.
Så möjligheten att träffa på det
lilla charmtrollet under marskvällarnas ugglelyssning är
tämligen god.

#

JOHN ANDERSSON

Göteborgsskådare tog andraplatsen x 3 i Musikhjälpenrally
I förra numret av FpV flaggade vi
för det fina initiativet Skådarhjälpens Musikhjälpenrally. Sedan
2013 har tävlingen varit ett återkommande inslag kopplat till
SVT och Sveriges radios arrangemang Musikhjälpen, i samarbete med Radiohjälpen.
Musikhjälpenrallyt är upplagt
som en klassisk årskrysstävling,
fast under åtta dagar. Man rapporterar in observerade arter på
www.skadarhjalpen.se. Den som

deltar i tävlingen uppmanas
även att skänka pengar, som sedan oavkortat tillfaller Musikhjälpen. 2018 var temat: Alla har rätt
att funka olika. 215 generösa
skådare samlade in hela 35 782
kr.
När det gäller själva rapportområdestävlingen tog Göteborg en
stabil andraplats i alla tre kategorier. I grenen antal arter sedda
under perioden så fick man se sig
slagen med 6 arter av Öland, som

nådde upp till 123.
Under kolumnen antalet kryss
totalt, det vill säga alla deltagares
totala mängd, landade
Göteborg på 1 491 stycken, endast besegrad av Östergötlands
1 709.
Totalt deltog 35 göteborgsskådare medan det i Östergötland,
som visat sig vara ett starkt fäste
för Skådarhjälpen, deltog 64 personer.

# JOHN ANDERSSON

Bild: PÄR LYDMARK

Fåglar på Västkusten 1/2019
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Pulshöjande
drillsnäppefynd

Bild: CONNY PALM
AMERIKANSKT BESÖK?

Skådarhjälpens musikhjälpenrally gick av stapeln
mellan 8 och 16 december.
Näst sista dagen hittade
några aktiva deltagare en
drillsnäppa vid Kippholmen,
Björlanda. Fågeln sågs på
långt håll och var väldigt
rörlig.
Det finns bara ca 20 vinterfynd av drillsnäppa i landet
så det är en riktig raritet under vinterhalvåret. Men ett
vinterfynd av drillsnäppa
kan visa sig vara något ännu
rarare. I Nordeuropa görs
nämligen flera vinterfynd av
den amerikanska släktingen
fläckdrillsnäppa varje år.
Detta har även hänt i Sverige vid två tillfällen. Träffar
man på en drillsnäppa vintertid kan det mycket väl
vara ett besök från andra
sidan Atlanten.
Fågeln i Björlanda upplevdes både kortvingad och
kortstjärtad. Även ljusa ben
kunde skönjas – karaktärer
som alla pekar mot fläckdrillsnäppa. Men tyvärr kunde den inte ses tillräckligt
bra för att säkert kunna bestämmas.
I februari 2008 sågs det en
obestämd drillsnäppa i Öxnäs och 2018 detta lovande
fynd, inte långt därifrån. Är
det tredje gången gillt om
tio år?

# JOHN ANDERSSON
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BERGTAJGASÅNGARE !
EFTERLÄNGTAD TAJGAGÄST

Ett antal sibiriska tättingar
brukar hitta till Västkusten på
hösten. Men aldrig tidigare har
den diskreta bergtajgasångaren upptäckts här. Christer Fält
ändrade på den saken.
Den 17 november gick ett efterlängtat larm. Det var Christer Fält som i vanlig ordning
haft ögon och öron på skaft.
Under sin runda kring Torslandaviken, i buskagen vid
Södskärsdammens södra
strand, upptäckte han en liten
grågrön sångare med vingband.
Den som har fenologin för
sibiriska tättingar i ryggmärgen blir genast på sin vakt.
Sångare med vingband i november är ofta bergtajgasånga-

re, som är betydligt ovanligare
än släktingen utan berg-förled.
Och mycket riktigt stämde utseende och läte med den ovanligare arten.
Platsen fylldes snabbt av
skådare – bergtajgasångare
hade aldrig tidigare setts i vare
sig Göteborgsområdet eller
Västergötland. Fågeln var
dock svår att se. Den rörde sig
i ett ganska stort område
mellan backsvalekolonin
och Södskärsdammen och
varje gång någon fått upp
ett spår försvann den spårlöst igen.
En tjusig hornuggla på dagkvist i en tall stärkte moralen, men för många blev det
en frustrerande förmiddag
bland rödhakar och stora
mängder björksly.

Vid lunchtid visade sig sångaren hastigt. Ett dussin skådare
stod uppställda på rad för att
försöka få korn på fågeln. Då
bröt ett raspigt ”schreep!” genom novembertystnaden, tätt
följt av Christer Fälts inte fullt
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Omaskerad dräpare
härjade i fångsnäten
Den 20 augusti plockar jag
försiktigt ut en lövsångare ur
fångstnäten i Sudda, Hönö.
Fågeln dör i handen på mig. Då
ser jag att den har ett blödande
sår i nacken.
Ett par minuter senare kommer Björn Zachrisson gående
med en törnskata som precis
fastnat i ett nät lite längre bort
– en ungfågel som ännu inte
fått sin mask. Mysteriet med
den döda lövsångaren hade
därmed fått sin lösning.
För 22:a året i rad märkte

Björn fåglar i Sudda i år. Han
har nu märkt över 30 000 fåglar
just där. Björn brukar börja i
mitten av juli och hålla på till
mitten av november, om vädret
tillåter.
2018 märkte han 1 389 fåglar.
Bengt Karlsson och Lennart Bogren har varit medhjälpare.
Som vanligt dominerade blåmes, lövsångare, talgoxe och
ängspiplärka. Mer ovanliga arter i år var två tajgasångare, en
blåhake och en svartmes.

# KERSTIN HIRMAS

Den sibiriska gästen var
allt annat än lättupptäckt.
Bäst trivdes den i de tätvuxna dungarna i närheten av Södskärdammen.

Välkomna
till GOF:s
årsmöte
Göteborgs Ornitologiska
Förenings årsmöte 2019 äger
rum söndagen den 7 april
klockan 18:30 på Naturhistoriska muséet i Göteborg.
Kallelse med förslag från styrelsen om nya reviderade
stadgar kommer att skickas
ut till alla fullbetalande medlemmar. Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas
tillgängliga på Ekliden på
måndag 25 mars & 1 april
mellan kl 18:00–19:00.
För att medlem ska vara röstberättigad ska medlemsavgiften finnas på föreningens plusgirokonto senast fredagen före årsmötet.
I enlighet med god föreningssed kommer röstning via ombud inte vara tillåten. Medlemmar ska vid behov kunna
legitimera sig.

Bild: MAGNUS PERSSON

Välkomna till årsmötet!
Bild: KERSTIN HIRMAS

så raspiga ”större piplärka!”.
Och av alla på plats var det
ingen som blev besviken – piplärkan bågflög i makligt tempo
på behagligt avstånd framför
samtliga ande som vore det
östlig karneval på Torslandavikens paradgata. Fågeln försvann mot nordväst och sågs
tyvärr aldrig igen. Större piplärka är inte fullt så ovanlig
som bergtajgasångare, men väl
en stor raritet sent i november.
Så småningom blev även
sångaren en aning mer exhibitionistisk och under eftermiddagen fick de flesta tillresta någon skymt av fågeln. Den var
på plats även dagen därpå, och
sammanlagt närmare hundra
skådare ha fått se fågeln.
# MAGNUS RAHM

# STYRELSEN

Glöm inte adressändra!
FEL ADRESS?

Varje år får vi i GOF ett antal exemplar av FpV i retur från posten.
Hjälp oss att använda föreningens medel till rätt saker och glöm
inte att meddela oss när ni byter adress. För adressändring – skicka
ett mejl till adress@gof.nu. Och glöm inte betala medlemsavgiften!

Bli månadsgivare!

Bokrea

Fåglarna och fågelcentralen
behöver ditt stöd. Genom
att bli månadsgivare kan
du stötta verksamheten på
Fågelcentralen.
För mer information: gå in
på www.fagelcentralen.se

# KARIN MAGNANDER

Bild: KARIN MAGNANDER

Passa på! ”Inte bara en gråsparv” – 45 kronor + porto.
Årets fågelbok 2016, enligt radions Naturmorgon.
Mejla din beställning till
lena.ekstrand12@gmail.com

Fåglar på Västkusten 1/2019
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KATJA & LIAM
FÖRENADE AV SAMMA INTRESSE
Fåglar och fågelupplevelser har kommit att spela en stor roll
i Katja Ekerstads liv. Numera delar hon upplevelserna med sin son
Liam. Vid elva års ålder är han en hängiven skådare.
TEXT : KERSTIN HIRMAS
KERSTIN HIRMAS@GOF.NU

E

Katja
Ekerstad
Ålder: 47 år.
Familj: Sonen
Liam, 11 år
Bor: Lägenhet i
Kaverös.
Yrke: Socionom,
arbetar med försörjningsstöd.
Fritid: Joggar,
helst i skogen
Hemlighet: Vill
bli dokumentärfilmare/naturfotograf
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N HELT NY värld öppnade sig för Katja när hon
som tonåring i Hultsfred gick med i Fältbiologerna. De hade en klubbstuga, som låg väldigt vackert vid sjön Hulingen. Det var tidigt 90tal och klubben hade fokus på fåglar.
Tillsammans med kamraterna i Fältbiologerna
övernattade hon ofta i vindskydd, där man tände
en eld för värme och ljus och sedan låg och delade förtroenden, hemligheter och bästa
kryss med varandra. På morgonen
kunde temperaturen vara runt
nollan, men det var en fin
upplevelse att ligga där i
sovsäcken, börja vicka på
tårna för att så småningom komma igång och gå
upp.

delse i hennes liv. De började cykelturen i norra
Laos. Där pågick ett inbördeskrig och befolkningen levde i extrem fattigdom. Där fanns ingen
mat, för i ren desperation hade människorna dödat alla djur och fåglar som fanns i området: ödlor, råttor, ormar och småfåglar. Fåglarna fångade de med nät som riggades upp i träden. Så det
var alldeles tyst i djungeln där Katja och hennes
vän vandrade eller cyklade – en djungel utan
ljud. Det var en mycket märkvärdig
upplevelse.
RESAN FORTSATTE GENOM provin-

sen Yunnan i Kina. Från Tibet
tog de sig över Himalaya genom ett 4 700 meters högt
pass in i Nepal. Pokhara i
västra Nepal omringas av
HON BERÄTTAR OM en minflera 8 000 meter höga berg.
nesvärd resa till Öland,
Här möttes de av en otrolig
då de låg och sov i ett
rikedom av fåglar som sjöng i
vindskydd, långt ute i en
gryningen – en fantastisk kavåtmark. När hon vaknade
kofoni.
K
nästa morgon var säven klädd i atja o
– Fåglar uppskattades verkligen
AD
T
ch
RS
L ia
KE
E
glittrande frost mot bakgrund av
av
befolkningen.
De nepalesiska
mp
A
å G e t t e r n . B i l d : K ATJ
ö
en ljusrosa himmel, då solen gick upp.
flöjtspelarna hade komponerat melodier
Sedan vandrade de ut på spångar i säven.
där de imiterade olika fåglars sång. Så när man
– Det vara helt magiskt och så spännande. Vi
vandrade på gatorna i byn hörde man fågelsång
hörde en hel del fåglar, men vi visste inte alltid
överallt, både verklig fågelsång och flöjtspel.
vilka arter det var, säger Katja.
Kontrasten mot hur det var i Laos kunde inte vaEn gång blev det ett tungt kryss – en sibirisk
rit större, säger Katja.
tundrapipare, som de fick hjälp av andra skådare
I KATMANDU I Nepal stötte Katja på många hemlösa
att arta. Att arta fåglar är som att veckla ut ett
barn och insåg omfattningen och vidden av deras
mysterium, anser Katja.
misär. Så när hon återvänt till Sverige ville hon
Med tiden blev det en del udda resmål för Katjobba med barn och biståndsfrågor. Så hon sökte
jas, huvudsakligen med inriktning på vandring.
sig till Socialhögskolan och utbildade sig till soMen för tjugo år sedan, när hon var 27 år gamcionom.
mal, reste hon till Sydostasien med en vän för att
Sin praktikperiod tillbringade Katja i Arizona,
cykla runt under nio månader. Möten med fåglar
och praktiserade på sjukhus i ett indianreservat:
och människor under denna resa fick stor bety-

Bild: ASEL ABAZBEKOVA

Fotvandring vid berget Ala Archa i Kirgizistan 2006.

”

Tre månader senare
reste Katja
tillbaka till
Arizona
och gav
örnfjädern
till medicinmannen.
Bild: KATJA EKERSTAD

Enligt legenden etsade en blixt örnhuvudet i detta berg i
Arizona. Örnen har starkt symbolvärde just hos navajos.

Bild: JHYLDYZ OSKONBAEVA

Hästen är viktig för kirgizerna både vid fårskötsel och som
mjölkdjur. Mjölken säljs i byarna ”fresh off the tap”.
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”

Att skåda
fågel med
barn ger en
ny dimension till
skådandet.

Navajo Nation. Där bor ungefär 350 000 människor utspridda över en yta nästan lika stor som Götaland. Tack vare att navajo-indianerna kunnat återvända till sina ursprungliga landområden upprätthålls många av deras gamla traditioner och
tänkesätt. På sjukhuset, där Katja praktiserade som
kurator, tillämpade läkarna såväl västerländsk
medicin som indianernas gamla läkekonst. Medicinmannen var en del av staben och höll ceremonier med de sjuka för att påskynda läkningen. En
föreställning bland navajofolket är att allt levande
hänger ihop. Fåglar och djur är budbärare mellan
livet på jorden och den himmelska dimensionen.
Därför är fåglar viktiga och örnen viktigast av alla.
Katja ville uttrycka sin tacksamhet och ge medicinmannen en gåva. Han önskade sig en fjäder från
en örn i norra Sverige. Hemma i Östersund igen
lyckades hon ordna en fjäder från en kungsörn
med hjälp av en fågelskådare i trakten. Tre månader senare reste hon tillbaka till Arizona och överlämnade gåvan till medicinmannen.
UNDER UTBILDNINGEN LÄSTE KATJA en kurs om mänskliga rättigheter och tillbringade två månader i Kirgizistan för fältstudier. Där förekommer fortfarande brudrov, trots att det är förbjudet i lag och kan
ge stränga straff. När poppelträden släpper sina
frön i maj månad är det ”kidnapping season” då
unga flickor kan bli bortrövade och tvångsgifta.
Katja intervjuade flickor som blivit bortrövade,
män som kidnappat sin fru och mödrar som uppmanat sina söner att kidnappa. Under två veckor
bodde hon högt uppe i bergen hos en familj, som
bestod av äldre kvinnor. Dessa kvinnor odlade och
jagade och var helt självförsörjande.
– En dag blev jag bjuden på vildkalkon till middag, vilket också var en sorts upplevelse med få-

Bild: KATJA EKERSTAD

Öppenhjärtiga nomader i Tibet bjöd på ”tsampa” – en knådad boll av
rostat kornmjöl och yakmjölk som kokas innan man äter den.
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Gubbanäsan, nära inpå när man övernattat i VOF-huset.					

gelanknytning, berättar Katja.
Numera reser Katja till lite mer närliggande
trakter och skådar tillsammans med sin son, Liam,
elva år. Redan som baby kunde han sitta i sin vagn
och noga iaktta fåglar. Han fick sin första kikare
när han var fyra år.
Katja har ingen bil, men tar med cykeln på pendeltåget när de reser till exempel till Varberg. Dit
tar de sig ett par gånger om året och övernattar i
VOF:s stuga på Getterön. I somras reste de ända till
Lista fyr i Norge där i synnerhet Liam hoppades att
få se havssula. Via Oslo och två bussbyten tog de
sig hela vägen. Egentligen var Lista fyr fullbokad
men två ringmärkare flyttade ihop i ett rum så att
Katja och Liam också fick plats. Från kl 04 på mornarna fick Liam vara med vid ringmärkningen och
för första gången på egen hand plocka fåglar ur näten. En stor upplevelse!
Att skåda fågel ihop med barn ger en ny dimension till skådandet för den vuxne – som samhörighet och gemenskap. Barnet lär sig massor om att
bli social och att våga ta kontakt med andra vuxna.
Barnet lär sig också problemlösning som: ”Hur tar
vi oss från punkt A till B?” eller ”Hur och var skaffar vi mat idag?” Även om Katja numera mest är
känd som ”Liams mamma” och får bära runt hans
kamera – eller kikarutrustning, så rekommenderar
hon alla föräldrar, mor- och farföräldrar att ge sig
ut och skåda tillsammans med barn.
– Det ger så mycket! #

katja & liam

Bild: KATJA EKERSTAD.

					

Bild: KATJA EKERSTAD

När Liam inte skådar eller fotograferar är det mountainbike som gäller – till exempel i Änggårdsbergens backar.

Liam – spanare & cykelfantast
Jag möts i dörren av en pigg elvaåring som undrar om jag är professionell fågelfotograf. Det är
något jag aldrig ens har funderat på.
Jag får en utförlig definition av begreppet. Det visar sig att fotograf är Liams framtida yrkesval, för
närvarande.
Fåglar är hans stora intresse. Han visar sina fågelfoton som pryder en hel del av lägenhetens väggar. Liam har även en fjädersamling, huvudsakligen rovfågelsfjädrar, som står framme. Dessa
fjädrar är noggrant bokförda vad gäller storlek och
bestämning och förvaras i Liams ”forskningslåda”,
en ganska rymlig pappkartong. Där förvarar han
också mindre fågelfjädrar som han hittat, sorterade
i olika kuvert. Han har ännu inte lyckats artbestämma alla.
samling fågelböcker i sitt rum, närmare bestämt 33 stycken.
Hittills har han sett lite över 200 fågelarter. I utrustningen ingår Nikonkikare och kompakt systemkamera. Fågelguiden, kameran och kikaren skall
helst vara med på bilden jag tar så småningom.
Också rödhaken får vara med – ett mjukisdjur med
inbyggt läte. Liam har nyss firat sin födelsedag och
fick, till sin stora lycka, ett stativ till kameran. Spa-

den var ett annan present, mycket användbar när
man ska gräva gupp och ”drops” i skogen till en
mountainbike-bana, för MTB är också en viktig del
i Liams liv.
ROLIGAST, NÄR DET GÄLLER fågelskådning är ringmärkning, förklarar Liam. Han plockar gärna fåglar ur
näten, bara de inte är alltför intrasslade, och gillar
att hålla fåglarna i sin hand. Såväl på Lista fyr i
Norge som på Nidingen har han hjälpt till med

FÖRUTOM FJÄDERSAMLINGEN HAR LIAM en

”

Spaden var
en annan
present,
användbar
när man
ska gräva
gupp och
”drops”
i skogen.

Bild: KERSTIN HIRMAS

Rustad för nästa skådartur.
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Fokuserad fotograf,
på GOF-exkurion,
gömsle på Getterön.
Bild: KATJA EKERSTAD

”

Jag är
en riktig
fotoskalle

14

med ringmärkning. Fast tobisgrisslor är inga roliga
fåglar att fånga. De biter en i fingrarna och släpper
inte taget!
ATT FOTOGRAFERA FÅGLAR är också väldigt roligt,
tycker Liam. Han har byggt sex olika gömslen i
skogen utanför hemmet i Kaverös. Där kan han sitta långa stunder i väntan på en bra bild.
– Jag är en riktig fotoskalle, säger han.
När jag undrar vad det innebär, får jag veta att
det finns tre regler:
Regel nr 1: Man älskar foto
Regel nr 2: Man älskar foto
Regel nr 3: Man älskar foto
Bästa upplevelsen var när han kunde stå en meter från en nötväcka och få en riktigt fin bild. I år
tänker han skicka en bild till tävlingen Årets Fågelfotograf och hoppas på att komma bland de tusen
bästa.
När jag intervjuar Liam står julen snart för dörren och högst på Liams önskelistan står en GoPro

Fåglar på Västkusten 1/2019

actionkamera. Den tänker han använda när han
cyklar men också rigga upp vid fågelmatningar
och i sina gömslen i skogen.
Det skall bli spännande att följa denne unge
man på hans vidare äventyr inom fågel- och fotovärlden. #

Bild: LIAM EKERSTAD

TORSLANDAVIKEN

HOLKSPECIAL

BACKSVALEHUS PÅ VÄG
TRÄVÄGGAR SKYDDAR MOT RÄV OCH KRÅKA
Backsvalorna får flerbostadshus och vadehavet går mot sin fullbordan, med häckningsöar och allt. I vår släpps vattnet på. Vill det sig
kan även 300 meter strandvall mot gamla flygfältet rivas.
TEXT : MAGNUS PERSSON, KÅRE STRÖM
MAGNUS.PERSSON@SEMCON.COM – KARE.STROM@GOF.NU

T

ORSLANDAVIKEN HÅLLER PÅ att

utvecklas genom
olika projekt och restaureringsobjekt. De är
sedan lång tid tillbaka beskrivna av GOF och
FTN (Föreningen Torslandavikens Naturreservat) i
en utvecklingsplan för Torslandaviken. Planen har
uppdaterats vi flera tillfällen, senast 2016 och
finns bland annat på GOF:s hemsida.
Pågående restaureringsobjekt och projekt är anläggande av ett vadehav, uppförande av ett backsvalehus och rotorkultivering av vadarstranden.
Det pågår även en utredning om att riva cirka 300
meter strandvall i Karholmsdammen mot gamla
flygfältet. Dessutom pågår samtal om restaurering
av en våtmark norr om vadarstranden samt anläggande av uddar och häckningsöar vid Karholmsdammens östra strand.
Projekt som planeras att starta är utsiktsanordningar vid Karholmsdammen och vid vadehavet.
Fler projekt och utredningar väntas genomföras
under de närmaste åren.
GOF och FTN samarbetar med GHAB (Göteborgs Hamn AB), P&N (Park & naturförvaltningen)
och Länsstyrelsen i olika projekt, restaureringar
och utredningar. GHAB har ett omfattande åtagande i det pågående arbetet med vadehavet, vatten
släpps på vid vårkanten 2019 men ”anläggningen”
väntas stå helt klar hösten 2019. Östra stranden är
ett restaureringsobjekt, som genomförs av GHAB i
samarbete med P&N, Länsstyrelsen och föreningarna. Backsvalehuset med 120 bomoduler är ett
samprojekt mellan föreningarna GOF/FTN och
P&N.

är cirka 65 000 kvm. I vadehavet moduleras fem
häckningsöar, varav fyra av öarna är dubbelöar
med grunda sund emellan. Strandlutningen på
öarna är flack med en meters fall på 40 meter.
Öarnas struktur/byggmaterial består av sprängsten och flis i olika fragmentsstorlekar, där erfarenheter har hämtats från Getterön i Varberg.
Vadehavets stränder består av ren glaciallera
och har en strandlutning på 1 meters fall på 15
meter. Näringsrikt vatten skall pumpas in och cirkulera i området för att sedan returneras till Kar-

VADEHAVET VÄXER FRAM

Vadehavet håller på att anläggas på mudderdeponin, även kallad mudderdammen. Vadehavets yta

Näringsrikt vatten pumpas in över gamla muddret i vår. Så skapas Vadehavet
med rika marker för födosökande vadare, såväl rastande som häckande.
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”

Tillfälliga
s k efemära
vattensamlingar kan
ge goda
betingelser
för både
insekter,
fåglar och
groddjur

holmsdammen. Saltreglering skall ske för att uppnå en optimal salthalt för ett vadehav med utgångspunkt från regleringen vid Getterön.
Utanför vadehavets inre vall skapas markytor
med stora ojämnheter för att få till stånd tillfälliga
vattensamlingar, så kallade efemära vatten. De
kommer att fyllas på av regn och snösmältning för
att torka ut under torrperioder. Med denna utformning skapas förhoppningsvis goda näringsbetingelser för både fåglar, groddjur och insekter.
Med bistra erfarenheter av rävpredation från andra fågellokaler, till exempel Flommen i Skanör,
undersöker föreningarna även möjligheterna att
anordna någon form av predationsskydd, stängsel,
runt häckningsöarna i vadehavet. Denna åtgärd
har visat sig vara mycket framgångsrik på häckplatser för vadare.
BACKSVALEHUS KOMPLETTERAR HÖGARNA

Tanken på konstgjorda backsvaleboningar väcktes
då backsvalehäckningarna i svalhögen började
minska för ett antal år sedan. Tillbakagången berodde sannolikt på räv- och kråkpredation i kombination med sättningar och utflackning genom tjälsprängningar av häckbranterna i svalhögen. Vi
hade samtidigt tagit del av lyckade exempel på
predationsskydd och konstgjorda backsvalebon
från andra fågellokaler både i och utanför Sverige.
Det fanns också en positiv inställning från Hamnens och Park- och naturförvaltningens sida.
Syftet med projektet är inte att ersätta backsvalehögen utan skall ses som ett komplement till de
naturliga häckningarna i densamma. Bomoduler är
levererade från England och i nuläget pågår
bygglovsprövning samt framtagning av övrigt tillverkningsunderlag till ”boningshuset”. Placering

Bild: LENNART HANSSON

Backsvalehögarna på Torholmen ska kompletteras med boningshus i trä – 120 sammansatta moduler. Där ska backsvaleungarna vara bättre skyddade mot predatorer.
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blir på Rörskär. Backsvalehuset skall bestå av 120
sammansatta bomoduler.
VADARSTRANDEN ROTSLÅS

Restaurering av vadarstranden påbörjades vintern
2017/18 och skall utmynna i en biotop som liknar
den ursprungliga i viken. Arbetet kunde inte färdigställas vid årskiftet då tjälen tinade upp först i
april månad. Arbete som kvarstår är rotslagning av
strandvegetation i en zon på 20–30 meter från normalvattenlinjen och upp på land. Sträckan som
skall rotslås är cirka 250 meter.
STENVALL KAN BLI FLACK STRAND

Stenvallen vid Karholmsdammens västra strand
har utretts för en genomgripande restaurering. En
ansökan är nyligen inlämnad till Länsstyrelsen för
anläggande av en flack strand mot gamla flygfältet.
Grundtanken är att de närmaste delarna av ängen
på gamla flygfältet skall kunna översilas vid högvatten. Vid arbetet anläggs en flack strand som beräknas bli minst 300 m lång: från ängen vid vadarstranden och vidare söderut mot Karholmen.
Godkänner Länsstyrelsen restaureringsförslaget tar
det enligt uppgift bara cirka sex månader att genomföra arbetet. Det kommer i så fall att finansieras av GHAB, P&N och Länsstyrelsen. Restaureringsförslaget har tagits fram gemensamt av
föreningarna.
PROBLEMATISK BRANDÖVNINGSPLATS

Modellflyget skall enligt beslut av Miljödomstolen
ha avslutat sina flygaktiviteter senast 2018-11-01.
Vad som skall hända med området och deras hus
är ej känt i nuläget, men vi har begärt svar från
Park- och naturförvaltningen. Föreningarna har
fått positiv respons på en begäran att området skall
inlemmas som buffertzon till Natura 2000-området
och ingå i en framtida reservatsbildning.
Verksamheten på Karholmens brandövningplats
har diskuterats under lång tid då den ligger centralt i Torslandaviken, inklämd mellan Natura
2000, Torslanda golf och den expanderande bebyggelsen i Amhult. Föreningarna har upprepat
begärt en omlokalisering av brandövningsplatsen
för att undvika störningar, utsläpp och rökbildning, samt att kunna införliva området i ett kommande naturreservat. Stor oro finns för de ämnen
som använts inom området samt risken för påverkan av förorenat vatten som rinner härifrån.
Föreningarna har skickat skrivelser till Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret. Det gäller
utsläppen samt behovet av provtagningar av marken och det vatten som rinner ner i Karholmsdammen. Vi har även begärt en omlokalisering till ett
område som bättre lämpar sig för verksamheten
utan att hittills ha fått svar på en enda av frågorna.
Reservatsbildningen i Torslandaviken dröjer

Vandringsleder och utsiktsanordningar
Torslandaviken

BACKSVALEHUS PÅ VÄG

Renovadeponierna

”

Fågeltorn

Grundtanken är att
de närmaste delarna
av ängen
på gamla
flygfältet
ska kunna
översilas
vid högvatten

PREEM

Str

Naturstig

Vadskärsudden

and

va l

l

Västra stranden

Rågskär

Karholmen
Golfbana

Brandövningsplats

Södskärsdammen
Karholmsdammen
Rörskär

Torholmen
Utsiktsplats

Östra stranden
Fågeltorn

Flatholmen
Mudderdammen
– Vadehavet

Risholmsviken

Arendal

Risholmen

Gamla & nya
spanarplatser

Bygget av häckningsöar
avancerar, både vid
gamla muddret/vadehavet och i östra delen av
Karholmsdammen. Nya
obs-platser och gömslen är också planerade.
Men reservatsbildningen går desto trögare.

Arendalsviken

Karta: MAGNUS PERSSON

trots föreningarnas påtryckningar. Det skulle enligt
planerna ha blivit naturreservat redan 2005, men
har inte ens tagits med i den senaste översiktsplanen. Föreningarna kommer därför att vända sig till
Naturvårdsverket för att påskynda en bildning av
ett naturreservat, vilket är nödvändigt av flera

skäl. Det krävs en skötselplan för att kunna ha en
fortlöpande skötsel av området och för att kunna
kanalisera friluftslivet på bästa sätt.
Med andra ord: läget är både ros och ris och det
finns mycket att göra i både närtid och framtid i
Torslandaviken. #
Fåglar på Västkusten 1/2019
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ALKOR
I FLYKTEN
En blåsdag vid kusten är sällan den andra lik. Ökad vindstyrka och skiftande vindriktning kan ändra såväl flykt
som proportioner – även hos alkor man trodde sig känna
igen. Här är en guide för dig som vill knäcka koden.
TEXT: DAVID ARMINI
DAVID@ARMINI.SE

GENERELLA RÅD

Vid havet i pålandsvind uppåt kulingstyrka och mer därtill, blir förhållanden
extrema och varierande. Därför rör sig
många arter annorlunda, och proportionerna kan se annorlunda ut – inte
bara jämfört mellan en blåsig dag och
en vindstilla dag. Variationen i vindstyrka, vindriktning, våghöjd och
många andra faktorer gör att arter även
kan ge mycket olika intryck till och med
under samma dag, varefter förhållandena ändras.
Därför är det viktigt att tänka på att
varje obs-tillfälle är unikt. Säg att du
spenderat en dag på Hönö och efter
några timmar känt att tretåiga måsar,
alkor – ja allt som passerade, gick att
lösa. Du kände igen flyktsätt, proportioner – en mängd faktorer gjorde att du
någorlunda bekvämt klarade att artbestämma alla dessa arter, även på ibland
stora avstånd. Så nästa dag kommer du
tillbaka, full av självförtroende inför
uppgiften – och upptäcker att kartan
har ritats om. Lite annan vindriktning,
annan vindstyrka, våghöjd, tröttare fåglar, fåglar som kommer längre utifrån
och är mer vana vid hård vind, annat
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ljus – allt påverkar och kan göra upplevelsen radikalt annorlunda.
Det gäller även alkor – därför är det
generella rådet att ta varje dag med
skådning av alkor vid kusten i hård vind
som en ny dag. Försök hitta fåglarna tidigt, då avståndet fortfarande är stort
och ta in så många detaljer som möjligt.
Följ sedan fågeln – om du har tur kommer den närmare och du kan få facit.
Var särskilt uppmärksam på följande
faktorer:

••
•
•
•

Kroppsformen
Näbb och fötter
Flyktsätt
Riktning på kroppen i förhållande till horisontallinjen
Längd och tjocklek på huvud- respektive
stjärtparti

Diskutera också med personerna runt
om – vad tyder olika detaljer på? Vi pratar om subjektiva upplevelser, men att
diskutera dem kan hjälpa till att kalibrera intrycken.
Vissa karaktärer som placering av
vingarna och var fågelns lägsta punkt är
nämns ibland, men är utelämnade från
denna sammanställning.

FÖREKOMST

Sillgrissla och tordmule häckar i kolonier i Östersjön, främst på Karlsöarna
väster om Gotland. Stora kolonier finns
även i Norge och runt England. Arterna
häckar även i mindre antal runt Sveriges kuster, och uppträder året runt vid
svenska västkusten; särskilt stora antal
kan ses under oktober till december.
Tobisgrissla häckar runt stora delar
av hela den svenska kusten, glest eller i
små kolonier, och ses nästan alltid om
än i små antal under dagar med havsfågelskådning.
Lunnefågel häckar som närmast i
Norge och England, i stora antal, men
enstaka par har häckat i Bohuslän. Ar-

alkor i flykten

Blandflockar med lunnefågel,
tordmule och sillgrissla drar förbi
vid Slettnes i Norge, i maj månad.
På Västkusten är förstås lunnarna fåtaligare. Notera den unga
tordmulen i slutet av flocken.

Bild: BJÖRN DELLMING

ten ses sällsynt, men årligt, vid västkusten. Den kan förekomma året runt, flest
från september till november, men även
december och januari.
Alkekung är en av världens talrikaste
Jan
ALKEKUNG
LUNNEFÅGEL
SPETSBERGSGRISSLA

Feb
Feb

Mar

fåglar och häckar i Arktis. I Sverige ses
arten nästan uteslutande från slutet av
september till januari.
Slutligen spetsbergsgrissla, som är en
mycket sällsynt art i Sverige. Det är
Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

möjligt, kanske till och med sannolikt,
att den är förbisedd, då den är så lik sillgrissla och tordmule och därför svår att
bestämma under sträck.

Sep

Okt

Nov

X
6
1				 3
A
A
A
A
X
6
8
13
16
2
6
7
A
A
A
1			1							1

Förekomst av ovanliga alkor vid västkusten,
observerade på sträck eller havsfågelskådning
2000–2017 enligt Artportalen.
A = i stort sett årlig under aktuell månad
X = fler än 20 obsdagar 2000–2017 under aktu-

ell månad, men ej årlig
Siffra = så många obsdagar som finns under
havsfågelskådning på västkusten 2000–2017
av validerade fynd vid färre än 20 obsdagar.
(Notera att sökningar har skett i Artportalen på

Dec
X
1

sträckande fåglar, som är validerade där så är
tillämpligt. Individer som rapporterats utan att
det angetts att de sträcker, kommer inte med i
denna statistik, men några större fel ska detta
inte leda till.)

Fåglar på Västkusten 1/2019

19

fältbestämning

Storlek, flyktsätt
och flockbeteende

Bestämning

TORDMULE, SILLGRISSLA
OCH SPETSBERGSGRISSLA

Dessa tre arter flyger väsentligen
likartat, och förekommer i blandade flockar. Under lugnare väder
bildar flockarna tåg, där de flyger
tätt över vattenytan i en prydlig
rad. Särskilt vid flygningar till och
från kolonier ses dessa tåg. När
vindstyrkan ökar, ändras flyktsättet och samtliga arter använder
dynamisk flykt, och flockbildningen blir mer oordnad. Vingarean är
för liten för att de ska kunna glidflyga, men de flyger ändå upp och
ned över vågorna för att utnyttja
dynamiken i skillnader i vindstyrka. Flockar och individer som flyger närmare land, flyger emellertid bara utefter vattenytan.Ibland
sägs att tordmule är den enda av
arterna som lyfter på huvudet och
ser ut att kika sig om över axeln.
LUNNEFÅGEL

Lunnefågeln flyger ofta i flock
med de tre större arterna, särskilt
märks dess annorlunda flyktsätt:
Vingslagsfrekvensen är högre och
den vinglar mer från sida till sida.

Kind

Bild: STEFAN OSCARSSON/N

ALKEKUNG

Har du väl sett en alkekung, bör det inte
finnas något tvivel. Arten är så väsentligt annorlunda vad gäller storlek, nästan som en stare eller småvadare, att
den inte går att förväxla med någon av
de större släktingarna.
Vid minsta tveksamhet, ge akt på näbben – alkekungens näbb är kort och
trubbig, medan alla de andra alkarterna
har relativt lång och väl synlig näbb.
Även den korta och knubbiga kroppsformen är speciell – medan andra alkor är
rätt lika änder till kroppsformen, är en
alkekung mer lik en stare, sidensvans
eller Calidris.

TOBISGRISSLA

Arten flyger nästan utan undantag
solitärt och alltid tätt över vattenytan. Den landar även oftare än
andra alkor.
Möjligen hör detta samman
med att den sällan förflyttar sig
längre sträckor. Snarare är en förbiflygande tobisgrissla på väg från
ett fiskeställe till ett annat.
ALKEKUNG

Alkekungen sällskapar sällan med
andra arter, men kan både flyga
förbi enskilt eller i flock. Arten tar
sällan höjd, utan flyger mest någon meter över vattenytan. Den
passerar ofta nära land, men förbises möjligen längre ut, till följd
av sin litenhet och att den sällan
går högre upp.

20

Fåglar på Västkusten 1/2019

Storlek, Enskilda fågelindivider är alltid svåra att
allmän- storleksbedöma. I flock med andra alkor
intryck är den emellertid väsentligen mindre,
omkring 2/3 av en tordmule.
Lunnefågel är överlag en mörkare fågel,
med mörka vingundersidor, svart bakkant på ovansidan av vingen, grå kind
och mindre vitt på stjärten.

Bild: BJÖRN DELLMING

Mörk kind är ofta den karaktär som en
lunnefågel uppmärksammas på. I alla
dräkter har den grå eller mörkgrå kind.
Karaktären är diagnostisk, utom gentemot ruggande sillgrisslor och tordmular. Se också upp med att spetsbergsgrissla har mörk kind!

Flanker En ibland förbisedd karaktär som är
mycket bra och ofta enkel att se även på
stort avstånd! Om du reagerat på en alka
som verkar liten och har mörk kind, så
kan du snabbt utesluta en grissla/mule
som ruggar i otakt genom att kontrollera
flanken: Lunnefågel är den enda alkan
(utom tobisgrissla i sommardräkt) som
förekommer hos oss, där stjärten är helmörk och där hela flankpartiet är omkring 50 % mörkt. Alla andra alkor (utom
tobis) har endast en strimma svart.
Näbb

Det krävs ofta att fågeln kommer ganska
nära, för att säkert se näbbformen, men
om den ses bra är det utslagsgivande.

Vingundersida

Helt gråmörka, utan inslag av vitt. Det är
emellertid ofta svårt att helt säkert se
detta på snabbt svirrande vingslag.

Vingform

Väsentligt mer rundade vingar än de
större kusinerna.

VingAlla grisslor och mular har vit vingbakbakkant kant – men karaktären är ”negativ”; det
är enklare att se att en fågel har vit vingbakkant, än att den saknar detsamma.

TOBISGRISSLA

I princip omisskännlig i alla tre dräkter
som förekommer – exempelvis har den i
alla dräkter en stor vit fläck på vingen,
som är unik för arter som förekommer i
Sverige.
LUNNEFÅGEL

I många fall är en lunnefågel en uppenbar fågel att bestämma, men likväl blir
det ofta diskussion under havsfågelskådning om någon ensam eller avlägsen individ. Utöver näbb och storlek finns flera bra karaktärer att ge akt på. Karaktärerna är ungefärligt rangordnade.

Bild: BJÖRN DELLMING

Typisk näbb och svart halskrage gör det lätt att arta
adult lunne på nära obsavstånd. Tänk också på:
Området bakom vingen är övervägande mörkt
Armhålorna är helt mörka
Nästan helt mörka och rundade vingar

•
•
•

alkor i flykten

Bild: BJÖRN DELLMING

Bild: BJÖRN DELLMING

Tordmule

• Rent vita vingundersidor
• Mättat svart ovansida och huvud i kontrast till rent vit undersida
• Gränsen mellan svart och vitt bakom vingen följer en rak linje
• Huvudet upplevs som allmänt kraftigt, förstärkt av den stora
näbben
• Fötterna sticker inte ut från stjärten
• Armhålan är nästan rent vit och flankerna är rent vita. Men båda

karaktärerna är ofta svåra att se i fält

Sillgrissla

• Lång och spetsig näbb • Smutsig flank
• Stor fläck i armhålan • Teckningar i det vita på undersidan av vingen
• Gränsen mellan mörkt och ljust bakom vingfästet följer inte en rak
linje, utan är hackig • Fötterna sticker ut
• Trots att näbben på denna bild pekar nedåt, med följd att det blir en

nästan rak linje panna-näbb, vilket annars är en karaktär för spetsbergsgrissla, så bildas inte en tydlig vinkel haka-näbb. Här är det en mjuk
rundning, medan spetsbergsgrissla har en skarpare vinkel haka-näbb

Tordmule & sillgrissla – likheter och skillnader
Näbb

Tordmulens är kortare tjockare och trubbigare, medan sillgrisslan har längre,
smalare och spetsigare.

Färg

Tordmulen har stark kontrast mellan
korpsvarta och kritvita partier. Om brunton uppfattas är det säkert en sillgrissla.
Däremot kan särskilt nordliga sillgrisslor
i dåligt ljus se ut att vara svarta. Det vita
kan ofta uppfattas som solkigare.

Huvud- Tordmulen har kortare och tjockare huform och vudform, med en mer markerad topp vid
hållning huvudet/pannan.
Upplevelsen kan vara att tordmulen flyger med en hjälm på huvudet, vilket är
särskilt påtagligt om den lyfter på huvudet.
Sillgrisslan har smalare och mer utdragen huvudform, förstärkt av den spetsiga näbben, och med en nästan rak linje
nacke-panna-näbb.

Kroppsform

Kroppshållning
/flygställning

Stjärt
& ben

Allmänna intrycket av en tordmule är
ett oproportionerligt stort huvud, men
en slankare buk. Ryggen ser mer flack ut
än hos sillgrissla. Sillgrisslan ger intrycket av en elegantare huvudform, men ser
ofta ut att ha en genant stor buk som
den släpar runt på. Ryggen är mer krök,
som om den hade en liten ryggsäck
långt ner, eller puckelrygg.
Tordmulen håller kroppen mindre uppåtsträvande, mer rakt horisontell. Samtidigt håller den oftast upp huvudet – intrycket kan bli att huvudet avviker från
fågelns kroppshållning i övrigt.
Sillgrisslan har ofta en uppåtsträvande
kroppshållning, så att den ligger i en
vinkel om ca 10–20 grader upp från horisontallinjen.

ten på sillgrissla. Ofta är fötterna något
uppåtvinklade hos den senare – som
gamla tiders frisyr svanstjärten.
Armhåla

Armhålan är rent vit hos tordmule och
med mörka teckningar hos sillgrissla.
Detta är emellertid ofta svårt att avgöra
till följd av avstånd och hög vingslagsfrekvens.

Flanker Rent vita hos tordmule och i varierande
grad tecknade hos sillgrissla, där det
ibland kan se smutsigt ut, nästan som
oljeskada. Även denna karaktär är ofta
svår att avgöra i praktiken.
Gumpsidor

Bakifrån går gumpsidornas vita längre in
över gumpen hos tordmule jämfört med
sillgrissla.

På tordmule är stjärten längre än benen,
medan fötterna sticker ut bakom stjär-
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Sillgrissla eller spetsbergsgrissla?
Flera av karaktärerna som tas upp här är
för subtila för att bidra till bestämningen
av en förbiflygande spetsbergsgrissla i
svenska vatten.
Allmänintryck

I vissa avseenden ett mellanting mellan
tordmule och sillgrissla: Färgsättning
och teckning på kropp, flanker och under vingar är mer likt tordmule. Huvudform och näbb, mer likt sillgrissla.

Näbb

Kort och trubbig, inte lik vare sig tordmule eller sillgrissla. Dessutom snarast
krökt nedåt, och nedåtpekande. Näbbformen liknar mest ung lunnefågel.

Färg

Mest lik tordmule och är nästan helt
svartvit tecknad som den. Emellertid kan
den särskilt i hårt solljus ha en viss brunton.

Huvudform

Kind

Intrycket är kraftigt, nära mitt emellan
sillgrissla och tordmule, inte som tordmules MC-hjälm, men avsevärt tjockare
nacke än sillgrissla.
En av de bästa karaktärerna för spetsbergsgrissla är näbbens vinkel mot panna och haka: Sillgrissla har en tydlig vinkel panna/näbb, men nästan rak linje
haka/näbb. Spetsbergsgrissla har tvärtom nästan ingen vinkel panna/näbb
men en tydlig vinkel haka/näbb.
På samma gång den kanske viktigaste
karaktären, och närmast värdelös, eftersom det är en negativ karaktär och ruggande mular och grisslor kan ha identisk
kindteckning. Spetsbergsgrisslan har
alltid övervägande mörkt huvud, och
saknar alltid vitt bakom ögat.

Kroppshållning/
flygställning

Nästan rakt horisontell. Dessutom pekar
näbbspetsen nedåt. Detta är en av de
bästa karaktärerna för att uppmärksamma en möjlig spetsbergsgrissla.

Bild: BJÖRN DELLMING

Spetsbergsgrissla
Lägg märke till:
Allmänt kort och tjockt intryck, nästan som
en förvuxen alkekung
Kort och tjock näbb som kröker nedåt.
Tydlig vinkel haka-näbb.
Flack panna-näbb.
Utstickande fötter

•
•
•
•
•

Kropps
form

Spetsbergsgrissla är en hårt pumpad
rugbyboll. Sillgrissla är en fotboll som
tappat luft. Tordmule är som en rugbyboll som sytts i för liten storlek, den är
alltså lika välpumpad som spetsbergsgrissla, men en mycket tunnare boll
ändå. Medan tordmule ofta har ett nästan rakt ryggparti, och sillgrissla ofta har
en puckel lång bak på ryggen, så har
spetsbergsgrisslan en markerad puckel
långt fram, i höjd med vingframkanten,
som ger ett kutryggigt intryck.

•
•

Ren flank (som tordmule), men ofta lite hackig linje mellan svart och vitt (som sillgrissla)
Vingundersida och armhåla något av ett mellanting mellan tordmule och sillgrissla: Ofta är
vingundersidan mer lik tordmule genom att
vara nästan rent vit, men armhålan mer lik sillgrissla genom att ha en tydligt svart armhåla.

Stjärt
Benen sticker ut och är uppåtvinklade
och ben likt sillgrissla.
Vingun- Som tordmule, eller näst intill.
dersida
Flanker

Rent vita, eller näst intill.

Gumpsidor

Likt tordmule kan det bakifrån synas att
gumpsidornas vita når längre in över
gumpen.

Illustration: BJÖRN DELLMING

Våra alkor: sillgrissla (ca 43 cm), spetsbergsgrissla (ca 42 cm), tordmule (ca 40,5 cm), torbisgrissla (ca 35 cm), lunnefågel (ca 31 cm) och alkekung (ca 20 cm).
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alkor i flykten

Ett alktåg med sillgrisslor
svischar förbi .... fast i täten
flyger tre spetsbergsgrisslor
– två adulta och en 1k-fågel.
Bild: HAMPUS LEJON

Alktåg med tordmular och ... ja vad flyger längst till höger? Vilka karaktärer
går att se med säkerhet? Med skakig
tub, långt obs-avstånd och skumt ljus
kanske inte allt går att bestämma. Eller?

Bild: BJÖRN DELLMING
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Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA

BRUSHANARNA I BJÖRKELUND
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM

B

RUSHANARNA KOM naurligtvis först för
de mellanlandade inte på Arlanda.
Några hundra meter nedanför
Eyvind Johnsons gamla hem fanns ett hundratal. De kurtiserade, hoppade och ibland
frös en hane till i en onaturlig ställning på
en grästuva, fällde ut kragen, gjorde några
mekaniska utfall framåt, för att strax därefter "stänga av sig" och återgå till att leta ätbart. Tjugo meter bort stod bilar parkerade
invid villorna i området. Det är snösmältningstider i norr. I år är det mer vatten än
på mycket länge som skall söderut. Efter
några dagar när det sakta börjat sjunka undan var brushanarna borta. Allt blev som
vanligt igen.

Det går ju inte att plocka ut det specifika
i den nordligaste delen av landet, om man
inte tar hänsyn till de enorma arealerna, till
de geografiska avstånden. Brushaneansamlingen inne i stadsdelen Björkelund i Boden
var i och för sig inte en tillfällighet. På våren 1965 sprang de omkring i parken vid
Brännastrand samtidigt som man i bakgrunden kunde se Konsums neonskyltar. Fotot
finns i boken Ladrikets fåglar.
Men resten då av de stora områdena,
går det att beskriva ett "Norrland" i bilder
eller text? Vi använder ju beteckningar och
generaliseringar, men hur ser de ut, hur ser
en liten del av jättearealen ut?
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Vi gjorde ett försök, ett stopp utefter
vägen invid Mockträsk, ett av alla tusentals
ställen att stanna till vid. Insjö, vatten, vide
i strandkanten, långsträckta barrskogskullar
på andra sidan sjön. På den här sidan grönskira björkar i solen vid en åkerglänta, precis utslagna och intill dem snöfläckar i skuggan. Det enda som hördes var en lövsångare
i strandkanten och strax efter en bofink som
drillade medan den gren för gren närmade
sig lövsångaren, och till slut drev undan
den. Just vid denna lilla plätt av Norrbotten
där det skulle kunna finnas tusentals andra
lövsångare och bofinkar. Men endast dessa
två, än så länge.
Det var mitten av maj, myggen hade inte
kommit på riktigt ännu så det gick att stå
stilla och bara ta in, ställa sig till förfogande
till avstånd, monotoni och topografi. Det
här var ingen plats för brushanar, deras
bunkrings- och viloplatser är kustlandet,
remsan vid havet innan de fortsätter in i den
vida skogs- och fjällvärlden. Men Mockträsk
och tusen andra oligotrofa blötor måste finnas för att Norrland skall bli till. Man tar sig
från och till under en eller flera timmar,
man tillryggalägger och vet att däruppe någonstans, därinne i det fuktiga mygghelvetet finns hjortronguldet, smålommarna och
svartsnäpporna. Med röda ben, en kort, kort
tid under häckningsfasen. En del av "Norrland". #

Sandbergs sida

Brushanar landar i Björkelund, Boden, i maj månad.

Insjön Mockträsket, också en del av Norrland.
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GÖKHONORS FÄRG
– SLUMP ELLER LISTIG STRATEGI?
Hur lyckas göken lura värdarten att föda upp deras ungar och
framför allt: hur kommer gökhonan åt boet hos drabbade arter, som piplärkor och rörsångare? Mycket är outforskat, men
gökhonans färgmorf, grå eller rödbrun, kan ingå i strategin.
TEXT: ROBERT ENNERFELT
ROBERT.ENNERFELT@TELIA.COM
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sitt ägg dåligt studerade. Det har föreslagits att honans utseende utvecklats med just detta syfte, att
kunna lägga ett ägg i en annan fågelarts bo. En titt
bland gökarna visar dels att flera arter liknar mindre rovfåglar (hökar och falkar), dels att flera arter
har olika färgmorfer (färgvarianter). Vilken betydelse dessa egenskaper har när honan ska lägga sitt
ägg kommer denna artikel att handla om. (Med
färgmorfer menas att olika individer av samma kön
och ålder uppvisar olika utseenden. Skillnaderna
är genetiskt bestämda och påverkas inte av miljöfaktorer) (Roulin, 2004).
(I denna artikel avser ”gök” den art som häckar i
Sverige (Cuculus canorus).

Ängspiplärkan får
ligga i för att föda
upp den inkräktande
gökungen.

Bild: ELVOR OHLIN

G

ÖKEN ÄR GENOM SIN VANA att lägga sina ägg i
andra fåglars bon och låta dessa ta hand om
uppfödningen välkänd för många. Denna
vana delar den med ytterligare ett 40-tal av världens knappt 150 gökfåglar (Cuculiformes), (Staav
& Fransson, 2007) och (HBW Alive, 2018).
MÅNGA STUDIER HAR GENOMFÖRTS för att förstå de
strategier göken har utvecklat för att få andra fåglar att föda upp deras ungar och vilka försvarsstrategier värdfåglarna i sin tur utvecklat. Gökens ”kopior” av värdfåglarnas ägg och deras förmåga att i
sin tur skilja ägget från de egna är en välkänd evolutionär kapplöpning. För att kunna lägga sitt ägg
behöver gökhonan emellertid få möjlighet att komma åt boet. I jämförelse med äggmimikryn är de
strategier som honan använder för att kunna lägga

GÖKHONAN UPPTRÄDER I två distinkta färgmorfer, en
grå (mycket lik hanen) och en roströd med svarta
tvärband på ovansidan. Färgmorfer är generellt
ovanligt bland fåglar, men hos familjen gökfåglar
förekommer det bland hela 12 procent av arterna
(mot 3,5 procent för alla fåglar totalt sett) (Galeotti, Rubolini, Dunn & Fasola, 2003). För det
mänskliga ögat liknar den grå morfen en sparvhök
och den röda en tornfalk. Craib menar att detsamma gäller för gökens värdarter som blir rädda och
inte törs mobba göken (refererad i Davies & Welbergen, 2008).
Att en höklik dräkt har betydelse för gökens parasitering indikeras i flera studier. I en genomgång
av gökarna (Payne, 1967) visade sig de gökar som
parasiterar i större utsträckning än andra har en
sådan dräkt. Även det faktum att en höklik dräkt
troligen utvecklats efter boparasitismen (Krüger,
Davies & Sorenson, 2007) tyder på en betydelse av
höklik dräkt vid äggläggningen. För att med säkerhet kunna säga att morferna underlättar för gökhonan att få tillträde till boet räcker dock inte
dessa studier, det krävs även experiment.

”

Vissa studier har
visat att
rörsångare,
en art som
ofta parasiteras,
kan skilja
den grå
gökmorfen från en
sparvhök

FLERA STUDIER HAR VISAT att

det kan vara kostsamt för
göken att parasitera och i enstaka fall sluta med
döden, till exempel hos Wyllie och Molnár (refererade i Welbergen & Davies, 2011). En gök som kan
lura värdarterna att den är en farlig rovfågel och
därmed få dem att bete sig försiktigt har därför en
fördel framför andra gökar. Det har föreslagits att
gökhonans två färgvarianter har just detta syfte,
men stämmer verkligen det? Duckworth (1991)
och Welbergen & Davies (2008) har visat att rörsångare, en art som ofta parasiteras, kan skilja den
grå gökmorfen från en sparvhök. Den här förmågan kan bero på att rörsångaren, som värdart, utvecklat en särskilt god förmåga att skilja gök och
sparvhök åt, men det kan också vara en egenskap
som finns hos många småfåglar.
För att få veta vilken förklaring som är den rätta
utförde Nicholas B. Davies och Justin A. Welbergen
en studie med blåmesar och talgoxar som försöksFåglar på Västkusten 1/2019
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En gök
som kan
lura värdarterna att
den är en
farlig rovfågel och
därmed
få dem att
bete sig
försiktigt
har en fördel framför andra
gökar

objekt. Mesar häckar i hål och utnyttjas därför sällan av gökhonan. Om dessa också kan skilja mellan
gök och sparvhök pekar det mot att denna förmåga
inte utvecklats som en strategi specifikt för att förhindra parasitering.
Modeller av gök (grå morf), sparvhök, kricka
och turkduva placerades vid en fågelmatning och
mesarnas beteende observerades. Krickan och
turkduvan fanns med för att se hur mesarna reagerade på ofarliga fåglar, välbekanta (turkduvan) så
väl som obekanta (krickan). De andra experimenten som beskrivs i artikeln utfördes på liknande
sätt.
MESARNA VISADE SIG till,

skillnad från rörsångarna,
vara lika rädda för göken som för sparvhöken vilket tyder på att de inte kan skilja de två arterna åt
på utseendet. Förutom detta experiment utfördes
även ett där undersidans teckning på modellerna
manipulerades, forskarna ville nämligen se om den
tvärstrimmiga undersidan hos göken och sparvhöken påverkade mesarna. Genom att sätta fast
papperslappar på undersidan av gök-, sparvhöks-,
och turkduvemodellen och måla dessa antingen
med svarta tvärstreck eller helt vita kunde man undersöka detta.
Resultaten visade att en gökmodell med vit undersida uppfattades som mindre farlig än en med
en tvärbandad undersida. Det här tyder på att undersidans teckning spelar roll när mesarna förväxlar gök och sparvhök, men då mesarna behandlade
turkduvorna och sparvhökarna likadant oavsett
teckning på undersidan måste det finnas ytterligare karaktärer som gör att mesarna uppfattar göken
som en sparvhök till exempel den grå färgen och
långa stjärten.

WELBERGEN & DAVIES (2009) kunde, likt tidigare studier, visa att rörsångare kan skilja mellan den grå
morfen och sparvhök, men bland dessa sångare
fanns många som inte mobbade göken. Var undersidans teckning möjligen en förklaring till detta resultat?
Ett experiment liknande det som utfördes på mesar gjordes nu med rörsångare istället. Sparvhöken
uppfattades, liksom i tidigare studier, som ett hot
och rörsångarna reagerade på hökmodellen genom
att vara mindre aktiva. Varken duvan eller göken
sågs som ett hot mot de vuxna rörsångarna och de
vågade därför närma sig dessa modeller, men då
göken sågs som ett hot mot häckningen mobbades
denna modell betydligt mer än duvan. Undersidans
teckning påverkade dock rörsångarna som var
mindre benägna att närma sig och vara i närheten
av gökar, duvor och hökar med tvärstrimmig undersida än de utan. Även mobbningen påverkades
av undersidans teckning, framför allt för gökmodeller (Welbergen & Davies, 2011).
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Sparvhök eller gök?
Rörsångare, som ofta hemsöks av gökhonor, ser skillnaden direkt. Mesar, däremot, brukar skrämmas lika
mycket av gök som av sparvhök tack vare den likartat
streckade undersidan.

DEN TVÄRBANDADE UNDERSIDAN är inte den enda
karaktär som göken delar med sparvhöken, även
de gula ögonen återfinns hos bägge arterna. Med
hjälp av gökmodeller och duvmodeller med olika
kombinationer av gult/mörkt öga och tvärbandad/
vit undersida kunde Trnka, Prokop & Grim (2012)
undersöka vilken betydelse ögonfärg och undersidans teckning har på beteendet hos trastsångare,
en annan vanlig värdart. Både ögonfärgen och undersidans teckning hade en signifikant påverkan
på trastsångarnas beteende, även om en ändring av
den förstnämnda påverkade beteendet mest.
Forskarna förklarar det på följande sätt: gökhonan lägger sitt ägg snabbt och trastsångarna
måste reagera minst lika snabbt för att kunna förhindra äggläggningen. För detta krävs, att de reagerar på en enstaka distinkt karaktär, till exempel
ögonfärg eller undersidans teckning. Då trastsångare närmar sig sitt bo uppifrån kan de inte se undersidan på göken, men däremot ögonfärgen och
det är därför den karaktären de reagerar mest på.
(I andra situationer som när göken flyger förbi kan
undersidans teckning vara det som utlöser reaktionen). Lite överraskande kanske, var det de gula
ögonen som gav upphov till mest aggression.
Även sparvhöken har gula ögon, men tidigare
studier av Trnka och Prokop (refererad i Trnka
m.fl. 2012) har visat att trastsångare kan skilja
mellan sparvhök och gök. Andra karaktärer måste
därför spela in när sångarna separerar gök och

gökhonors färg

Grå färgmorf hos gökhonor
verkar vara mindre skrämmande än rödbrun, åtminstone hos
vissa drabbade värdarter.

Bild: HANS FALKLIND
Bild: LARS LUNDMARK

Bild: GER MEESTERS

sparvhök. Undersidans teckning påverkade också
gökmorferna och deras respektive modeller åt? Reaggressiviteten på ett lite oväntat sätt. I motsats till sultaten visade:
den nyss nämnda studien på rörsångare (Welber1) trastsångarna uppfattade tornfalk, sparvhök och
gen & Davies, 2011) var trastsångarna mer aggresgök, oavsett morf, som farliga och turturduvan
siva mot modeller med tvärstrimmig undersida än
som ofarlig.
de utan. Det förklarar forskarna med att
2) De var mer aggressiva mot den grå
sparvhöken är vanlig i det område i
morfen än den röda.
Storbritannien där studien på rörsångare
3) De reagerade på olika sätt på modeller
utfördes medan den saknas i det område
av sparvhök och den grå gökmorfen, men
i Slovakien där studien på trastsångare
på samma sätt på modeller av tornfalk
utfördes. Trastsångarna behöver därför
och den röda gökmorfen.
Undersialdrig fundera på om en fågel med tvärI området där studien utfördes är den
dans teck- grå färgvarianten vanligare än den röda
strimmig undersida är en gök eller inte
utan kan börja mobba den direkt. Rördet förklarar enligt forskarna varför
ning påver- och
sångarna däremot gynnas av att vara
den grå morfen attackeras mer än den
kade också röda. Hur en värdart reagerar på en viss
försiktiga då en fågel med tvärstrimmig
undersida kan vara en sparvhök.
färgvariant beror nämligen på hur ofta
aggressiden ser just den morfen. I området är den
viteten på grå morfen vanligast och trastsångarna
NÄR DET GÄLLER den röda färgvarianten är
experimenten mer fåtaliga och först
antagligen lärt sig att förknippa denett oväntat har
2011 gjordes studier där responsen från
na färgvariant med risk för parasitering,
vis
en värdart på de två gökmorferna och
medan de inte förknippar den röda, ovanderas (förmodade) modeller testades
liga morfen, med denna risk.
samtidigt. Förutom dessa modeller användes även
Flera förklaringar ges till varför trastsångarna
en föreställande en turturduva (Trnka & Grim,
skiljer mellan sparvhök och den grå gökmorfen
2013).
men inte mellan tornfalk och den röda morfen.
De två forskarna sökte svar på följande frågor:
Kanske är det så att den röda färgvarianten bättre
Kan trastsångarna skilja på en ofarlig fågel (duvan) härmar tornfalken än vad den grå morfen härmar
och farliga fåglar (gök och rovfågel)? Mot vilken
sparvhöken eller så har trastsångarna lärt sig att
färgvariant är de mest aggressiva? Kan de skilja
känna igen den grå morfen bättre än den röda då

”
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Kanske är det så att den
röda färgvarianten
bättre härmar tornfalken än vad den grå morfen härmar sparvhöken.
Bild: ÅKE KARLSÉN

Är det tornfalk som gökhonor med röd färgmorf
försöker likna? Forskning
i frågan pågår.

Bild: BJÖRN DELLMING
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den är vanligare i området. Enligt forskarna är den
senare förklaringen mer trolig. Forskarna tar även
upp det faktum att sparvhöken är ett större hot
mot en småfågel än en tornfalk då sparvhöken är
en specialiserad predator på fåglar medan tornfalken mest äter smågnagare. Man kan då förvänta
sig att trastsångarna skulle vara mindre aggressiva
mot den grå färgvarianten som liknar den farligare
sparvhöken än mot den röda morfen som liknar
den mindre farliga tornfalken, men studien visar
på det omvända. En alternativ tolkning som inte
tas upp i artiklarna är att det observerade beteendet hos trastsångarna speglar frånvaron av sparvhökar i området.

den då ut som den gör? Det är forskarna inte säkra
på men de noterar att det finns likheter mellan
morfen och en ung gök, men vilken betydelse det
har är ännu okänt. (Trnka, Trnka & Grim, 2015)

två färgvarianter?
Thorogood & Davies (2012) ger en förklaring. I ett
experiment visade det sig att ett rörsångarpar som
sett ett annat rörsångarpar mobba en gökmodell
själva ökade sin mobbning mot gökmodeller, men
detta gällde bara mot den färgvariant det andra paret mobbat. Detta innebär enligt forskarna att den
vanligare morfen kommer att missgynnas då rörsångarna snabbt lär sig att känna igen den, förknippa den med risk för parasitering och mobba
FÖR ATT BÄTTRE FÖRSTÅ om den röda gökden. Den ovanligare morfen, som rörmorfen härmar tornfalken eller inte, besångarna sällan ser, kommer däremot att
stämde sig forskarna för att göra ett nytt
gynnas då bara ett fåtal rörsångare känexperiment, den här gången med pilfink
ner igen den och förknippar den med risk
och gråsparv (sparvarna). Dessa två
för parasitering. Vilken morf som är den
arter parasiteras inte av göken och om
vanliga respektive den ovanliga kan
någon småfågel skulle förväxla tornfalk
komma att variera över tid.
Men om
och den röda gökmorfen så är det dessa.
Överraskande nog har frekvensen av
nu inte
Förutom tornfalk och röd morf av gök
den grå och den röda morfen varit konfick sparvarna se modeller av sparvhök,
stant åtminstone i Storbritannien och
den röda
grå gökmorf och turkduva. I uppbyggTjeckien med den grå morfen som den
gökmorfen vanligaste, (Davies & Welbergen, 2009,
nad liknade experimentet det som N. B.
Davies och J. A. Welbergen utförde med
och Trnka & Grim, 2013). Enligt teorin
härmar
mesar 2008. Om mimikryn fungerar ska
borde frekvensen av den ovanligare röda
tornfalken, färgvarianten öka i takt med att fler
fåglarna enligt teorin visa rädsla i samma utsträckning för en sparvhök som för varför ser
värdarter lär sig känna igen den vanliga
en grå morf av gök. De ska på samma
grå morfen men så har alltså inte skett.
den då ut
sätt visa samma grad av rädsla för en
En förklaring kan vara att frekvensen av
tornfalk och en röd färgvariant, men då
olika rovfåglar gynnar olika morfer hos
som den
tornfalken är en mindre utpräglad fågelgöken. Om tornfalken är vanligare än
gör?
jägare kommer nivån av rädsla att vara
sparvhöken i ett område gynnas kanske
mindre än för sparvhöken och den grå
den röda, tornfalkslika, morfen mer än
gökmorfen.
den grå eftersom de känner till tornfalken bättre
Likt mesarna var sparvarna rädda för både tornän sparvhöken, Voipio (1953).
falken, den grå gökmorfen och sparvhöken, mest
Andra förklaringar kan vara att den röda morfen
rädda var de för den sistnämnda. Även om de var
av någon anledning har sämre reproduktionsförrädda för både sparvhöken och den grå gökmorfen
måga/fysiologi och därmed missgynnas i det natyder resultaten på att mimikryn hos gökmorfen
turliga urvalet eller att mimikryn hos den röda
inte är perfekt då sparvarna reagerade signifikant
färgvarianten är sämre än den hos den grå morfen
olika på de två modellerna. Kanske lade de märke
(Mappes & Lindström, 2012). Trnka och Grim
till att göken saknar böjd näbb och böjda klor?
(2013) tittade, förutom på det som nämndes tidigare, även på frekvensen av gökmorferna och deSOM VÄNTAT VAR sparvarna mer rädda för sparvhöras modeller.
ken (farligast) än tornfalken (mindre farlig). Mot
Resultaten visade att trastsångarnas var mest agturkduvan och den röda färgvarianten visades inggressiva mot den grå gökmorfen vars modell,
en rädsla. Förutom experimenten finns andra data
sparvhöken, saknades i området. Den röda morfen
som talar mot hypotesen om mimikry mellan tornvars modell, tornfalken, fanns i området var trastfalk och röd gökmorf. Till exempel saknas de för
sångarna mindre aggressiva mot. Även om frekbåde värdfåglar och icke-värdfåglar viktiga kännevensen av tornfalk och sparvhök skulle kunna påtecknen (för gök) vattrad undersida och gult öga
verka trastsångarnas aggressivitet mot de olika
hos tornfalken. Istället tror forskarna att den röda
morferna så tror forskarna att det framför allt är
gökmorfen inte är mer än en morf. Men om nu inte
frekvensen av de två morferna som påverkar trastden röda gökmorfen härmar tornfalken, varför ser
sångarnas beteende. #
SÅ VARFÖR HAR DÅ GÖKHONAN

”

Fotnot:
Fullständig referenslista finns på
föreningens hemsida, www.gof.nu.
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SLOTTSSKOGSVÄN
VARDAGSVANDRARE OCH NATURFORSKARE
En eldsjäl som vandrat många år i Slottsskogen och skrivit
böcker om dess natur. Välkänd bland de besökande göteborgarna, inte minst för sitt utåtriktade och pedagogiska
engagemang, med fågelguidningar för både stora och små.
TEXT : REINO ANDERSSON
SAMREINOANDERSSON@GMAIL.COM

U

han också pappa till de
populära fågelvandringarna för vardagslediga som arrangeras varje torsdag året
runt. Vem som döljer sig bakom dessa rader är
knappast svårt att lista ut för den som är det
minsta initierad. I dessa sammanhang behövs
ingen närmare presentation av Naturstig, Stig F
eller bara Stickan, kärt barn har många namn.
Det passionerade arbetet för Göteborgs Ornitologiska Förening går inte heller att ta miste på och
har blivit ännu ett välkänt signum för honom.
Men trots att strängarna på lyran är många och
välbekanta, är det nog få som idag känner till
Stigs ornitologiska bana om man blickar lite längre tillbaka. Märkligt kan jag tycka då mängder av
skådarporträtt med både erfarna trotjänare och
nyfikna nybörjare har figurerat i Fåglar på Västkusten. Många bär dock Stigs egen signatur, vil-

Vardagsvandrare vid Grosjön.
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NDER SENARE ÅR är

Bild: STIG FREDRIKSSON

ket skulle förklara att han lyckats hålla sig undan
detta rampljus. Men det är nu på tiden att strålkastaren riktas mot intervjumästaren själv. Men
det blir ingen intervju, snarare min egen högst
subjektiva bild av ornitologen, folkbildaren och
vännen Stig F.
BÖCKERNA OM SLOTTSSKOGEN med titlar som Slottsskogens hemligheter, Slottsskogens ljuvligheter och
Slottsskogens trevligheter är inget mindre än en
samling kärleksskrifter. Det framgår redan i en av
böckernas första mening; ”Det går att leva ett meningsfullt och värdigt liv i Göteborg utan att bry
sig om Slottsskogen, men det är svårt”. På nästa
sida förmedlas en paradisförklaring av självaste
Selma Lagerlöf anno 1896. Böckerna som har ett
påfallande behändigt format är onekligen små
pärlor, inte minst för den naturintresserade allmänheten. Stig skriver på ett ställe om sitt eget
förhållande till Skogen: ”Vandringarna har blivit
många, arkiv har genomforskats, nu är det inte
längre bara en fråga om fåglar. Här är jag fast,
även om jag gör mina rymningsförsök”. Och Stig
är just nu i full färd med nya bokutgåvor och säkert andra projekt som snart kommer att se dagens ljus. Själv är jag inte det minsta förvånad,
vem hade väntat sig något annat.
Vardagsvandringarna har vad jag förstår blivit
oerhört populära, kanske för att de är lite mer
kravlösa än sedvanliga exkursioner. Alla kan känna sig hemma oavsett kunskapsnivå och så är det
en social gemenskap som blivit värdefull för
många, där kaffestunden är en central punkt.
Detta, kombinerat med guider på hemmaplan
som berättar om fåglar, är naturligtvis en oslag-

Slottsskogsvän

Alltid med obs-boken redo –
här vid en exkursion till Getterön, augusti 2018.
Bild: REINO ANDERSSON
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bar kombination. Jag har inte själv gått med på
vandringarna, däremot guidat en gång på Getterön. Då trodde jag först att flera exkursioner lyckats
pricka in både samma tidpunkt och mötesplats. Så
var dock inte fallet, alla var vardagsvandrare med ett engagerat intresse för både fåglar
och Getterön. Det är också en härlig blandning av
allt från gamla ärrade skådare till sådana med nästan helt nyväckt fågelintresse. Och mitt i denna
brokiga skara finner man ofta Naturstig.

”

Tror att
han är
lyckligt
drabbad av
en kronisk
kunskapstörst, vilken endast
kan släckas
med ökat
vetande

FÖR MIG ÄR HAN EGENTLIGEN Stig Fredriksson, för det
var så det stod i den första artikel jag läste av honom, som nybliven medlem i föreningen. Han var
då medförfattare i Vår Fågelvärld till en ganska vetenskaplig kria, som sig bör på den tiden. Publiceringsåret var 1969 och titeln löd: Populationsstudier
av småfågel genom nätfångst och ringmärkning i Ammarnäs-området 1968. Detta blev lite av
ett pionjärarbete för att ta reda på hur stort det så
kallade flytande beståndet är hos småfåglar. Det
vill säga förekomsten av individer som inte häckar
eller som endast tillfälligt sjunger och hävdar revir.
Ett ämne som senare kom att studeras mer ingående, men fortfarande ändå är ett relativt outforskat och spännande område när det gäller fågelpopulationer.
Dessförinnan hade han organiserat omfattande
sträckräkningar 1962–1967 i hemmamarkerna vid
Ålandasjön utanför Alingsås. Fokus låg framför allt
på sommarsträcket av fiskmås och skrattmås, vilka
i hög grad bidrog till att ge platsen karaktären av
flyttfågellokal. Då inget lämnades åt slumpen blev
det en diger femtonsidig uppsats i Vår Fågelvärld
1968 författad av Stig. Hans egna avslutningsord
löd bland annat: ”Eftersom skrattmåsen är en sentida invandrare i Sverige, vore det givande att kunna lägga historiska perspektiv på denna förekomst
… Att måssträcket vid Ålandasjön har en för svenska inlandsförhållanden exceptionell intensitet står
klart. Litteraturuppgifter om liknande förhållanden
på andra inlandslokaler saknas dock”.
TIDIGT FRAMSTOD STIG som

en mentor i GOF, tillsammans med namn som Lars Larsson och Uno Unger.
Och de var alltid hjälpsamma att vägleda oss lite
yngre, inte sällan med stor kunskap och entusiasm.
Det smittade av sig och lockade många unga skådare till föreningen, som redan då bjöd på en allsidig verksamhet med exkursioner inriktade på artbestämning och föredrag med mer djuplodande
forskningsämnen som låg i tiden.
Under 1970-talet blev det strömstarar som upptog mycket av Stigs tid. Han var motorn bakom ett
projekt i Säveån och Mölndalsån där fåglarna färgringmärktes, som ett led i att försöka utröna deras
revirförhållanden. Jag var själv med på ett hörn
tillsammans med strömstaregruppen som utöver
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Bild: REINO ANDERSSON

Stig arrangerar näten för strömstarefångt i tidsenlig 1970talskeps, Kowa handkikare, 10X50, och bastpipa i mungipan.

Stig bestod av Frank Götmark och Roland Asteling.
Det finns många roliga minnen från dessa tillställningar med nätuppsättning över vintriga och delvis isbelagda vattendrag. För det var inte alltid helt
lätt att få strömstararna att flyga i näten på det sätt
som vi ville. Vissa individer lärde sig snart att undvika dem genom att gira över och flera av dem
fångades därför vid en gemensam övernattningsplats under en stenbro. Ibland hände det istället att
någon storskrake flög i eller att någon av deltagarna trots höga vadarstövlar föll i plurret.
Det gav resultat och i Vår Fågelvärld 1982 presenterades föredömligt resultaten av Stig och
Frank. Titeln denna gång var ”Ankomst, uppehåll
och rörelser av strömstarar Cinclus c. Cinclus i Mölndalsån under vintern 1976/77”. Det visade sig att de
flesta var honor och att hannarna förmodades
övervintra närmare häckningsplatserna i Norge.
De höll sig inom en begränsad del av ån hela vintern och rörde sig bara några hundra meter. Det
innebar att det var ganska tätt mellan reviren.

Slottsskogsvän

Lite regn hindrar inte Stigs Slottsskogenvandringar med unga lärlingar.

Stigs intresse för strömstarar utmynnade så småningom i en specialtidskrift för strömstarefreaks i hela landet med det latinska namnet Cinclus Scandinavicus.
VID DENNA TIDPUNKT hade också en mängd ornitologiska lokaltidskrifter börjat växa upp i olika landsändar. Även här blev Stig en samordnande länk
inom GOF för att ordna utbytestidskrifter med
mera. Samtidigt var han sedan några år tillbaka redaktör för Fåglar på Västkusten som han tagit över
efter Uno Unger. Jag hade då förmånen att sitta
med i redaktionskommittén under Stigs sympatiska
ledarskap. Här fanns Matti Åhlund, Jan Uddén,
Lars Carlsson, Ulf Hassel och Roger Book, ett väl
sammansvetsat gäng skådare som hade väldigt roligt tillsammans. Men det var inte som idag med
digital teknik och superba fågelfoton. Istället var
det ett knattrande på skrivmaskin och blev något
fel fanns tippex att tillgå för att stryka över eller så
fick man helt enkelt skriva om allt när ändringarna

blev för omfattande. Sedan var det bara att klippa
och klistra med vanlig tejp på ett ljusbord.
Under detta årtionde axlade Stig också ordförandeskapet i föreningen. Som sådan var han inte helt
oväntat drivande, som alltid. Parallellt fortsatte
han att figurera i Fåglar på Västkusten med artiklar
och inlägg om allt möjligt inom fågelvärlden, något som pågått med oförminskad intensitet fram
till dags dato.
Under alla år har han också brunnit för ringmärkningen som sådan och initierat och deltagit i
mängder av ringmärkarmöten och bedrivit märkprojekt inte minst i Slottsskogen. Mycket mer skulle naturligtvis kunna sägas om Stigs arbete och
långa meritlista inom föreningen. Likaså hans omfattande aktiviteter utanför GOF, om mångårig bevakning av Kynnefjäll inför kärnkraftsexploateringen eller hans fiolspelande.
Men för mig är Stig Fredriksson i första hand den
ständigt nyfikne amatörforskaren, som söker litteratur om allt som intresserar honom, rotar och tar

”

För mig är
Stig Fredriksson i
första hand
den ständigt nyfikne amatörforskaren
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Skrattmåsen har varit
ett av Stig Fredrikssons
studieobjekt under alla år.
Bild: KARIN MAGNANDER

”

Först på
1920talet kom
skrattmåsen till
Västkusten
och häckade tidigt i
Göteborgs
skärgård.
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reda på. Tror att han är lyckligt drabbad av en kronisk kunskapstörst, vilken endast kan släckas med
ökat vetande. Och jag känner igen mig i detta, förmodligen smittad i unga år av Stig och hans nära
vän och vapenbroder Lars Larssons gemensamma
ådra. Men deras åkomma präglade många av oss,
det är jag övertygad om och glad för.
STIGS HITTILLS STÖRSTA INSATS för

svensk ornitologi i
mer vetenskaplig tappning, kom att handla om
hans gamla kärlek från Alingsåstiden – skrattmåsen. För precis fyrtio år sedan publicerade han sitt
”epos” om skrattmåsen i Sverige, en 28-sidig genomgång i Vår Fågelvärld. Med en detaljerad redogörelse av geografisk förekomst, historik och en
gedigen litteraturlista. Men han nöjde sig inte med
det, utan fördjupade sig i de olika häckplatsernas
beskaffenhet, hur biotoperna och närheten till städer och mänskliga samhällen inverkade på häckningen. Likaså vad koloniernas storlek och livslängd hade för betydelse för häckningsframgången.
Redogörelsen visade inte bara den aktuella utbredningen, utan gav också ett mer långsiktigt perspektiv. Idag kanske inte alla känner till att skrattmåsen är en av de arter som invandrat till vårt
land. Stig var dock väl medveten om detta och
uppsatsen är en av de främsta när det gäller be-
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skrivningen av en fågelarts invandringsförlopp till
Sverige. Han skriver att skrattmåsen expanderat i
huvudsak från sydost och att dess svenska historia
omfattar mindre än tvåhundra år. Vidare att det
varit en av de slättsjöfåglar med störst framgång i
sin spridning och som numera återfinns häckande
från de spanska flodmynningarna till den nordnorska tundran. Först på 1920-talet kom skrattmåsen till Västkusten och häckade tidigt i Göteborgs
skärgård. Med stor sannolikhet hade den kommit
hit från Jylland trots att spridningen ursprungligen
skett från sydost.
UTAN ATT EGENTLIGEN VETA, är

jag övertygad om att
Stig har predikat skrattmåsens lov många gånger
under sina vandringar, både i Slottsskogen och
med vardagslediga. Artikeln i Vår Fågelvärld inleddes i alla fall med en majestätisk skildring av Paul
Rosenius, en av förra seklets legendariska ornitologer. Dess första rader får här symbolisera något av
Stigs livslånga kärlek till denna härliga fågel:
”Långt bortifrån öster ha de kommit, fågelhorderna
med de torvbruna huvudena, från ödeträsken vid
de stora, svällande floderna … Så nådde de också
våra stränder, skrattmåsarna, drogo in på våra vatten och ynglade av sig med all den morgonfriska
oförtrutenhet. #

HOLKSPECIAL

KAZAKSTAN
10 – 25 MAJ

Öken, stäpp, skog och höga berg.
Svarta och vitvingade lärkor, stäpphökar, gamar och ökensångare.

VALENCIA OCH PYRENEERNA

11 – 19 MAJ

Fina våtmarker, exotiska stäpper och höga
berg. Marmoränder, trappar, murkrypare
och lammgam.

VITRYSSLAND

15 – 23 MAJ

Fuktiga ängsmarker, gammelskog
och jordbruksbygd. Azurmes, hackspettar, visenter och skrikörnar.

FÅGELKURS SKÅNE NYBÖRJARE

15 - 17 MAR

NATURUPPLEVELSE!
Mer resor på www.avifauna.se

Kurs för nybörjare, kikare finns att låna.
För dig som vill lära dig mer om fåglar,
fåglars liv och hur man känner igen dem.

FÅGELKURS ÖLAND FÅGELSÅNG

10 – 12 MAJ

Nybörjarkurs med fokus på nyanlända
vårfåglar. Vi lyssnar på fåglarnas sång,
spelläten och lockläten. Kikare finns.

0485 - 444 40 | ADMIN@AVIFAUNA.SE | WWW.AVIFAUNA.SE
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PROGRAM

Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid
ske via e-post till resor@gof.nu,
även om resan har anmälningsavgift. Skicka ett separat mejl för varje exkursion som du anmäler dig
till och skriv exkursionsnamnet
som ärende. Ange resmål, namn
på samtliga deltagande personer,
telefonnummer och om du kan
ställa upp med bil. För ungdomar
upp till 26 år ska också anges födelsedata. OBS! För LadyBirds och
Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se info i resp program.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmälningsavgift ska betalas in på plusgiro
470 06 96-0. Det går även bra att
använda Swish till nummer
1232682326. Datum för inbetald
avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om
resan blivit fulltecknad, inställd eller
om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns. För övriga
exkursioner betalas inget i förväg.
PRIS: Avgiften insamlas i allmänhet
under exkursionen. . För ungdomar
upp till 26 år ges en rabatt på 25 %
på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten
går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond. För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är
priset beroende av antalet deltagare.
SAMLING: Om inget annat anges
samlas vi vid Göteborgsoperan,
Christina Nilsson gata.
ANSLUTNING/UPPHÄMTNING:

Anslutning/upphämtning kan
ske utefter färdvägen, efter överenskommelse med exkursionens kontaktperson.
TAG MED: matsäck och lämpliga

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

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).

HORNBORGASJÖN
SÖNDAG 14 APRIL

SÖNDAG 17 FEBRUARI

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).

LEDARE: Uno Unger PRIS: cirka 1800 kr. ANMÄLAN:
senast 25/4 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Anna Lena Ringarp 070-827 93 76.

VARDAGSAKTIVITETER

TORSLANDAVIKEN

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 :

Waern från Närkes Ornitologiska
Förening tar oss till sina favoritlokaler tidigt på lördag morgon. Vi
bor nära naturreservatet på Sörby
säteri, i dubbelrum där frukost ingår. Vår andra natt tillbringar vi på
STF:s vandrarhem i Svanhals nära
Tåkern. Därifrån kan vi gå rakt ut i
vassarna för morgonlyssning efter
rördrom och sångare. Vi gör också
en tur runt hela sjön med stopp på
flera olika lokaler. Kanske får vi också i år en final av lärkfalkar i mängd
över sjön! Vi åker i två minibussar
med plats för 16 deltagare. Avresa
fredag kl 15.00 med beräknad
hemkomst på söndag ca 19.00.

Bild: J-Å NORESSON

Vi gör en sedvanlig dagstur till
Hornborgasjön med omgivningar.
Turen leds av Leif Jonasson. Vi inriktar oss på att se våra sju simfågelarter och fem olika doppingar
även om kan kräva lite avvikelser
från själva sjön. Har vi tur får vi
även se blåsippor! I sjöns omgivningar borde vi hitta övervintrande
örnar och andra rovfåglar. En del
tranor lär väl också finnas kvar.
Vi avslutar vid Trandansen i fint
medljus. Resan sker i gemensam
buss med Berndt vid ratten. Avresa
06.00 med hemkomst senast kl
19.00.
LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 400 kr. ANMÄLAN:
Senast 25/3 med 200 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

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.

ÖXNÄS
TORSDAG 31 JANUARI

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).

KVISMAREN OCH TÅKERN

BILLDAL

FREDAG-SÖNDAG 24-26 MAJ

TORSDAG 7 FEBRUARI

Vi återbesöker de fågelrika sjöarna
i Mellansverige i vårens bästa tid.
Första natten tillbringar vi vid Kvismaren, där vår lokala guide Hans

Samling vid busshållplatsen Billdals kyrka kl 10.00. Ett antal P-platser finns i närheten. Vi börjar med
att spana från plattformen vid



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

BILD 2 – ART ?

BILD 1 – ART?

Haga kile och går sedan ut mot
Killingsholmen, ca 3 km fram och
tillbaka. I detta område har vi tidigare sett havsörn och salskrake.
Efter turen har vi planeringsmöte
(se nedan).
GUIDE: Berndt Lindberg (073-693 81 00).
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).

ett område, där det alltid kan komma in nya fåglar, även om isen ligger. Samling kl 10.00 på P-plats
intill Amhults resecentrum (mellan
Nordic Wellness och Capio vårdcentral). Bilister från stan svänger
höger i Karholmsrondellen, tar
vänster i nästa rondell, passerar
Blomsterlandet, åker in mot Capio
till höger och vidare in på parkeringen.
GUIDE: Magnus Persson (073-684 05 84).

FRIDHEMS GAMMELSKOG
TORSDAG 7 MARS

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 21 FEBRUARI

Klassisk övervintringslokal för
västnorska strömstarar, som guiden utforskat under tio vintrar. Här
kan också kungsfiskare ses ibland.
Vi samåker på pendeltåget. Samling kl 09.30 vid Jonsereds station.

Några kilometers lätt promenad i

Vi hoppas på vårsol och vårfåglar
som lärkor, starar och ärlor i Hästhagen. Mest lätt vandring, ca 3 km.
Samling vid bron till Stora
Amundö kl 08.00. Hpl Lillövägen.
Rymlig P-plats med betalapp.

VÄTTLEFJÄLL
TORSDAG 21 MARS

Vandring upp till trädlärkans paradis ”Brända berget”, totalt ca 3 km.
Samåkning kl 09.30 från P-platsen
vid Hjällbo centrum (V om hpl
Hjällbo), där bilister söderifrån möter upp. Samling kl 10.00 vid Dammekärrs motionsanläggning (tag
Norra Kilandavägen från Nödinge).
Om intresse finns, besöker vi efteråt Stora Vikens fågeltorn vid
Göta älv.

SÄVEÅN

Bild: J-Å NORESSON

Ett par kilometers vandring på i
huvudsak lättgångna stigar. Besök
vid fågelmatning. Hpl Fridhems
kyrkogård. Samling på P-platsen
utanför kyrkogården kl 10.00.
GUIDE: Jan Hellström (076-800 30 23).
DONSÖ

TORSDAG 28 FEBRUARI

GUIDE: Jan Sander (073-654 78 92).

TORSDAG 28 MARS

GUIDE: NaturStig (073-030 28 16).

TORSLANDAVIKEN

Coop) kl 09.15.

GUIDE: Ove Andersson (070-240 16 24).

GUIDE: NaturStig (073-030 28 16).
JONSERED

gång går vi runt hela ön, ca 7 km,
lättgånget. Båt 281 från Saltholmen kl 09.25 (kontrollera tiden!).
Samling Donsö hamn vid båtens
ankomst kl 09.51.

TORSDAG 14 MARS

Vi gör ett nytt besök på Donsö och
hoppas få se strandskatan. Denna

Vi träffas vid Floda station kl 10.10
(samåkning på pendeltåget) och
går längs Säveån till Stenkullen, en
lätt vandring på ca 4 km. Forsärla
och strömstare spanar vi efter.
GUIDE: Hans Österman (070-291 81 71).
KOÖN
TORSDAG 4 APRIL

Denna pärla vid Marstrand är värd
ett nytt besök. Medelsvår vandring
på 5 - 6 km. Samling vid hpl Gunnarsdalsvägen på väg 168 kl 10.05
(buss från Göteborg inväntas). Pplats finns 200 m in på Rosenlundsvägen. Även samåkning från
hpl Bäckebols köpcentrum (vid

GUIDE: Kåre Ström (073-772 32 04).

STORA AMUNDÖ
TORSDAG 11 APRIL

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

HUVDEN
TORSDAG 18 APRIL

Vi vandrar ut på denna udde nära
Sjövik med fin utsikt över Mjörn.
Totalt ca 3 km promenad. Buss
”Gråbosnabben” från Åkareplatsen
(bakom posthotellet) kl 09.03. Bilister parkerar på Mjörnbotorget
nära Gråbo busstation och tar
samma buss därifrån kl 09.40.
Samling vid hpl Vrån vid bussens
ankomst ca kl 09.50.
GUIDE: Barbro Andreasson (076-026 77 27).

RYA SKOG
TORSDAG 25 APRIL

I detta fina lövskogsreservat på
Hisingen njuter vi av fågelsång
och blommande vårväxter. Kanske
har lövsångaren kommit. Kort och
lätt vandring. Hpl Rya skog. Samling på reservatets P-plats kl 09.00.
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

HYLTENÄS KULLE
TORSDAG 2 MAJ

Tillsammans med Kjell Andersson
från Marks fågelklubb besöker vi
Fåglar på Västkusten 1/2019
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FpV FÖRENINGSINFORMATION
PROGRAM

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.

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
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

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.
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 070827 93 76. ANMÄLAN: Senast 1 mars 2019 på
www.studieframjandet.se SÖKORD:
Vardagsornitologi i fält. KOSTNAD: 500 kr.

Bild: J-Å NORESSON
BESTÄM FÅGLAR I VÅR NÄRHET

Vill du fortsätta fågelskåda och
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.
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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).
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.

Bild: THOMAS HÅKANSSON
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 utflykter då vi ofta studerar vadare på
långt håll. Vi planerar resorna i
egna bilar vid första tillfället.

Bild: THOMAS HÅKANSSON

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.



södra Mark. Vi vandrar runt på stigar vid bergets fot och avslutar
vår vandring på toppen av berget
(lättgånget), där man ännu kan
ana resterna av George Seatons
jaktslott, som ödelades i en brand
1923. Här kan vi njuta av en milsvid utsikt över Tolken och Öresjöarna. I sjöarna finns lommar, doppingar och skarvar och i reservatets skogar stenknäck, stjärtmes,
flugsnappare och tidiga sångare.
Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från Frölunda kyrka kl
08.00. Från Fjärås kör man mot
Gällinge - Horred. Samling
kl 09.00 vid ICA Horred.

trut. Fiskgjuse häckar, och ejder,
svärta och labbar kan rasta på
flyttning. Anmälan krävs till resor@gof.nu, först till kvarn gäller.
Pris 200 kr. Samåkning ordnas från
pendelparkeringen, Partille station kl 09.00. Avgång kl 10.00 från
Ångbåtsvarvet, Lövekullevägen,
Alingsås (1,5 km V om järnvägsstationen).
GUIDE: Stig Fredriksson (073-030 28 16).

HJÄLMS VÅTMARK

MÅNDAG 18 FEBRUARI

TORSDAG 9 MAJ

En heldagstur med vårt första
besök på denna fina ö utanför
Orust. Här finns både karga klippor, ängsmarker och lövdungar,
och många flyttfåglar når här
svensk mark. Ca 7 km vandring,
ganska lättgånget. Samåkning
(obligatoriskt från Göteborg) från
hpl Bäckebols köpcentrum (vid
Coop) kl 08.45 till P-plats strax före
Tuvesviks färjeläge (vägvisning
”Gullholmen”). Gå fram till färjan,
som avgår kl 10.30. Tiderna är preliminära, kontrollera på hemsidan!

Bild: J-Å NORESSON

Kanske finns det vitstjärniga blåhakar här även i år. Denna våtmark
O om Kungsbacka är också ett tillhåll för änder, rovfåglar och diverse sångare. Lättgångna stigar.
Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från Frölunda kyrka kl
07.15. Samling kl 08.00 på P-platsen, Hjälms våtmark (liten avtagsväg från Hjälmsbergsvägen ca 200
m nedströms Hjälms bro).
GUIDE: ej klart.

TORSDAG 23 MAJ

Med ångbåten Herbert utforskar
vi under tre timmar sjön Mjörns
innanhav med havsfåglar som
strandskata, småskrake och sill-

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.

WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

MÅNDAG 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 biologiska institutionen vid Lunds universitet. Göteborgsornitologer har
bidragit med en del underlag till
deras forskning.
STORMSVALAN – MYTOLOGI OCH

MÅNDAG 18 MARS

FÖREKOMST PÅ VÄSTKUSTEN

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.

MÅNDAG 15 APRIL

GOF:S FÖREDRAG, EXKURSIONER
OCH STUDIECIRKLAR ARRANGERAS
I SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET I GÖTEBORG

HUR MÅR FÅGLARNA I STADEN?

50 ÅR MED FISKGJUSAR

SALTA BILDER FRÅN PORTUGAL

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

MJÖRN RUNT

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!

STÖRSTA INLANDSDELTA

Ett fågelrikt område SO om Mölndal, där bl a rördrom kan höras.
Hpl Hårskeredsvägen, gå sedan 1
km söderut på nämnda väg till
vägbom, där vi samlas kl 09.00.
Även samåkning från Frölunda
kyrka kl 08.30. Bilar kan parkeras
vid Annas Ridcenter 200 m längre
fram på Hårskeredsvägen. 2–3 km
promenad.

TORSDAG 16 MAJ

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.
OKAVANGO – VÄRLDENS

HÅRSSJÖN

HÄRMANÖ

FÖREDRAG
PÅ MUSEET

TORSDAG 30 MAJ

GUIDE: Kjell Andersson (076-677 86 82).

GUIDE: ej klart.

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN

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.

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 fyrplatser 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.
ÅRSMÖTE
SÖNDAG 7 APRIL

Före årsmötet visar Carina
Håkansson ett litet urval av sina
fågelbilder från det gångna året.
Föreningen bjuder på kaffe och
tårtbuffé i pausen.

Fåglar på Västkusten 1/2019
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NYTT
FRÅN
STYRELSEN
Nytt från
styrelsen

FÅGELRÄDDARE FÅR NJUTA SITT OTIUM
– Vi lyckades rätt väl.
Så sammanfattar Tommy Järås arbetet under 80-talet med att rädda pilgrimsfalken kvar i Sverige. Andra
skulle nog säga att det är en rungande
framgångssaga.

F

alkprojektet utvecklades med
tiden till Fågelcentralen, en verksamhet som Tommy nu lämnat
över ansvaret för efter drygt 30 år.
Det 70-tal GOF:are som en decemberkväll samlats på Ekliden för att lyssna
på Tommy och tacka av honom fick
höra mycket mer om Fågelcentralens
historia och förhistoria.
FALKPROJEKTET, DET VET NOG de

flesta,
handlade om att rädda den svenska
stammen av pilgrimsfalkar som på
grund av miljögifter var nära nog utrotad på 70-talet. Tommy och de övriga i
projektgruppen under Peter Lindberg
lyckades utveckla metoder för att kläcka
och sätta ut pilgrimsfalksungar och idag
finns det över 130 par pilgrimsfalkar i
södra Sverige.

Högt på listan över de nya planerna
Men redan 1987, när arbetet inleddes
står arbetet på Nidingens fågelstation.
på Hög på Hisingen, kom det att handla
Det finns massor av data som väntar på
om annan fågelräddning också. Först
att bearbetas om landets enda koloni av
enstaka skadade fåglar som privattretåig mås. På Nidingen har man också
personer körde dit, men allteftersom en
organiserad verksamhet som bara vuxit. färgmärkt toppskarvar och det arbetet
vill Tommy följa upp. Och så
När avelsarbetet med falkarna
finns förstås intresset för pilupphörde 2000 blev Fågelcengrimsfalkarna kvar, arbetet påtralen det renodlade fågelsjukgår i fält och det finns mycket
hus den sedan dess varit. (Och
dokumentation som inte redovifortfarande är, läs om Fågelsats.
centralens framtid i nr 4, 2018
av Fåglar på Västkusten.)
DET ÄR PÅ VÄSTKUSTEN Tommy
Oljeutsläpp, trafikskador och Det ska
helst håller till, men han uteslufiskeredskap är några orsaker bli skönt
ter inte en och annan resa ut i
bakom de 18 000 skadade fågvärlden i framtiden.
lar som kommit in under Tom- att kunna
mys tid som ledare av Fågelplanera lite Vid avtackandet fick Tommy
en akvarell av en pilgrimsfalk
centralen.
som konstnären tillika styrelseleNÄR JAG TRÄFFAR TOMMY dagen efter avdamoten Jan Funke gjort, liksom det
tackningen, ber jag honom blicka framnya tunga verket Handbook of Western
åt. Efter drygt 30 år med nästan dygnetPalearctic Birds. Dessutom, förstås, en
runt jour för att ta emot och mata
rungande applåd av alla GOF:are som
skadade fåglar – vad vill han göra nu?
samlats vid avtackningen.
		
– Ja, det ska bli skönt att kunna planera lite, säger han.
# ANNA LENA RINGARP

”

Kolla FB-sidan
Glöm inte bort att GOF
ofta utnyttjar föreningens facebook-sida för
aktuell information!

Fixare är
välkomna
Ekliden behöver medlemmarnas omsorger.
Kan du lägga några timmar då och då på kontorsarbete, fixning och
lappning på ett gammalt
hus eller allmän trevnad,
är du mer än välkommen.
Kontakta Per Tengroth på
0709-87 54 08 eller Anna
Lena Ringarp på 070827 93 76.

# ANNA LENA RINGARP

Bild: INGEMAR LARSSON

Det allra roligaste med arbetet på Fågelcentralen har varit att få släppa ut rehabiliterade fåglar i frihet igen,
säger Tommy Järås, här med en tillfrisknad ormvråk.
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Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN
ORDFÖRANDE

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

MANNE STRÖMBÄCK
manne.stromback@gof.nu (070-899 66 92)
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)

www.gof.nu
www.kustobsar.se

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen
(www.artportalen.se) så snart som möjligt efter
observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas på Artportalen.
Du kan även gå till glutt.se och välja Senaste fynden
från Göteborgsområdet i popup-menyn.
Har du inte möjlighet att rapportera till
Artportalen går det även bra att skicka
intressantare rapporter direkt till respektive
rapportkommitté (se nedan).

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

KASSÖR

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

HEMSIDOR

INVENTERING

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

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
RRK BOHUSLÄN

RAPPORTMOTTAGARE: LARS VIKTORSSON
lars.h.viktorsson@gmail.com (Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla)

ÖVRIGA LEDAMÖTER

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

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.

MÅNADSMÖTEN

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

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

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

TORSLANDAVIKEN

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

RRK HALLAND

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

FÅGELCENTRALEN

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

PETRA LUNDEMO
petra@animalshope.com (0303-165 01)

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

Bild 1
Fågeln på bilden vänder bort huvudet så att
ingen ansiktsteckning kan ses men formen
avslöjar ändå att det måste vara en uggla
som sitter i grantoppen. Det höklika utseendet med bland annat lång stjärt och finvattrad undersida visar att det är just en hök-

RRK GÖTEBORG

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

STUDIEVERKSAMHET

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

PLATSBOKNING

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

RRK VÄSTERGÖTLAND

RAPPORTMOTTAGARE: MAGNUS HALLGREN
m.hallgren@gmail.com

JAN WESTIN
jan@animalshope.com (0709-967601)

uggla. (Fulufjället, september).
Bild 2
Vid en första anblick kanske denna huvudlösa fågelbild för tankarna till något mer exotiskt. Den långa, rostbruna stjärten samt den
karaktäristiska vingteckningen som syns sitter dock på en vanlig lavskrika i sin naturliga
miljö. (Fulufjället, september).

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