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RIK PÅ LITE AV VARJE

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung.
Så inleds definitionen av biologisk
mångfald, fastställd av FN-fördraget
Konventionen om biologisk mångfald.
VARIATIONSRIKEDOMEN. Det är
ett fantastiskt ord när man tänker
på det. Det är inte rikedom på pengar eller saker – inte heller betyder
det att man nödvändigtvis har otroligt mycket av någonting. Utan precis tvärtom. Jättemånga olika. En
enastående variation som skapar
rikedom.
För att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag arrangeras en rad olika evenemang runt
om i landet – den 22 maj eller i anknytning till denna dag. I det här
numret presenteras GOF:s bidrag
till detta gedigna program.
UNDER ASFALTEN på Hisingen dölj-

er sig rester från en tid då älvstrand
och kustlinje sjöd av liv. När Reino
och Bengt återger sina minnen,
delar med sig av anteckningar från
Skarvik, då känns det extra angeläget att vi här och nu gör det vi kan för
att slå vakt om den variationsrikedom vi har kvar. Och när jag läser
Mikaels rapport från några av de
olika åtgärder han är involverad i
och som fokuserar på våtmarker
och strandängar – för många arter
oerhört viktiga biotoper – då väcks
glädje och då tänds hopp. Glädje
kring att det finns instanser som
idogt kämpar på och hopp om en
kontinuerligt växande medvetenhet och ett fokus på att värna den
breda variationen, att vi inte får förlora de bestånd som är
kritiskt få, för
då minskar
rikedomen.
Bild: MATTIAS BARDÅ
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Ett steg närmare nya stadgar

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

LEDAREN I FPV BRUKAR vara vikt åt att ordföranden ska kunna dela
med sig av sina tankar och idéer. Men även om jag nu har avgått
som ordförande efter nio år på grund av en alltför hög arbetsbelastning även utanför GOF ville styrelsen att jag skulle skriva
några ord i detta min sista ledare i FpV.
I DAG ÄR DET dagen

efter vårt årsmöte
2019. Någon ny ordförande blev inte
utsedd vid gårdagens möte, kanske det
spelade in i styrelsens beslut att be
mig att skriva. Vid gårdagens årsmöte
blev det i alla fall ett steg närmare nya
stadgar och det känns bra även om
dessa inte innebär en integrering av
medlemskapet med BirdLife. Och det
beklagar jag. En integrering hade
stärkt vårt arbete med fågelskyddet,
det är jag övertygad om.

”

Skydd av
natur och
biologisk
mångfald
ligger mig
varmt om
hjärtat

DET HAR VÄL INTE UNDGÅTT någon att fågelskydd eller rättar sagt skydd av natur och biologisk mångfald är det som
har legat och ligger mig närmast hjärtat. För om vi inte bevarar vår natur och våra fåglar kan vi inte
heller fortsätta att uppleva fåglarna i deras naturliga miljö och
det vore sorgligt.
MEN DET ÄR INTE bara

fågelskydd i vid bemärkelse som ideella krafter i GOF har jobbat med; GOF är mycket mer än så. Och så hoppas jag att det förblir även om det ibland kan vara svårt att hitta
ideella krafter och hålla ihop alla viljor som ibland drar åt olika
håll. Samtidigt är jag övertygad om att vi alla månar om de ”tre
benen” som GOF står på, fågelkunskap, fågelintresse och fågelskydd.

DENNA RESA I GOF har varit rolig och intressant i alla fall för det
mesta. Nu önskar jag inte bara styrelsen lycka till i framtiden
utan alla de som är aktiva i vår fina Förening
med ett stort F. Men helt borta från föreningen kommer jag inte att vara. Arbetet med fågelskydd kommer aldrig att ta slut och där
kommer jag hädanefter att fortsätta engagera
mig om det ges möjlighet.

KARIN MAGNANDER
karin.magnander@gof.nu
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fpv@gof.nu. Vi tar enbart in annonser
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FÅGELNYHETER
FRÅN
VÄSTKUSTEN
Fågelnyheter från
västkusten

TORNUGGLA
SÖKTE SKYDD
I LADUGÅRD
OVÄNTAT VINTERFYND 22 år efter
ett tornugglefynd i Askesby,
Säve upptäcktes en ny – återigen på Hisingen. Fast denna
diskreta vinteruggla förblev
dold, trots eftersök av flera
skådare.

dock aldrig att bekräfta arttillhörigheten.
Det är 22 år sedan tornuggla
senast sågs i Göteborg. Då var
det en fågel som höll till i Askesby, Säve. Arten är oerhört
sällsynt på västkusten. De få
fynden de senaste 20 åren gäller nästan uteslutande överkörda eller ugglor hittade i ladugårdar, ofta under vintrar
med djup tjäle och långa perioder av kyla.

På Facebook finns det ett flertal grupper där man kan fråga
om artbestämning kring arter
man fotat eller spelat in. Då
och då dyker det upp något lite
ovanligare och i gruppen ”Vilken fågel” postades
1 mars ett inlägg
med bildtexten ”Den
här ugglan sitter just
nu inne hos korna i
en bekants ladugård.
Omkring
Vad är det för sort
tro?”. Bilden visade
år 1890
en tornuggla som
kunde man
satt i halmen på ett
ladugårdsgolv. Gan- räkna in
ska snabbt framkom
de vackra
att fågeln höll till i
området runt Skra
ugglorna i
bro, Björlanda på
inte mindHisingen.

”

Ett tornugglefynd
sticker dock särskilt
ut ur mängden. Magnus Unger som upptäckte Hönö-ugglan
minns tillbaka till en
blåsig höstdag på
Kråkudden, full med
gråliror och lunnefåglar.
– Jag fick syn på en
ljus fågel i ”svacken”.
Den mobbades av trutar och var flera kilometer ut. Dess stela
re än 50
vingar och grå nacke
Ägarna till ladufick mig att avfärda
skånska
gården där tornuggden som en tretåig
kyrkor
lan huserade ville
mås.
dock inte ha besök
När Magnus nästa
utan bad om att den exakta logång svepte söderut med tuben
kalen skulle hållas hemlig.
såg han plötsligt ett hjärtformUgglan eftersöktes inte oväntat at ansikte. Det var ingen treändå i området och vid åtmins- tåig mås. Tornugglan, rasen
tone ett tillfälle observerades
alba, flög in över Södra Bolleen misstänkt individ. Det gick
skären för att slutligen sträcka
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Tornugglan i Pripps bryggeri, Västra Frölunda 1997 repade sig på Fågelcentralen.

in över Kråkudden där den tappades ur synhåll.
Det första svenska fyndet av
tornuggla gjordes på en båt i
Ystad 1834. Efter det fick landet en mindre population i
Skåne under mitten av
1800-talet. Omkring år 1880
kunde man räkna in de vackra
ugglorna i inte mindre än 50
kyrkor runt om i det skånska
landskapet. Förmodligen höll
sig stammen därefter ganska
stabil för att sedan nästan helt
stryka med under de stränga
krigsvintrarna 1939–1942.
Tornugglor är extremt känsliga
när det kommer till långa och
kalla vintrar.

återigen en stabil stam med
runt 25 par i vårt sydligaste
landskap. Allteftersom minskade dock antalet och 1984
gick det sista paret till häckning. Under 90- och början av
00-talet häckade sedan enstaka
par i Skåne för att 2005 betraktas som utgången ur Skånes
häckfauna. Sedan 1992 har
dock tornugglan varit årlig på
Gotland, där en första lyckad
häckning kunde konstateras
2001.
Allt är oerhört hemligt kring
ugglorna och deras tillhåll, så
de officiella uppgifterna om
hur det går för arten på Gotland idag är obefintliga.

I början av 60-talet fanns det

I Danmark, likt Tyskland och

våren 2019

Historiska
tornugglefynd
Samlade fynd av tornugglor
i Göteborgs rapportområde
Toftaåsen, Göteborg, Vg
1 ex 14 dec 1997
Jan Wahlberg m fl.
Säve, Boh
1 ex 1 dec 1996 –15 jan 1997
gnm Bohuslän rapportkommitté
Kråkudden, Hönö, Boh
1 ex 6 okt 1996
*Magnus Unger m.fl.
Säve, Boh 1 ex. funnen död
13 feb 1966
gnm Bohuslän rapportkommitté
Nolvik, Björlanda, Boh
1 ex. funnen död
10 feb 1966
gnm Bohuslän rapportkommitté

Bild: GÖRAN GUSTAVSSON

Torslanda, Hisingen, Boh
1 ex.
10 dec 1921
Rrk Göteborg

Bild: BERNDT
DAHNSON
Bild: JAN-ÅKE
NORESSON

Källa: artportalen.se
Bild: LASSE OLSSON

Sedan fick skådare på Getterön beundra den udda gästen, på väg mot friheten.

T

Nederländerna, har tornugglans uppträdande på västkusten
lorna haft en mycket positiv
gav också en inblick i en annan
period de senaste 20 åren. Den
fascinerande Göteborgshändelkalla vintern 2009–2010 gick
se: På 90-talet larmades Fågeldock oerhört hårt åt Danmarks
centralen om ett ugglebesök på
population som dessförinnan
låg på runt 500 par. Hela 90
procent beräknas ha strukit
med under de tuffa vintermånaderna. En återhämtning
har dock skett sedan dess
och förhoppningsvis har
vi snart åter en stark population i vårt grannland.
Många av de tornugglor
som ses i Syd- och Sydvästsverige tros komma
just från Danmark och Tyskland.
or
T
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Pripps. Nedan följer ett utdrag
ur Tommy Järås egen berättelse,
saxat från Fåglar på Västkusten
nr 1 1998.
”På morgonen den 11 december 1997 fick vi ett samtal från
Pripps fabrik i Västra Frölunda.
Där flög en stor uggla omkring
sedan några dagar tillbaka. Vi
lovade att komma senare under dagen, efter det att övriga göromål var avklarade
på Fågelcentralen (…)
Vid ankomsten till Pripps
visade det sig att i stort sett
alla kände till ugglan, och
första mannen som tillfrågades sade att han hade sett
en jätteuggla, som flög omkring
där alldeles nyss. Vi började
misstänka att det var en berguv

och inte en kattuggla som vi först
trott. Det visade sig att lokalen
var enormt stor, minst 100 meter
lång, säkert 25 meter bred och
troligen ca 15 m hög. Det verkade totalt omöjligt att ta en fågel som skulle flyga omkring just
under taket där inne. Mycket
folk samlades, men ingen hade
sett ugglan på ett bra tag och ingen visste heller säkert vad det var
för art. Mitt på ena väggen
”hängde” en kontorsbarack, och
från dess tak var det möjligt att
nå upp till innertaket i hallen.
Det var enda stället där man
kanske kunde komma åt en högtflygande fågel.
Med hjälp av en stege, och assistans av en kille som jobbade
där, klättrade vi upp på kontorets tak. Där var det knappt två
meter till taket men fullt av rör,
ventilationstrummor och andra
installationer samt ett tak av
mjuk korrugerad plåt, som man
inte kunde trampa på; man fick
gå på träplank. Efter att ha avancerat fram några meter och
blivit rejält sotiga och dammiga
såg vi plötsligt något som lyfte
och flög iväg. Vad det var gick ej
att se. 25 man nere på golvet
började tjoa och vifta för att göra
oss uppmärksamma på att ugglan fanns där. Vi tog oss fram
ytterligare några meter bland rören och tittade över en takbalk,
där blicken möttes av en tornuggla på 6–7 meters avstånd. En
lätt svordom kom nog över läpparna av förvåning över att få se
en tornuggla i stället för en förmodad kattuggla eller berguv”
Ugglan på Pripps fångades
efter viss möda in och fick sedan både vila och äta upp sig
under ett par dagar på Fågelcentralen. Det bestämdes att
fågeln skulle släppas på en
tidigare känd häcklokal i Skåne och på väg söderut från
Hisingen visades den till
många skådares förtjusning
upp, dels i Västra Frölunda
dels på Getterön.
# JOHN ANDERSSON
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Svarthakad
häckning igen?
OVÄNTADE VINTERFYND

Sedan 2008 har svarthakad
buskskvätta varit regelbunden gäst i Göteborgsområdet.
De första brukar anlända
i andra halvan av mars eller
början av april. Men i år hittades en hona vid Bö Västergård i Skärhamn redan i
januari. Januarifyndet följdes av två februarifynd, ett
på Tjärnö, ett i Grosshamn.
Göteborgs första svarthakade buskskvätta för året hittades 19 mars i Torslandaviken.
För två år sedan häckade
ett par vid Fässberg i Mölndal där tre flygga ungar kunde lämna boet. Det andra
paret fick ut en unge vid
Stora Oxhagen på Hisingen.
2018 noterades däremot
ingen häckning, men åtta
exemplar rapporterades under höst och vår. Kan 2019
vara året, när vi återigen får
häckande par i Göteborg?

# JOHN ANDERSSON

Berguv – riksinventeringsart
LETA UVAR! BirdLife Sverige
har dragit igång en riksomfattande inventering av
berguv under 2019 och
2020. Anledningen är oroväckande rapporter om att
uven minskat dramatiskt i
olika delar av landet.
Under 60-talet fanns endast cirka 200 par i Sverige,
men tack vare olika projekt
återhämtade sig landets uvstam. Men nu finns det som
sagt återigen anledning till
oro. Du kan själv hjälpa till
med att leta efter och rapportera berguvar.
Mer information finns på
www.birdlife.se.

# JOHN ANDERSSON
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KORNSPARV
LANDADE
PÅ NIDINGEN

Kornsparv

Bild: UNO UNGER
LOVANDE VÅRVINTERFYND Ringmärkningsverksamheten på
Nidingen startade fint på senvintern med trevliga märkarter
som brandkronad kungsfågel,
svarthakad buskskvätta och
trädlärka.

Redan vid säsongens första
besök bjöd den halländska utposten på överraskningar. När
Uno Unger, Tommy Järås och
Lars Hellberg efter sjösättning
av fågelstationens båt tog en
dagstur ut till ön, upptäcktes
en sparv nordost om Kruthuset. Efter att ha gäckat sällskapet ett tag kunde den något
skulkande fågeln bestämmas
till kornsparv. En art som bara
tre gånger tidigare noterats på
Nidingen.

Knölsvärta åter
på Västkusten
LAHOLMSBUKTEN IGEN I mars
förra året hittades västkustens
första knölsvärta vid Skummeslövsstrand i Laholmsbukten.
Nästan på årsdagen, ett år senare, upptäcktes återigen en
knölförsedd svärta bland alla

När Uno i sällskap med Per
Löfvenius några veckor senare
anlände till ön för att påbörja
ringmärkningsverksamheten
var kornsparven kvar och den
har under mars månad observerats till och från av de som
bemannat stationen.
Kornsparv är en extremt
sällsynt vintergäst på västkusten och återfinns vintertid i
princip enbart i södra Skåne.
Arten är en utpräglad jordbruksfågel och från att under
1800-talet varit allmän i södra
Sverige har den minskat kraftigt allt sedan sekelskiftet. Artdatabanken uppger att det vid
slutet av 1900-talet uppskattades att de fanns så få som ett
tiotal individer kvar i landet,
och då enbart i södra/sydväst-

ra Skåne. Tack vare riktade insatser, inte minst för att trygga
övervintringsplatser, har beståndet stabiliserats och arten
är idag rödlistad i kategorin
Starkt hotad (EN) efter att
2005 ha blivit omvärderad
från den högsta nivån Akut hotad (CR) till den näst högsta.
Nästa år har Nidingens fågelstation varit i drift i 40 år
och fortfarande bjuder ön även
de mest inbitna nidingar på
nya upplevelser. Den 23 mars
i år uppehöll sig till exempel
en vitvingad trut tillsammans
med några av öns övriga vitfåglar – en art som bara noterats på Nidingen en gång tidigare.
# KARIN MAGNANDER

tusentals övervintrande svärtor
och sjöorrar i Laholmsbukten.
Fågeln, återigen av underarten
stejnegeri, upptäcktes 1mars
och kunde beskådas under en
knapp vecka. Det är inte omöjligt att det är samma individ
som rastat här föregående år.

# JOHN ANDERSSON

Bild: CHRISTOPHER GULLANDER

våren 2019

Tack från
Fågelcentralen!

Bild: MIKAEL FORSMAN

Fina lappugglefynd i väst

Fågelcentralen, Göteborgs
Ornitologiska Förening ,
vill härmed tacka nedanstående företag för stor
och värdefull hjälp i samband med upprustningen
av Fågelcentralen inför
överlämnandet till Animals
H.O.P.E

ALLT SYDLIGARE UGGLA

Lappugglefynd
på västkusten
januari-mars 2019,
rapporterade
till Artportalen.

Under början av 2019 har hela sex lappugglor observerats i Bohuslän, den senaste i
Svartedalen norr om Kungälv. Enligt Artdatabanken har arten minskat i delar av norra
Sverige, såsom Norrbotten, de senaste två
decennierna. Samtidigt har arten spridit sig
söderut under 2000-talet. Ströhäckningar
har noterats ända ner till Blekinge. Kanske
kommer några av årets ugglor gå till häckning också i Västsverige. De senaste årens
utveckling ser lovande ut.

# JOHN ANDERSSON

Karta: BJÖRN DELLMING

AZORERNA
20 – 27 AUG

Fågelskådning i frodiga skogar, paradisiskt vacker
och storslagen natur med dramatiska klippstup,
kratersjöar och varma källor. Flyg ingår!

BRASILIEN

7 – 16 SEP

Den atlantiska regnskogens endemtätaste område. Missa inte att boka
på 16-19 september vid Iguazufallen!

MALLORCA, NYBÖRJARKURS FÅGELSKÅDNING

14 – 21 SEP

Lugnt tempo på norra Mallorca
bland flyttfåglar, berg och våtmarker.
Flyg ingår.

MADAGASKAR

1 – 17 OKT

NATURUPPLEVELSE!
Mer resor på www.avifauna.se

Fantastisk natur och en mängd unika
djur, däribland många arter lemurer
och ännu fler endemiska fågelarter.

MAROCKO

30 OKT – 7 NOV

Introduktion till Nordafrika: eremitibisar, vacker ökennatur, god
mat och och de spännande höga
Atlasbergen.

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

En mer erosionstålig dammvall ska säkra vadarvattnen
i Båtafjordens inre mot
västliga stormar .

REKORDTORKAN
GER LYFT FÖR HALLÄNDSKA VÅTMARKER
Fjolårets rekordtorka och sjunkande grundvatten möts med rejäl
utbyggnad av halländska våtmarker. Såväl vattenförsörjning som
fågelliv lär gynnas av detta, berättar Mikael Larsson, länsstyrelsens
naturvårdsenhet Halland län.
TEXT & BILD : MIKAEL LARSSON

”

Vi går en
mycket
spännande
vår till
mötes
8

Fåglar på Västkusten 2/2019

MIKAEL.LARSSON@LANSSTYRELSEN.SE

I

FJOL AVSATTE REGERINGEN extra pengar till en våtmarkssatsning. Anledningen var man identifierat ett ökande problem med sjunkande grundvattennivåer i landet. Länsstyrelserna gavs
möjlighet att söka pengar till projekt.
I Halland tilldelades vi medel för att bland annat titta på vattenregimen i ett reservat på Hallandsåsen, som har mycket speciella och gynnsamma källflöden med flera mycket sällsynta
insekter knutna till dessa. Vi fick även pengar för
att anlägga en stor dynvåtmark på Hökafältets

naturreservat. Våtmarksprojektet tog vid där
Sand Life slutade 2018 och fortsatte avverkningen av bergtall med mera. Där har under vintern
en gigantisk yta på nästan 80 hektar sandmark
öppnats.
Nu är tanken att alla diken som avvattnar
området ska läggas igen för att hålla kvar vattnet i de lägre liggande delarna. Eventuellt kommer en låg vall att anläggas, om behov av att
höja vattennivån ytterligare ser ut att vara
önskvärt.

nya våtmarker

MÖTEN HAR GENOMFÖRTS med

Halmstads Ornitologiska Förening under vintern. Bland annat klurar
man på placering och utformning av fågeltorn
och/eller plattformar då den nya våtmarken kommer bli en riktigt bra hotspot med tanke på läget i
Laholmsbukten. Från Regeringens sida blev man
dock tvungna att backa på flera naturvårdsprojekt då budgeten från M/KD gick igenom i december 2018. I dagsläget är finansieringen för det
fortsatta arbetet på Hökafältet osäker. De stora
jobben är dock klara, så en våtmark blir det. Den
kanske inte kommer att stå helt färdig inför fältsäsongen 2019, men nästa år bör de flesta av planerna ha blivit genomförda.

DET TREDJE PROJEKTET för Hallands del är en restaurering av dammen vid Båtafjorden. För cirka tio
år sedan brast dammvallen i en storm. Så länge
dammen var intakt häckade en koloni på tjugo
par skärfläckor och en med tio par fisktärnor i
dammen. Dessutom nyttjades den av flockar med
hundratals änder och vadare under flyttningen.
Provisoriska lagningar genomfördes som dock
inte klarade av påfrestningarna av de snabbt stigande havsvattennivåerna vid västliga stormar.
Tidigt insåg man att en mer omfattande restaurering krävdes för att få en mer erosionstålig
dammvall.
Finansiering för denna restaurering har inte
funnits förrän nyligen, men i vinter har det efterlängtade arbetet genomförts. Dammvallen har lagats och fått flackare slänter för att minska vågerosionen. Ett förstärkt bräddavlopp har anlagts
där havsvattnet kan passera vallen utan att erodera den övriga sträckningen av vallen.
Även öarna i dammen har fått en ansiktslyftning. Med tiden har vågerosion sakta men säkert
nött ner öarna så de minskat i yta. Nu har man
byggt på dem igen och även gett öarna flackare
kanter. En helt ny långsmal ö har byggts väster
om de andra öarna. Den kommer att toppas av
naturgrus för att skapa en lämplig yta för tärnor
att häcka på. Dess utformning och läge gör att
den även kommer att fungera som vågbrytare för
att skydda de andra öarna i dammen.

Munkagårdsfloen. Våtmarken
som anlades 2003 har i vinter utökats rejält med
ytterligare nästan fem hektar. Först kommer besökare mötas av den nya dammen som ligger intill stigen som leder ut till fågeltornet. Under
schaktningen av dammen har en vall byggts längs
stigen så att man inte ska skrämma fåglarna på
sin promenad ut till tornet. Mitt på sträckan har
ett gömsle byggts i vallen så att man lätt och ska
kunna stanna till och spana av fågellivet i dammen på nära håll.

Våtmarken har även byggts ut åt norr och sydost. Dessa delar kan man skanna av från tornet.
Pumpanläggningen och rördragningarna har setts
över för att säkerställa vattentillgången i dammarna och skapa möjlighet att reglera nivåerna.
Hela området har stängslats in för betesdjur som
ska hålla strandängarna kortbetade och de blå
zonerna i dammarna öppna. En i mitt tycke helt
otroligt häftig våtmarksanläggning. Falkenbergsornitologerna har fått en riktig kronjuvel att hålla
koll på!
Vi går en mycket spännande vår till mötes.
Det ska bli intressant att se vad de nya våtmarkerna kommer att göra för de halländska våtmarksarterna. En och annan raritet borde de väl
även dra till sig! Vilken blir den första? #

Tack vare en ny dammvall vid
Munkagårdsfloen tar man
sig till tornet utan att störa.

SIST MEN INTE minst

Hökafältet blir en riktig hot
spot tack vare en nyskapad
våtmark i dynlandskapet.
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Storfläckig
pärlemorfjäril

Brokförgätmigej

Halsvivel

Lunglav

BIOLOGISK

MÅNGFALD
– DET VIKTIGASTE VI HAR

Störrre frågeteckenbock

Bilder: KARIN MAGNANDER

”Allt liv på jorden - smaka på det! Inte bara
ett livselixir för oss artnördar utan också något hela mänskligheten är beroende av.
Mat, luft, medicin, byggnadsmaterial, kläder m.m. m.m. Är det inte fantastiskt?”
Helena Lager, naturvårdsbiolog
Länsstyrelsen, Kalmar

Ja, den biologiska mångfalden är sannerligen något vi med allt vårt engagemang borde värna och slå vakt om.
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Dystra rapporter når oss allt oftare om utdöda arter, alarmerande minskningar av
pollinerare, kraftigt försämrade livsmiljöer i våra hav, avverkningar av urgamla
skogar som sprudlat av liv och ytterligare
begränsningar av resurser till verksamheter som på olika sätt syftar till att hejda
denna bekymmersamma utveckling.
”Förlusten av biologisk mångfald genom
intensivt skogsbruk ser jag som särskilt all-

varlig. Man kan få en uppfattning om vad vi
gått miste om här i Sverige när man bl.a. besöker Pellokielas i Norrbotten. Har man en
gång vandrat där känns det som en skymf
att kalla våra hårt brukade virkesåkrar av
gran och tall för ’skog’ ”.
Johan Södercrantz, Artdatabanken SLU

Genom att sprida kunskap, väcka intresse och förståelse för naturen med
alla sina beståndsdelar och den magni-

biologisk mångfald
fika väv av samspel de utgör kan vi alla
bidra till en förändring. En förändring i
medvetandet och därmed i handlingar.
Den biologiska mångfaldens dag uppmärksammas sedan 2017 även i Sverige.
Då hade det gått femton år sedan FN
beslutat att den 22 maj ska vara dagen
då extra fokus riktas mot bevarande av
artrikedom och biologisk mångfald över
hela världen. Initiativtagarna Erik Hansson, journalist och grundare av natursidan.se, och Rebecka Le Moine, ekolog
och miljöpartistisk riksdagsledamot,
lyckades på ett fantastiskt sätt bidra till
skapandet av en svensk mångfaldens
dag - uppmärksamheten och uppslutningen var redan första året imponerande!
”Mångfald gör världen mer intressant”
Anna Sävneby, Fil. Dok. biomedicin,
Senior Scientist Uppsala

Fåglar på Västkusten och GOF har i
år satt ihop ett program med aktiviteter
för medlemmar och övriga med syfte att
uppmärksamma denna viktiga dag.
Deltagare på aktiviteterna uppmuntras
att skänka ett valfritt bidrag som sedan
oavkortat kommer gå till att köpa in
och placera ut fågelholkar avsedda för
särskilt skyddsvärda arter, fladdermusholkar samt insektshotell på lämpliga
platser i Göteborgsregionen. Åtgärderna
kommer följas upp i här Fåglar på Västkusten.

Mångfaldsprogram 19–25 maj
Söndag 19 maj, Slottsskogen
Gå en poängpromenad i Slottsskogen söndag 19 maj! Du får lära dig en del nytt om
mångfalden i naturen, i Slottsskogen och
även i Göteborg. Guide: NaturStig
Start mellan kl. 11.00-12.00 vid Kobbs byst,
strax nedanför Säldammen.

Måndag 20 maj, Välen
Välkomna på en vårpromenad i Välenområdet tillsammans med Uno Unger. Få är lika
bekanta med områdets flora och fauna och
under vandringen kan man vara säker på att
få både fåglar, växter och småkryp presenterade
Samling vid fågeltornet i Välen, kl 07.00.
Tid: ca 3 timmar.

Tisdag 21 maj, Torslandaviken
Leif Jonasson bjuder på en vandring i Torslandaviken – i en tid då rörsångare, törnsångare, svarthättor och näktergalar tävlar
om uppmärksamheten. Samling vid modellflygplatsen/gamla landningsbanan
intill 155:an kl 07:00. Tid för vandringen
ca 3–4 timmar.

Onsdag 22 maj, Ekliden
Mångfald i en villaträdgård
Från gamla strumpor till betydelsen av att
inte röja upp och städa så ofta i trädgården.

”Det finns förstås praktiska skäl att värna
om biologisk mångfald. I den stora variationen av bakterier, svampar, växter och
djur som ännu idag inte utforskats kan vi
hitta nycklar till vår överlevnad t ex i form
av nya material, teknik inspirerad av naturen, eller nya läkemedel. För min egen del
handlar det dock främst om att mångfald
får mig att må bra. En promenad i Beijershamn i maj är en fantastisk naturupplevelse. Just mångfalden är en central del av den
upplevelsen.”

Vad har detta med biologisk mångfald att
göra? Kom och titta på bilder och lyssna på
biodlaren, trädgårdsälskaren och fältbiologen Christer Fälts användbara tankar och
praktiska förslag kring detta.
Kl. 18.30 – ca 20.00 på Villa Ekliden.
Försäljning av fika sker i paus på plats.
Läs mer från Christer på www.christerfalt.
com

Lördag 25 maj, Brännö/Galterö
Johan och Robert Ennerfelt tar er med på en
heldag med promenad över Brännö och ut
på Galterö naturreservat tillika göteborgsområdets troligtvis bästa lokal för vadarfåglar. Johan och Robert har ett brett och levande intresse för stort och smått i naturen.
Missa inte detta tillfälle att möta en del av
det finaste Göteborgs skärgård har att bjuda
på!
Samling vid Brännö Rödsten 07.51
(avgång personfärja från Saltholmen
kl 07.33). Vandringen är på ca 9 km och vi
planeras vara åter vid färjeläget till den båt
som är på Saltholmen igen kl 14.45. Medtag
matsäck!

Stötta mångfalden!
Deltagare på våra mångfaldhetsarrangemang, eller övriga som också vill bidra till
detta angelägna ändamål, uppmuntras
sätta in valfri summa till Göteborgs Ornitologiska Förening. Detta kan man göra via
Swish eller vanlig insättning, och var då
noga med att ange ”biomang” i meddelanderaden så pengarna går till rätt GOF-ändamål. Missar man själva meddelandet hamnar pengarna förstås ändå hos GOF.

Håkan Andersson, universitetslektor
Biokemi, Linnéuniversitetet

Varmt välkomna att ta del av vårt
specialkomponerade program i samband med den biologiska mångfaldens
dag!

Törnsångare

Småullbi

Swishnummer: 123 335 08 16
Postgiro: 89 01 68-8
Ange meddelande: biomang

# KARIN MAGNANDER
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Bild: LARS LUNDMARK

Svart stork är svårsedd när den
vadar längs lummiga vattendrag
timme efter timme. Men med lite
tur kan man se den stå och putsa
sig, som i Gällinge ifjol.
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svart stork

SVART STORK
– ODENS EGEN SVALA FÖREDRAR GÄDDA
Svart stork vill ha grova gamla träd till bobygget och helst
nissöga och gädda till middag. Så det är inte konstigt att arten
klassas som nationellt utdöd. Ändå finns den kvar, lite undanskymt. Både i svårspanade fiskevatten och gamla ortsnamn.
TEXT: HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

S

Å VAR DET åter dags att skärskåda en av våra
befjädrade vänner. Denna gång blir det ett
nytt avsteg från principen att besjunga arter
som häckar inom vårt lands gränser. Senast det
hände var det ju fråga om stormfågeln, som utan
att häcka här likafullt är en relativt flitig besökare i
kustbandet. Den här gången avhandlas svart stork,
en art som fört en mycket oklar tillvaro i landet
under 1900-talet och som sedan 2015 klassas som
nationellt utdöd. Men som vi strax skall märka har
den svarta storken genom utseende och vanor skaffat sig en relativt stark närvaro i kulturen.
DEN SVARTA STORKEN TILLHÖR släktet

egentliga storkar
i familjen storkar i ordningen storkfåglar. Ordningen och familjen innefattar ungefär 20 arter varav
sju ingår i släktet egentliga storkar (Ciconia), däribland förutom svart stork den mer publikfriande
kusinen vit stork. Bland de mer välbekanta bland
övriga medlemmar i familjen kan nämnas mara-

boustorken, som ju användes som logotyp av chokladfirman ända till dess att man på 60-talet tog sig
en funderare över huruvida en stor asätande fågel
är en idealisk representant för snask. Eller ja, något
sådant bör ha dryftats på sammanträdet tänker jag
mig.
I ORDNINGEN STORKFÅGLAR INGÅR storkarna

i dessa tider som enda familj, men i början av 90-talet presenterade de amerikanska taxonomerna Sibley och
Ahlquist en ny fylogeni för fåglar baserat på DNADNA-hybridisering (en teknik som används för att
på genetisk nivå jämföra hur nära släkt arter är)
där man rumsterade om rejält i den då etablerade
taxonomin och i ordningen Ciconiiformes stuvade
in, inte bara storkarna och deras klassiska släktingar som hägrar, flamingor, ibisar, skuggstorkar och
träskonäbb, utan även pingviner, rovfåglar, lommar, doppingar, vadarfåglar, pelikaner, flyghöns,
stormfåglar och säkert fler som jag i hastigheten

Fåglar på Västkusten 2/2019
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PRECIS SOM AMERIKA hyser

Europa endast två häckande storkarter. I de amerikanska kontinenternas
fall rör det sig om jabirustork och amerikansk ibisstork, två något mer storvuxna och spektakulära
arter. Européerna får nöja sig med två ungefär meterlånga arter – vit stork och svart stork. Man kan
med gott samvete påstå att likheterna dem emellan
är fler än skillnaderna. Både den vita och den svarta storken är ungefär en meter långa, övervintrar i
Afrika och äter det mesta från insekter till gnagare
och mullvadar. Dock anses ju den vita storken ha
en särskild förkärlek för grodor, medan den svarta
storkens livrätt lär ska vara gädda och nissöga.
Bägge arter gick också starkt tillbaka i Sverige till
följd av jordbrukets expansion från 1800-talets
mitt, med dess torrläggningar och utdikningar.
Men medan den vita storken (som det egentligen
alltså inte skulle handla om) genom sin status som
lycko- och barnbringare, sin benägenhet att häcka
på hustak, sina relativt sociala vanor och andra publikfriande åtbörder lyckats skaffa sig ett bevarandeprogram och därmed åter står att finna som vildhäckande i Skåne efter 60 års inaktivitet på den
fronten, så har den svarta storken inte fått någon

Bild: LARS LUNDMARK
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Illustration: HAMPUS LYBECK

”

Det ligger
den i fatet
att ha visst
rykte som
olycksfågel, häcka
djupt inne
i skogen
och smyga
i fuktstråken som en
försmådd
pastorsadjunkt

glömmer. Minst sagt blandade korvar. Självfallet
uppstod kontroverser och ingen taxonomisk auktoritet accepterade denna nya ordning i sin helhet
även om den tidvis till stor del ansågs gångbar.
Under 2000-talet visade så nya studier, gjorda
av bland annat Per Ericson vid Naturhistoriska
Riksmuseet, att Sibley och Ahlquists taxonomi till
stor del kunde nedmonteras och läggas i malpåse.
Bland annat visades att falkarna inte är släkt med
de hökartade rovfåglarna, utan snarare med tät�tingar och papegojor, medan nya världens gamar
faktiskt visat sig vara relativt nära släkt med storkarna. Dock inte så nära att de fick stanna i samma
ordning. Doktor Ahlquist lär för övrigt efter pensioneringen blivit kreationist. Så kan det gå.

större hjälp. Det ligger den i fatet att ha visst rykte
som olycksfågel, häcka djupt inne i skogen och istället för att stylta runt på ängarna gruppvis som
herrskapsfolk på utflykt, gå enskilt och smyga i
fuktstråken som en försmådd pastorsadjunkt.
BÅDE SVEN NILSSON (1835), Alfred Brehm (1884) och
Nordisk familjebok (1915) framhåller den svarta
storkens sällsynthet – i NF frågar man sig till och
med huruvida fågeln alls längre häckar i Sverige.
Som med så många andra här avhandlade arter är
det alltså en randpopulation som står och trampar
på gränsen för lämpligt habitat. Det går att misstänka att arten var mindre sällsynt än förmodat
med tanke på skygghet och häckning i otillgänglig
miljö.
Ett fåtal häckningar rapporterades under 40och 50-talen och sen dröjde det, som nämnts, till
1992 då två samtidiga häckningar uppdagades på
olika håll. 2007 glunkades det om häckning på
Öland, men i övrigt har det handlat om tillfälliga
besökare och 2015 förklarades den nationellt utdöd. Och med tanke på att det nuförtiden rimligen
inte bara råder brist på lämplig jaktmark för svarta
storkar, utan att också den äldre skogen där den
föredrar att häcka (även om den är känd för att till
nöds ta till bergsbranter) mer och mer försvinner,
så är det inte troligt att den spontant återbefolkar

svart stork

Bild: GÖRAN LETTSTRAND

Den svarta skönheten kan imponera, till och med på en kräsen gråhäger.

södra Sverige, utan där skulle krävas en jätteinsats
likt projekt stork som återinfört den vita storken.
Kontinuitet är tillsammans med grovstammiga träd
A och O för svart stork. Det finns exempel från Asien på att bon använts kontinuerligt under hundratals
år.
NAMNET ”STORK” FÖRRESTEN? Jo

det återfinns i en eller
annan form i många av de germanska språken, som
fornengelskans storc och fornnordiskans storkr och
antas komma av den protoindoeuropeiska roten
ster, som betyder ”stel”, antagligen syftande på fågelns hållning eller liknande. Fordom kallades för
övrigt den svarta storken skogsstork och den vita
följaktligen husstork. Det i delar av landet förekommande alternativa namnet odensvala på svart
stork torde inte vara alldeles okänt. Det är ju dessutom rätt uppenbart vad som åsyftas. Vissa tänkare
har grunnat över huruvida storkens färgsättning i
mestadels svart med vit buk gör att den får efterledet svala. Enligt äldre historiker tyder namnet också på att fågeln åtnjöt någon slags särställning under hednisk tid, vilket skulle bero på att den i
egenskap av skicklig termikflygare ofta befinner
sig på mycket hög höjd – närmare Asgård så att
säga, men personligen undrar jag om det inte bara
är så att en lätt olycksbådande stor svart fågel förknippats med mörkare krafter och äldre tiders se-

der. Det fanns ju en tid då allt andligt från före
kristendomens införande ansågs ha åstadkommits i
förbund med djävulen. Hur det nu är med den saken lämnar namnet uppenbarligen visst avtryck i
folkminnet eftersom det påfallande ofta ingår i
platsnamn, i synnerhet i Småland som med sina
djupa skogar bör ha hyst en större stam svarta storkar än andra landskap.
Här hemma har vi i närheten av Ugglemossen i
Partille både Odensvaleåsen och Odensvaletjärn.
Ett annat anmärkningsvärt exempel är Onsvalekällan (alltså en sammandragen variant) som ligger i
närheten av Höör. Det är en stensatt källa en bra
bit in i skogen – möjligen en plats som fordom tilltalat storkar, dit traktens ungdomar en gång i tiden
skall ha smugit sig och offrat smycken i vattnet, för
att i ytans reflektion få en skymt av sina framtida
gemåler.
HÄR I SVERIGE får vi nu alltså nöja oss med kortare
visiter av svarta storkar, nu senast förra året till exempel. I Östeuropa finns den däremot fortfarande,
och dess utbredning sträcker sig långt bort i Asien.
Vissa har även funnit på att helt sonika stanna och
häcka i Sydafrika. Och även om de europeiska populationerna inte är direkt talrika så är utbredningsområdet så pass stort att arten ändå räknas
som globalt livskraftig. Och det är ju alltid något. #

”

Enligt äldre
historiker tyder
namnet
också på
att fågeln
åtnjöt någon slags
särställning under
hednisk tid

Fåglar på Västkusten 2/2019

15

Betraktat
Betraktat

SANDBERGS SIDA

UNDER BAR HIMMEL
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM

H

ELA VINTERN sitter

vråken där på elledningen, utom när tåget då och
då passerar. Snö och kyla, dis eller
väta – den sitter där, väntar och väntar.
Och så ibland ett dyk ner i gräset. Tio år
lever den, endast tio år men den ger sig
tid att invänta, inte endast för bytets
skull. Utan för att den är en vråk.
– Bortkastad tid, undrade vi.
– Inte alls, sa vråken. Det går inte att se
det så när man lever livet under stjärnor,
sol och regn. Då är varje ögonblick i kontakt med allt och evigheten. Och, förresten så kan jag den här urgamla eroderade
dalen med vattendraget bättre än de flesta. Buskar, träd och tuvor rör på sig sakta,
det märks när man sitter stilla. Ingen tid
är bortkastad. Det är en av era aspekter,
en av alla i det stora rationella räknandet.
– Nätterna då, de långa mörka höstoch vinternätterna ...?
– Dvala och vakande dvala. För dörren
är ju öppen hela tiden, ut mot mården
och uven. Det behöver ju inte ni tänka på.
Men å andra sidan går aldrig strömmen
härute, slocknar den hos er, slocknar ni
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också. Det vet ni. Många nätter lyser ju
stjärnorna också härute.
– Så vackert det är då, stilla, begrundande.
– Säger ni. Vråknatten är en natt under
stjärnorna och ibland också under månen
då den lyser, och är det vinter och skarsnö blir natten dagsljus. Det är som det är
med den saken. Den som sitter ut detta
under vintern kommer att veta vad det
innebär.
– Vilket är ...?
– Att det finns annat. Runtomkring,
hela tiden, närvarande. Och du kan delta
i detta om du vill, eller inte. Men då skall
du sitta där, passiv.
– Du låter som ugglan, den visa ugglan.
– En av arketyperna, så eftertraktad av
er. Vi har en genväg till den.
– Jaha ...
– Ja, just för att vi under våra korta liv
ändå sitter under stjärnorna hela vinternatten och till stora delar även under den
korta vinterdagen. Då vi borde vara aktiva, ta vara på tiden, som ni säger.
– Det är alltså så det fungerar?
– Det är så det fungerar. #

Sandbergs sida
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MORGON VID MJÖRN
VARDAGSVANDRING NR 385
Vardagsvandrarna spanar varenda torsdag – året runt. Fina
obsar förgyller utflykterna men framför är det nog den kravlösa
samvaron och lusten att vandra i nya fågelmarker som lockar.
TEXT : STIG FREDRIKSSON
NATURSTIG@COMHEM.SE

”

Idag satt tre
ringtrastar
i några björkar, i sällskap med en
dubbeltrast.
En bra början.
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A

KTIVITETER FÖR VARDAGSLEDIGA har

hållit på
niversitet här om jordförbättring och om hur lövsedan 2008. Det är en del av den myllranskog ska återplanteras på omställd åkermark.
de aktivitet i den ideella verksamhet som
VANDRINGEN HADE DENNA dag lockat 31 deltagare,
GOF står för. Vi får ett visst ekonomiskt stöd av
ett ganska normalt antal. Det var en lätt disig,
Göteborgs kommun för att vi aktiverar seniorer,
stilla och mild vårdag. Sånglärkor sjöng över åkmen det är inte viktigast. Det är en kravlös, girarna och sävsparvar nere vid stranden. Några
vande och spännande verksamhet som blivit
mäkta populär – man träffas, lär sig fåglar och får par storskrakar, knipor och ett par av skäggdopping låg i Mjörnsjöviken. Vi inledde med att spase nya marker. Sedan 2014 kör vi varje torsdag,
na av trädtopparna bortöver, en bra metod om
året runt. Ofta besöker vi fågelställen längs kusman ska hitta fågel. Inte alltid ger det något, men
ten men då och då gör vi utflykter inåt land.
idag satt tre ringtrastar i några björkar, i sällskap
Den 19 april 2018 var en sådan dag, vid den
med en dubbeltrast. En bra början, dagen
årstid när jag i min ynglingatid i Alingsås
var, som man säger, räddad.
gärna besökte Mjörns norra delar för
att möta våren. De öppna ängarna
GRUPPEN GLESADE UT, som det kan
och gammelskogen nära Östads
bli när vi är många. Alla såg
säteri var då en klar favorit.
inte fiskgjusen, men hörde
Gården omnämns första
sjungande gransångare och
gången år 1400, Niclas
flygande spillkråka, med
Sahlgren grundade 1774
sitt genomträngande flyktstiftelsen Östads barnhus
rop. Rödhakar och gärdsom skulle ”rädda fattiga
smygar sjöng, även rödföräldrars barn från elände
vingetrast och taltrast.
och undergång samt genom
Inne i granskogen sjöng
tjenlig uppfostran göra dem
svartmesen sin enkla visa.
till trogna arbetare inom
Trädkrypare sågs på flera platjordbruket”. Stiftelsen drevs
B lo
ser,
här finns gott om gamla
sedan till 1945 av sju generatio.
ms
ra
k äg
nd
barkspruckna
ekar. En gång flög
ner Alströmer.
u
g la v e
v är d att b
två fåglar med snabb virvelflykt nedåt i
Numera forskar Sveriges lantbruksu-

Morgon vid Mjörn

En urgammal ek nära
Östads säteri var en av
dagens sevärdheter.
Bilder: STIG FREDRIKSSON

spiral runt en trädstam och skildes sedan, säkert
två rivaliserande hanar. Vid en urgammal stendöd ek samlade vi alla närvarande till ett gruppkort, det var eken värd. Den glömmer man inte.
Vi beundrade blomskägglaven, en botanisk raritet med ovanligt stora blomlika apothecier (förökningskroppar). Här och var växte blåsippor i
bokskogen, liksom vitsippor. Ingen vandring utan
matrast, denna gång på Marberget med god utsikt över Mjörn. Det blev lite klättring men det
gick också att fika nedanför berget. Ett storlompar vilade nedanför oss på den spegelblanka sjön.
VID ÅTERKOMSTEN TILL ÖSTAD flög sex korpar över,
pestskråpen blommade i vägkanten. Bladen kommer senare, likt tussilago blommar denna växt
innan de fotosyntetiserande bladen visar sig. En
ladusvala virvlade över ladugårdarna, årets första för de flesta. En trana vandrade på åkern när
vi körde ut genom de sparade alléerna, dagens
art nummer 31. Den fanns inte här när vi var
unga fältbiologer. Annars var allt sig likt, inte så
illa. Vi kommer tillbaka. #

Utsikt över Mjörn.
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Bild: ENIRO

Bild: STADSMUSEET

Äldre kartskiss över den ursprungliga strandlinjen, i en tid då kronohemmanet
Stora Rödjan ännu fanns kvar strax väster om Rya skog.

1960 täckte utfyllnadsmassorna den forna badplatsen Grönvik.

SKARVIK
FRÅN FÅGELPARADIS TILL OLJEHAMN
Brushanespel på ängarna i maj, jagande jorduggla i juni och ett femtiotal rastande småsnäppor i augusti. Under 1950-talet var Skarvik
ett oavsiktligt eldorado för ett otal fågelarter – och för de få skådare som tog sig hit. Men inom kort tog oljehanteringen över.
TEXT : REINO ANDERSSON
SAMREINOANDERSSON@GMAIL.COM

L

ÅNGT TILLBAKA FANNS knappast någon bebyggelse alls mellan Rya skog och villasamhället
Arendal. Skarviksområdet bestod då av ett
par mindre vikar närmast den naturskyddade
kustlövskogen samt en större långgrund vik längre västerut. Denna var av många göteborgare
känd som den på 1920- och 30-talet livligt frekventerade badplatsen Grönvik. Innanför strandlinjen bredde betade ängar och låga ljungklädda
berg ut sig. Ett undantag var dock kronohemmanet Stora Rödjan väster om Rya skog, liksom den
gamla anrika befästningskullen Rya Nabbe.
Redan omkring 1916 började man fylla igen
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västra delen av Grönvik med mudder. När detta
hade stabiliserats och täckts av växtlighet användes området som ny betesmark. Mitt ute på de
kortbetade gräsängarna bildades ett par små
dammar som på sommaren torkade ut och täcktes av saltängsväxter.
SOMMAREN 1952 FYLLDES delar av området på nytt
med mudder. Därmed skapades tillfälligt ypperliga betingelser för rastande vadare och änder
och under de påföljande åren upplevde området
en ornitologisk storhetstid. Förhållandena under
1950-talet har beskrivits av Erik Larsson i Natur i

skarvik

Bild: AERIAL PHOTO OF GOTHENBURG

Väster om Älvsborgsbron lyser alltjämt Rya nabbe och Rya skog med sin naturskyddade kustlövskog.
I övrigt härskar det sterila industrilandskapet.

Bohuslän (1959), där han bland annat återger följande skildring.
”Brushanelek kunde man få se på ängarna i maj
med ett tiotal medagerande kragprydda hanar och
en dag i juni 1950 såg jag en jorduggla jaga därute
i solskenet. Annars häckade några par rödbenor härute samt tofsvipor och gulärlor i stort antal. I berget
på västsidan bodde ett tornfalkspar, på tuvängarna
av säv och starr nedanför berget fanns enkelbeckasiner ...
Det dröjde inte länge förrän vadarflockarna började slå sig ned därute på muddret. På senare år
sedan en stor del av ytan hastigt blivit beväxt med
strandaster, Artiplexarter och andra växter har
också andflockarna börjat hålla till där, skedänder,
bläsänder, några enstaka stjärtänder och brunänder
och så förstås stora flockar av gräsänder och krickor
…
1954 var kanske det bästa vadaråret härute. I augusti–september gick stora flockar på ett par hundra
kärrsnäppor och femtiotalet småsnäppor och sondade med sina känsliga vadarnäbbar i leran, ofta anförda av några strandpipare eller kustpipare och ofta
med några kustsnäppor, spovsnäppor, mosnäppor
eller en roskarl i flocken. Inne i viken där vatten och
lera flöt upp mellan tuvorna vid den gamla strandlinjen höll tringaarterna, beckasinerna, myrspovarna
och brushanarna till, de senare i ovanligt stort antal,
ibland upp till hundratalet. Någon gång sågs även

Bild: HANS FALKLIND

Brushanespel långt upp i norr. På 1950-talet bjöd Skarvik på liknande skådespel.

dubbelbeckasin och myrsnäppa härinne …”
SKARVIKS GLANSPERIOD VARADE några år in på
1960-talet. Under våren häckade fortfarande
både större och mindre strandpipare och i de
blötare kantzonerna låg ofta ett eller flera par
årta. Ibland kunde någon hårt tryckande dvärgbeckasin stötas upp. Rörhöna och vattenrall
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I augusti–
september
1954 gick
stora flockar på ett
par hundra
kärrsnäppor och
femtiotalet
småsnäppor och
sondade
med sina
känsliga
vadarnäbbar i leran

observerades då och då. Stora flockar av ärlor och
piplärkor brukade rasta och ibland bjöd exkursionerna på lite ovanligare fågeliakttagelser. Man
kunde då stifta bekantskap med arter som lappsparv, röd-strupig piplärka och blåhake. Någon
gång fick man även se snösparvar och steglitser,
den sistnämnda en art som då var sällsynt.
PÅ SENHÖSTEN BÖRJADE stora flockar av vinterhämpling att samlas vid Skarvik. De stannade sedan
kvar i flockar om hundra eller fler hela vintern.
Även mindre antal av sånglärka, ängspiplärka och
sävsparv brukade ibland övervintra, liksom någon
varfågel och fjällvråk. Stora flockar av vigg kunde
ses utanför pålvirket under vinterhalvåret och den
26 mars 1960 inräknades bland dessa 130 bergänder, en osedvanligt hög siffra för Göteborgstrakten.
Flockar av storskrake, knipa och svanar hörde också till, liksom någon enstaka salskrake. Isvintern
1963 sökte sig två havsörnar in till Skarvik och
Älvsborgsfjorden, vilket gav ett mäktigt intryck åt
vinterlandskapet.
GIVETVIS SÅGS OCKSÅ en

del betydligt ovanligare arter vid Skarvik. Sällsynta gäster var exempelvis
rödspov, smalnäbbad simsnäppa, skräntärna, fjälllabb och småfläckig sumphöna. Den 28 februari
1959, under en period av för årstiden ovanligt milt
väder, upptäckte Uno Unger och Stig Jacobsson en
honfärgad svarthakad buskskvätta. Den stannade
kvar ytterligare en dag till de unga Göteborgsskådarnas stora glädje. Den 10 oktober samma år var
det dags för en större piplärka som hittades av Stig
Jacobsson. Bägge fynden var de första för Västkusten och endast ett fåtal hade dessförinnan observerats i landet som helhet. Det var naturligtvis
välkommet med sådana Skarviksfynd då de flesta
bara hade tillgång till cykel eller moped.
Den sista stora rariteten vid
Skarvik var en
dammsnäppa som
Claes-Göran Cederlund
upptäckte på eftermiddagen den 11 maj 1965,

det tredje fyndet i landet. Detta finns detaljerat beskrivet i Fåglar på Västkusten 1964–1965. Bland
annat kan man läsa: ”Observatören trodde först det
var en grönbena men huvudet verkade vid närmare
granskningar påfallande ljust, likaså framhalsen. Benen var grönaktiga och var ganska långa. Näbben var
märkbart lång och fågeln rörde sig mycket sirligare än
en grönbena, ej så ryckigt. När den gick i vattnet lyfte
den fötterna högt likt en svartsnäppa. Vid uppflog visade den en vit kil upp på ryggen likt gluttsnäppa och
lät höra en upprörd ramsa av skrikande gluttsnäppelika läten”.
ERIK LARSSON FÅR avsluta med dessa 50-talsrader:
”Ganska snart kommer oljan att bli orsaken till Skarviks hastiga försvinnande, redan nu har oljeraffinaderierna marscherat in på området med sina stora, illaluktande anläggningar, rörledningar, gator och
järnvägsspår. Raderna härovan har endast i stora
drag skisserat utvecklingen på denna fågellokal under
de sista åren. Mycket vore att tillägga.

På dessa sex år har inte mindre än 160 arter påträffats inom detta rätt begränsade område. De sista säsongerna har bland annat bjudit på rariteter som
svartkråka, nötkråka, fjällpipare och ringtrast. I maj
1953 sågs ett par dvärgmåsar inne i viken och i maj
1954 höll tre svarttärnor till utanför pålvirket tillsammans med ett åttiotal fisktärnor och i Göteborgstrakten något ganska unikt, nämligen några silvertärnor.
Under hela augusti 1956, i samband med invasionen i
Västsverige, observerades kentska tärnor här, maximalt 10–15 exemplar. Näktergal har hörts sjunga i utkanterna av området 1953 och 1957 och den 5 juni
1954 upptäckte Yngve Dahlqvist tre sjungande kärrsångare vid Skarvik. Den 16 juni hittade han det första kärrsångarboet och sedan dess har arten troligen
häckat varje år i Göteborgstrakten. Boet låg i ett snår
av Filipendula-Phragmites-Urtica nere vid mudderkanten och i närheten häckade säv- och rörsångare …
Och flera trevliga fynd kommer Skarvik säkert att
bjuda på – ännu är det för tidigt att skriva nekrologen
över Skarvik som fågellokal! #

Bild: STADSMUSEET

Utdrag ur 15-årige Uno Ungers anteckningsbok om den sällsynta svarthakade
buskskvättan 1959.
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Skarvik sett från Arendalshållet 1949. Utanför
det gamla pålvirket låg 130 bergänder 1960.

Bild: REINO ANDERSSON

Sankmarker strax norr om mudderutfyllnaden.

skarvik

Under en tid skapade muddermassorna i viken ypperliga förhållanden för rastande vadare.

UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND

Var

Bild: RUDI JELINEK

där växtligheten brett ut sig: rapphöns, gulärla,
steglits, ängspiplärka, sånglärka, hämpling, buskskvätta, rödstrupig piplärka, törnskata mm.
Av alla dessa fåglar står en kvar på mitt skrivbord. Det var en skadad svartsnäppa som jag tog
ÄR OLJEVÄGEN KORSADE (och fortfarande korshem och den stod i ett emaljerat handfat med vatar!) järnvägen och böjde av mot nordväst
ten på köksgolvet i en vecka. Den åt korvbitar och
brukade jag ställa cykeln mot pipelinen, som köttfärs och lämnade aldrig handfatet! Eftersom
gick från Arendal till Koppartrans illaluktande rafden hade svåra vingskador beslöt jag i samråd med
finaderier.
en konservator att få den avlivad och uppstoppad.
Från andra sidan vägen möttes man
När jag äntligen hittat två bon av mindre
däremot oftast av doften av nyrökt
strandpipare blev det kallt och mycket
lax eller makrill från Skarviks Röregnigt väder en hel vecka. Ungarna
keri – en gammal träkåk, vars
dog och de vuxna fåglarna försvann.
ägare fick flytta verksamheten
Den art jag ringmärkte mest av var
undan ”oljeexpansionen”. Idag
buskskvätta – 10 ex våren 1957.
återfinner man Skarviks Rökeri
Under alla de år jag observerade
på Tagenevägen – betydligt mofåglar i Skarvik träffade jag sällan
dernare men med samma ljuvnågra fågelskådare. Några gånger
liga dofter!
träffade jag en energisk linlugg i
Västerut låg den utfyllda viken
15-årsåldern, som hade ett eget
ig
D
ad
AN
sv a
och i en husgrund, ”Ruinen”, hade
gömsle
borta på Arendalssidan. Vid ett
L
U
r ts n
ä p p a. B : B E N G T H
man god utsikt över våtmarkens öppna
tillfälle (20/9 1958) cyklade vi upp till
il d
ytor och vassområden med dess mångfald av
Svarte mosse i Biskopsgården där han visade mig
flyttfåglar.
en ny art – smådopping.
Ur dagboken augusti 1958: Ljungpipare, brusI min klass på läroverket i Majorna fanns det
hane, rödbena, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäpingen annan, som var intresserad av fåglar. Medelpa, drillsnäppa, skogssnäppa, småsnäppa, myråldern på de skådare jag träffade i Skarvik och Rya
snäppa, kustsnäppa, stora flockar med kärrskog låg under 20 år och skådandet var ofta ett ensnäppor, enkelbeckasin, kustpipare, kustsnäppa,
samjobb. Den energiske linluggen var den enda av
storspov, myrspov, större och mindre strandpipare
skådarna, som hamnade i min dagbok: Uno Unger!
mm. I vassarna och kaveldunen: rörsångare, säv# BENGT HULANDER
sångare, rörhöns, sothöns mm. På torrare områden

Bengt Hulander minns fina skådardagar
i 1950-talets Skarvik – innan vadarviken
förvandlades till artfattig oljehamn.
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Från andra
sidan
vägen möttes man
av doften
av nyrökt
lax eller
makrill
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7. Ofta är ögonringen det enda
vita i ansiktet, ögonbrynsstreck
mer grådaskigt och utflytande
jämfört med vattenpiplärka.

SKÄRPIPLÄRKA

VATTENPIPLÄRKA

5. Buk och bröst har
breda , kladdiga & mörka fläckar som flyter ut
på smutsigt vit botten.

2. Kallt grå, grågrön eller möjligen
brungrå nedre
rygg/övergump
är typisk.

6. Ofta svaga, grådaskiga vingband.

1. Grådaskig undersida
utesluter vattenpiplärka.
3. Fläckarna
flyter ut till stor
suddig fläck.

SKÄR, VATTEN - eller rentav

S

edan mitten av 1990-talet görs årligen
vinterfynd av vattenpiplärka i södra
Sverige. Arten är svår att skilja från den
vanligare skärpiplärkan och länge sågs
de två som en och samma art. Bra foton hjälper
och i de flesta fall behöver flera karaktärer noteras för att övertyga om bestämningen.

VAR OCH NÄR?

Bägge arterna är bundna till vatten – ser du en
piplärka på en åker eller i skogsdunge så vet du
redan med säkerhet att det inte kan vara en vatten- eller skärpiplärka. I Sverige görs de flesta av
fynden gällande bägge arterna vid kusterna,
men inlandsfynd förekommer.
Skärpiplärka finns året om vid svenska kuster,
men ses lättare under vinterhalvåret, medan
vattenpiplärka ses nästan uteslutande från mitten av oktober till första dagarna i april.

1. De viktigaste vinterkaraktärerna
Skärpiplärka

Vattenpiplärka

Faktor

1. Grundfärg på undersidan

Grådaskig undersida
innebär utan tvekan
skärpiplärka

Närmare rent vit.

4. Allmänintryck

2. Färg på nedre rygg
och övergump

Kallt grå, grågrön eller
möjligen brungrå.

Varm brun ton, tydligare brun
längre ned på ryggen.

3. Fläckning på bakre flank

Fläckarna flyter ut till
en stor suddig fläck.

Individuella fläckarna kontrasterar mot vit botten, ofta är
kontrasten skarp, men ibland
flyter fläckarna ut lite, men
aldrig till en enda stor suddig
fläck.

ovansida kan vara svår att avgöra.
Karaktärer i tabell 2 gäller ofta, men med mer
överlappning och undantag. De är ändå till god
hjälp när det gäller att plocka ut en kandidat.
LÄTE OCH RÖRELSESÄTT

DE VIKTIGASTE KARAKTÄRERNA

Karaktärer redovisade i tabell 1 är en mycket säker kombination. Notera att ljusförhållanden
påverkar – grundfärgen på undersidan är svårare att avgöra i mulet och grådaskigt väder.
Även skillnaden mellan brun eller grågrön
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2. Några fler

Det går att träna upp förmågan att se skillnad
mellan arterna på hur de rör sig, en del menar
även att det går att höra skillnad på lätet. Men
enda sättet att lyckas med rörelsesätt eller läte,
är i så fall att titta och lyssna på mängder av
dessa piplärkor.

5. Buk och bröst

6. Vingband
7. Ansiktsteckning

NÅGRA MYTER

Ett antal myter har fått fäste angående bestämning av skärpiplärka och vattenpiplärka.
Biotopval – skärpiplärka är inte strikt bunden
till havet, utan kan uppträda även på översvämmade ängar eller liknande.
Vita vingband, vitt ögonbrynstreck, vita yttre
stjärtpennor – inga av dessa karaktärer är bevis
på vattenpiplärka. Det är indicier, men skärpiplärka kan uppvisa alla dessa karaktärer.
Näbbteckningen – samma sak om en till stora
delar ljus undernäbb, det är i bästa fall ett indi-



7. Nästan alltid tydligt
och vitt kontrasterande
ögonbrynsstreck.

6. Oftast två vita,
kompletta och kontrasterande vingband.
2. Varmbrun ton,
tydligare brun
längst ned på ryggen.

5. Buk & bröst har färre,
smalare och mer distinkta svarta streck i kontrast
mot nästan vit botten.
Varmbrun ryggton i kontrast mot grå nacke/
huvud är typiskt för vattenpiplärka.

1. Så gott som
rent vit undersida.
3. Individuella fläckar
som kontrasterar
skarpt mot vit botten.

Bilder: BJÖRN DELLMING

HEDPIPLÄRKA?
karaktärer
Skärpiplärka

Vattenpiplärka

Grundintryck allmänt blygrå,
mörkare och utan tydliga kontraster
Många, bredare och kladdiga
mörka fläckar som flyter ut på
smutsigt vit botten

Ljusare och mer kontrastrikt
tecknad

Oftare svaga, grådaskiga och
inte kompletta

Oftare två kompletta, kontrasterande och vita

Ofta är det enda vita i ansiktet
ögonringen, ögonbrynsstreck
är ofta grådaskigt och flyter ut
med övriga ansiktsteckningen

Nästan alltid tydligt och väl
kontrasterande vitt ögonbrynsstreck

HEDPIPLÄRKA

Lyft ben och pimpinettare gång brukar ses
som en god indikation för vattenpiplärka.

Komplett vit
ögonring.

Svagare tecknad
rygg än skär- &
vattenpiplärka.

Färre, smalare och distinkta
svarta streck i tydlig kontrast
mot nästan rent vit botten

Ljus tygel.

cium på vattenpiplärka.
Benfärg – Benfärg är inte en användbar karaktär. Båda arterna har mer eller mindre mörka
ben.
BONUS: HEDPIPLÄRKA

Hedpiplärka häckar med olika raser i Sibirien
och Nordamerika och är en extremt sällsynt gäst
i nordvästra Europa, men kan vara förbisedd.
Några få fynd finns i Sverige och hösten 2018
fanns en långstannare i Norge.

Håll utkik efter en piplärka som ser ut som
något av ett mellanting mellan skär-/vattenpiplärka och en ängspiplärka. Särskilt om den har
en tydlig och komplett vit ögonring, och om
den har ännu svagare tecknad rygg än skär-/
vattenpiplärka, men ljus tygel som ängspiplärka.

AVSLUTNINGSVIS

Som med all fågelskådning och allt annat i livet,
så behövs mängdträning: Titta på många piplärkor i fält så blir det efter hand enklare!
Tack till Olof Armini och Reino Andersson för
värdefulla kommentarer och diskussioner!

# DAVID ARMINI
Fåglar på Västkusten 2/2019
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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid
ske via e-post till resor@gof.nu,
även om resan har anmälningsavgift. Skicka ett separat mejl för varje exkursion som du anmäler dig
till och skriv exkursionsnamnet
som ärende. Ange resmål, namn
på samtliga deltagande personer,
telefonnummer och om du kan
ställa upp med bil. För ungdomar
upp till 26 år ska också anges födelsedata. OBS! För LadyBirds och
Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se info i resp program.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmälningsavgift ska betalas in på plusgiro
470 06 96-0. Det går även bra att
använda Swish till nummer
1232682326. Datum för inbetald
avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om
resan blivit fulltecknad, inställd eller
om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns. För övriga
exkursioner betalas inget i förväg.
PRIS: Avgiften samlas i allmänhet in
under exkursionen. .För ungdomar
upp till 26 år ges en rabatt på 25 %
på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten
går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond. För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är
priset beroende av antalet deltagare.

EXKURSIONER
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar
kortare turer till hemmalokaler,
heldagar på Västkusten och
längre resor till mer avlägsna
platser. Information om hur du
anmäler dig, vad du bör ta med
dig, pris, och annat du behöver
veta hittar du i rutan till vänster.
Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken VARDAGSAKTIVITETER).
Nätverket för GOF:s kvinnor,
LADYBIRDS, drar fortfarande ut
i fält då och då. Kontakta
annalena.ringarp@gof.nu om
du vill vara med!
KVISMAREN OCH TÅKERN
FREDAG-SÖNDAG 24-26 MAJ

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

buss och bor, liksom förra året, lite
lyxigare än vanligt på Falsterbo
kursgård i Höllviken. I boendet ingår lakan, städning och frukost. Till
varje rum hör också egen dusch
och toalett. Efter morgonskådning
på Nabben åker vi tillbaka till Höllviken för att äta frukost. Vi har bokat ett antal dubbelrum och några
lite dyrare enkelrum (250 kr extra/
natt). Deltagarantalet är begränsat
till 30 personer. Avresa med buss
(obs) fredag kl 09.00 från Gustaf
Adolfs torg med hemkomst söndag kväll, senast kl 19.00. I priset
ingår s k naturskatt med 5procent.

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

LEDARE: Kristoffer Nilsson. Pris: Ca 2 200 kr.
Anmälan: Senast 16 juli med 500 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

SKÅNE/FALSTERBO

GALTERÖ

FREDAG–SÖNDAG 6–8 SEPTEMBER

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Den traditionella höstresan till Skåne och Falsterbo planeras även i år.
Nu är sydsträcken som intensivast,
rovfåglar är i fokus och det finns
chans att se en och annan raritet
bland alla tättingar och vadare på
flytt söderut. Vi åker i gemensam

HALLAND
SÖNDAG 28 JULI

Småsnäppa kan
dyka upp under
vadarexkursionerna.

AVRESA: Samåkning från Gustaf Adolfs torg

kl 08.00.

ANMÄLAN: Senast 15/7. Pris: Ca 200 kr.
(Betala ej i förväg.)
LEDARE: Per Undeland.
KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt Lindberg
(073-693 81 00).

SAMLING: Om inget annat anges
samlas vi vid Gustaf Adolfs torg.

LÖRDAG 10 AUGUSTI
AVRESA: Samåkning från Gustaf Adolfs torg

ANSLUTNING/UPPHÄMTNING:

kl 08.00.

Anslutning/upphämtning kan
ske utefter färdvägen, efter överenskommelse med exkursionens kontaktperson.
TAG MED: matsäck och lämpliga
kläder, samt vid resa med övernattning, som vanligen sker på
vandrarhem, lakan och handdukar.
ÅTERBUD: Sena återbud lämnas

till exkursionens kontaktperson.
Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan bara medges om resan
inte därigenom fördyras för övriga
deltagare. För övriga upplysningar
vänd dig till exkursionens kontaktperson.
ÖVRIGT:
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Denna ö i södra skärgården är en
av de bästa lokalerna för rastande
vadare i Göteborgsområdet. Vi ser
också sydsträckande finkar och
piplärkor. Lite ovanligare arter kan
också dyka upp. Det blir en vandring på omkring 9 kilometer på

ANMÄLAN: Senast 5/8. Pris: Ca 200 kr.
(Betala ej i förväg.)
LEDARE: Conny Palm.
KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Susanne Pettersson
(070-548 83 21).
Bild: LEIF JONASSON

VADAREXKURSIONER
JULI–SEPTEMBER
I år blir det två sommarexkursioner längs Hallandskusten: Per Undeland är ledare söndagen den 28 juli och Conny Palm lördagen den 10
augusti. Som de senaste åren blir det även ett tiotal exkursioner till
Breviks kile på Tjörn med Per Undeland.
Såväl artsammansättning som åldersfördelning varierar under sommarens gång. Första hälften av juli bjuder på adulta fåglar av våra
skandinaviska arter. Från andra halvan av juli kommer de arktiska vadarna och ungfåglarna, vilka oftast skiljer sig mycket från sina föräldrar. Vi åker i egna bilar. Se nedan för detaljer och tider!

BREVIKS KILE PÅ TJÖRN
TORSDAGAR 11 JULI–12 SEP KL 18.00

Fågelskådning i Bohusläns bästa
vadarlokal. Vi kan förhoppningsvis studera ett tiotal arter vadare
på nära håll. Dåligt väder – fler
vadare! Läs mer i FpV nr 2/2017.
SAMLING Radona P-plats Skärhamn.
KONTAKT: Per Undeland 073-419 84 50.
ANMÄLAN: Obs, ingen föranmälan.

Exkursionerna är avgiftsfria och ett samarrangemang med Tjörns
Naturskyddsförening.



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 OCH ÅLDER?

vägar och stigar. Färjan från Saltholmen till Brännö Rödsten avgår
08.05, enligt nuvarande tidtabell.
Kolla tidtabellen innan avresan.
Exkursionen är öppen även för icke
medlemmar.
LEDARE: Roger Eskilsson. Pris: 20 kr. Anmälan:
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt Lindberg
(073-693 81 00).

HYPPELN
LÖRDAG 5 OKTOBER

Vi besöker den lilla pärlan Hyppeln
i yttre havsbandet i Göteborgs norra skärgård. Vi räknar med att gå
upp på en av öns högsta punkter
för att spana av sydsträcket av tät�tingar och rovfåglar, som ofta är
väldigt br a vid den här tiden på
hösten. Sedan går vi runt ön på en
iordningställd promenadsli nga för
att se vad vi kan hitta. Längs den
västra kusten är det goda chanser
att se olika alkor och lommar. Någon toppskarv kommer säkert också att visa sig. Färja från Lilla Varholmen till Hönö går 07.40 och från
Burö till Hyppeln 08.10. Samåkning
i bilar från Gustaf Adolfs torg 07:00.
LEDARE: Roger Eskilsson. PRIS: 70 kr. ANMÄLAN:
Senast 1/10. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena
Ringarp (070-827 93 76).

ÖLAND
TORSDAG - SÖNDAG 17 - 20 OKTOBER

Även i år kör vi med en lite senare
resa än vanligt. Många sydflyttande fåglar väljer denna tid att lämna
Sverige och rastar gärna då på
Öland, innan de vågar språnget
över öppet hav. Har vi tur kan ock-

så en liten grön juvel med vingband (t ex taigasångare eller
kungsfågelsångare) glädja oss
med sin närvaro. Vid tjänliga vindar
kan luften vara fylld av tusen och
åter tusen vitkindade gäss och
ibland finns en rödhalsad gås
bland dem. Prutgäss brukar det
också finnas en hel del av. Vi åker
gemensam buss och bor som vanligt på Ottenby vandrarhem, där vi
har bokat hela ”småskolan” och
dessutom några rum till i paviljongerna. Avresa torsdag kl 14.00
och hemkomst söndag em/kväll.
I priset ingår s k naturskatt med
5 procent.
LEDARE: Uno Unger. Pris: Ca 2 100 kr. Anmälan:
Senast 13/9 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Gunilla Jarfelt (070-515 52 85).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
frivillig naturskatt, mycket fågel,
en del bekanta, fikapaus på
vacker plats. Vid samåkning delar vi på bilkostnaden 18:50 kr/
mil och bil. Om ingen guide anges guidar vi själva. Kontrollera
alltid på www.gof.nu om programmet har ändrats. Där finns
också rapporter från en del tidigare vandringar, liksom hos www.
naturstig.se.
Kontakt: Stig Fredriksson,
telefon 0703-30 28 16.

HYLTENÄS KULLE
TORSDAG 2 MAJ

Tillsammans med Kjell Andersson
från Marks fågelklubb besöker vi
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.
GUIDE: Kjell Andersson (076-677 86 82).

HÅRSSJÖN
TORSDAG 9 MAJ

Ett fågelrikt område SO om Mölndal, där bl a rördrom kan höras.
Hpl Hårskeredsvägen, gå sedan
en 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.
HÄRMANÖ
TORSDAG 16 MAJ

En heldagstur med vårt första
besök på denna fina ö utanför
Orust. Här finns både karga klip-

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

MJÖRN RUNT
TORSDAG 23 MAJ

Med ångbåten Herbert utforskar vi
under tre timmar sjön Mjörns
innanhav med havsfåglar som
strandskata, småskrake och silltrut.
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
TORSDAG 30 MAJ

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-platFåglar på Västkusten 2/2019
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sen, Hjälms våtmark (liten avtagsväg från Hjälmsbergsvägen ca 200
m nedströms Hjälms bro).
BJÖRKÖ
TORSDAG 6 JUNI

Vandring (6–7 km) på småvägar
och stigar på öns norra del med
lövskog och småvatten mellan
bergen. Bilfärja till Björkö från Lilla
Varholmen kl 07.40. Bussanslutning med Röd express. Samling
kl 07.50 på p-plats vid Björkö färjeläge för samåkning 3 km. Kontrollera tidtabeller för söndag!
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).
NÄÄS EKHAGAR
TORSDAG 13 JUNi

I detta naturreservat vid Sävelången vandrar vi några kilometer på
lättgångna stigar genom strandskogar och ängsmarker. Pendeltåg
till Floda, därifrån buss 533 till hpl
Lilla Nääs. Gå under motorvägen
och fortsätt på Nääs allé ca 500 m
fram till bron över Sävelången,
där även p-plats finns. Samling där
kl 08.15.
ÄNGGÅRDSBERGEN
TORSDAG 20 JUNI

Kvällsvandring genom Klippträdgården och Japandalen upp till
ljungheden. Vi hoppas att även i år
få höra nattskärrorna spela i sommarnatten, när taltrasten och morkullan tystnat. Samling innanför
grindarna till Botaniska kl 21.45.
Hpl Botaniska trädgården.
GUIDE: Ingrid Hammarström (070-368 11 76).
LÄRJEÅN
TORSDAG 27 JUNI

Promenad på stigarna i Lärjeåns
ravinlandskap, ca 5 km. Än har
inte fågelsången tystnat helt, och
forsärlan får vi nog se också.
Samling kl 07.30 vid spårvagnshållplatsen, Angereds centrum.
GUIDER: Carl Henrik och Irene Fant (070462 35 95).

klapperstensfält. Stora och Lilla Ers
vatten kan hysa diverse simfåglar,
och på havet ser vi kanske tobisgrisslan. Färja till Rörö går från
Burö färjeläge, dit buss 290 går och
där bilar kan parkeras. Gå direkt till
färjan, som avgår kl 08.28 (kontrollera tiden).
GUIDE: Jan Sander (073-654 78 92).
NÄSBOKROK
TORSDAG 11 JULI

Vi besöker naturreservatet Näsbokrok på Ölmanäshalvön. Från denna lokal har mer än 200 fågelarter
rapporterats. Ljunghedar, hällmark
och klapperstensfält möter oss på
vandringen (3–4 km) runt halvön.
Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från Frölunda kyrka kl
09.15. Tag av vid avfart 58 mot Åsa.
Samling vid ICA, Åsa, kl 10.00 för
vidare färd till Näsbokrok.
GUIDE: Calle Hagman (070-217 58 87).
HÄLSÖ
TORSDAG 18 JULI

Vi tar även i år en promenad runt
Stuvö på norra Hälsö. En lättvandrad led på ca 3 km går från Burö
färjeläge och tillbaka igen. Efter
turen kan man samåka till någon
av badplatserna i närheten, om
vädret tillåter. Samling kl 09.30 vid
Burö färjeläge, dit buss 290 går och
där bilar kan parkeras.
GUIDER: Gun-Britt och Kennet Thor (070-735 22
03, 073-033 14 11).

HALLANDSKUSTEN
TORSDAG 25 JULI

Heldagsutflykt till klassiska kustlokaler. Vi hoppas att sydsträcket
kommit igång med adulta
arktiska vadare i vackra dräkter.
Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från Frölunda kyrka kl
07.00. Övriga kan ansluta vid Korshamn, Morups tånge, kl 08.15.
GUIDE: Uno Unger (070-482 12 11).

TORSDAG 4 JULI

Rundvandring (ca 6 km) på lite
steniga stigar över hedmarker och
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GUIDE: Stig Fredriksson (070-330 28 16).
Kartfjäril.

Bild: K M

Missa inte

GOF:s specialprogram i samband med biologiska mångfaldens dag! Skänk valfri summa till ändamålet och följ
med på föredrag, fågel- och
naturvandringar i Göteborgsområdet. Läs mer på sid 10-11.
Poängpromenad
Slottsskogen
Söndag 19 maj
Guidning i Välen
Måndag 20 maj
Guidning i Torslandaviken
Tisdag 21 maj
Föredrag & bilder, Ekliden
Onsdag 22 maj
Guidning på Brännö & Galterö
Lördag 25 maj
bästa fågellokalerna nära Göteborg, och mycket görs också för att
ytterligare förbättra miljön för fåglarna. Samling kl 08.00 på p-plats
öster om Amhults resecentrum
(mellan Capio och Nordic Wellness) för samåkning sista biten.

KULLAGÄRDE VÅTMARK
TORSDAG 22 AUGUSTI

Denna våtmark i norra Halland är
nyetablerad sedan 2016/2017 (se
FpV nr 4/2018), och man kan här få
se änder, vadare och mycket annat. Samåkning (obligatoriskt från
Göteborg) från Frölunda kyrka kl
08.00 till Gällinge kyrka, där vi träffas kl 08.45 för vidare färd till Kullagärde. Från Fjärås, följ vägvisning
mot Horred. Eventuellt kan vi besöka Hjälms våtmark som avslutning på dagen.
GUIDE: Jimmy Stigh (070-246 52 54).
VALLDA SANDÖ
TORSDAG 29 AUGUSTI

Vi besöker Lindholmen Gård, där
ägarna leder oss ut på ängarna vid
Låddholmsviken för spaning efter
vadare m m. Gården, där vi samlas
kl 08.45, ligger en knapp kilometer
söder om avtagsvägen mot Sandö.
Samåkning från Frölunda kyrka kl
08.00. Även bussförbindelse från
Kungsbacka till hpl Arken.
GUIDER: Helene och Benny Averpil (070863 54 07).

STORA AMUNDÖ

GALTERÖ

TORSDAG 8 AUGUSTI

TORSDAG 5 SEPTEMBER

Starar, ärlor och sångare samlas
inför flyttningen. Vadare är redan
på väg och rastar i norra viken.
Detta är den tid då det går att se
flest fågelarter på en enda dag här.
Samling vid bron till Stora
Amundö kl 08.00. Hpl Lillövägen.
Badkläder rekommenderas, här
finns ett utmärkt havsbad om man
är morgontidig.

Vi spanar efter rastande vadare i
de grunda vikarna och sunden.
Piplärkor och andra tättingar bör

GUIDE: Leif Jonasson (070-651-80 79).
TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 1 AUGUSTI

RÖRÖ

logiskt märkvärdigt naturreservat
inpå knuten. Samåkning (obligatoriskt från Göteborg) från p-plats
vid Hjällbo centrum (V om hpl
Hjällbo) kl 09.15. Samling vid Brobacka naturcenter kl 10.00.

Vi går runt Torslandaviken (ca 7
km) på mestadels lättgångna stigar och passerar ett antal observationsplatser. Området är en av de

BROBACKA
TORSDAG 15 AUGUSTI

Besök på klassisk nötkråkemark
vid Mjörns norra ända med skalgrusbank, soldattorp och geo-

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



vi också kunna se. Ca 8 km vandring
på vägar och lättgångna stigar. Samling vid Brännö Rödstens brygga vid
båtens ankomst. Båt 283 från Saltholmens brygga ca kl 08.05 (se exakt avgångstid på hemsidan eller hos
Västtrafik).
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).
SISJÖN–OXSJÖN
TORSDAG 12 SEPTEMBER

En vandring i Sandsjöbackareservatets norra del, ca 6–8 km, beroende
på om man vill ta buss tillbaka från
Lyckhem eller återvända till startpunkten. Samling kl 10.00 vid scoutstugan (p-plats vid Sisjövägens slut).
Hpl Askims Svartemosse. Efter turen
har vi planeringsmöte, se nedan.
GUIDE: Lisbeth Eliasson (070-573 07 65).

Höghöjdsarter som kaukasisk orre, här en hona, kan
man hitta i Tetnuldi.
Bild: GOCHA

PLANERINGSMÖTE
TORSDAG 12 SEPTEMBER

Vi sätter oss på Ekliden kl 14.00 och
planerar under ett par timmar programmet för första halvåret 2020.
Kaffe med tilltugg kommer att finnas.
Om du inte kan komma men har förslag på utflyktsmål, ring Lars Hellman
(031-97 06 91).
ÅKULLA/SIBBARP
TORSDAG 19 SEPTEMBER

Denna heldagstur går till sjö- och
bokskogsområdet öster om Varberg,
kanske inte så välkänt av alla. Vi besöker flera lokaler, bl a Tögåsberget i
Sibbarp, där man kan spana efter rovfåglar. Samåkning (obligatoriskt från
Göteborg) från Frölunda kyrka kl
08.00 till p-platsen vid Getteröns
naturcenter, där alla samlas kl 09.00.
GUIDE: Christer K Andersson (076-841 00 82).
MÖNSTER
TORSDAG 26 SEPTEMBER

Onsalalandets sydvästligaste udde
drar vid gynnsamt väder till sig en hel
del sträckande fågel. Ca 4 km vandring. Samåkning (obligatoriskt från
Göteborg) från Frölunda kyrka kl
07.00. Från vägen Mariedal–Gottskär,
tag Häcklehagsvägen mot Orreviken.
Efter ca 3 km tag vänster på Mönstervägen till p-plats vid vägens slut, där
vi samlas kl 08.00.

HÖSTRESA TILL GEORGIEN
– september 2019
Häng med på en spännande resa till detta land mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Ett bergens land
med Kaukasus i norr och
slättland runt sjöar i
söder.
Vi räknar med en 10 dagars resa i
slutet av september. Exakta resdagar är ännu inte bestämda. Vi
flyger till och från staden Batumi
vid Svarta havet. Området är känt
för sina fantastiska sträck av rovfåglar. Från Shuamta Raptors
Watchpoint, som vi besöker vid
flera tillfällen, kan ses tiotusentals
fåglar på en dag. Mindre och
större skrikörn, stäpp- kejsarorm- och dvärgörn är några örnarter som uppträder i stora numerärer. Aftonfalk och stäpphök
är andra arter som ses. Det finns
även goda chanser att se tofsbivråk.
Är det inte bra sträckväder finns
det fina våtmarker att ägna sig åt

med massor av vadare och pipare. Svartvingade vadarsvalor,
stäppvipor och armenisk trut dyker säkert upp. Vi besöker också
flera parker, bl a Batumi Botanical
Garden, ett bra ställe att hitta
Krüpers nötväcka.
Mtirala National Park, som till
stor del består av subtropisk
skog, hyser en rad hackspettarter
såsom mellan- vitryggig hackspett och gråspett. Där finns också en rad endemiska amfibier
och reptiler, däribland kaukasisk
salamander.
Vi kör också norrut till staden
Mestia på 1 500 möh. Därifrån
kan vi på en nyanlagd väg ta oss
upp till 3 000 m öh. Vi besöker då
Tetnuldi och andra lokaler i Svanetiområdet med målsättning
att hitta höghöjdsarter, såsom
kaukasisk orre, kaukasisk snöhöna, större rosenfink och
bergrödstjärt. Även tättingsträcket är massivt med goda
chanser på arter som kaukasisk

lundsångare, kaveldunsångare
och fältsångare. Det finns förstås
många fler arter att nämna.
För att hitta det mesta anlitar vi
lokala fågelguider.
Det blir, med ett par undantag,
dagar med korta resvägar där
lunch serveras i lunchpaket eller
på någon närliggande restaurang. Det blir både internationell
mat och georgiska specialiteter.
Priset kommer att ligga runt
19 000 kr och inkluderar flyg, boende, samtliga måltider, transporter, guider och fem procent
naturskatt.
Tycker ni detta verkar intressant: anmäl er genom att sätta
in 2 000 kr på GOF:s resekonto,
plusgiro 470 06 96-0.
Har ni frågor om resan kan ni alltid kontakta oss!
Berndt Lindberg, berra.lindberg@gmail.com, 073-693 81 00
Rudi Jelinek, rudijelinek@gmail.
com, 0703-88 46 30

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

Gryningsspaning i Beijershamn och 14 andra exkursioner inom landet har stärkt
föreningens ekonomi med
nästan 12 000 kronor.

Bild: MANNE STRÖMBÄCK

GOF:S VERKSAMHET
OCH EKONOMI 2018
Medlemsutvecklingen under 2018
gick från 1866 till 1908, plus 53
stycken biblioteks- och utbytesprenumerationer.

Eriksson, Maud Ygge. Suppleanter:
Stina Andreasson, Bo Sobéus.
Valberedningen har bestått av Stig
Fredriksson, Gunilla Jarfelt och
Berndt Lindberg.

FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER

STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen har under året bestått av
följande: Ordförande: Morgan Johansson. Vice ordförande: Hampus
Lybeck och Manne Strömbäck (från
dec 2018). Kassör: Roden Bergenstein. Sekreterare: Anna Lena Ringarp. Andra sekreterare: Viktor Svedberg. Ledamöter: Ulla Arnberg, Mats
Bjersing, Karin Emilsson (tom dec
2018), Jan Funke, Leif Jonasson, Per
Tengroth, Per Undeland, Fredrik
Wagnström, Bertil Wendel.
Revisorer har varit: Ordinarie: Crister

Styrelsen har sammanträtt 12 gånger under året. Föreningens årsmöte
hölls den 8 april på Naturhistoriska
museet.

MEDLEMSANTAL
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EKONOMI

Se separat resultat- och balansräkning, tillgänglig på Ekliden eller i
länk från hemsidan.

Innehållet har varit inriktat på fågeltexter med varierande omfattning
med koppling till Västkusten i allmänhet och Göteborgsområdet i
synnerhet. Ambitionen har varit att
hålla utgivningsplanen, bibehålla
samma goda kvalitet på innehåll och
layout samt att ge medlemmarna
varierande innehåll och givande information om insatser och aktiviteter som sker inom föreningen. Redaktionen bedömer att denna
lyckats mycket väl med uppsatta mål
under året.
Tidningen trycktes liksom tidigare
hos Ale Tryckteam AB genom ett väl
fungerande samarbete. Huvudsakliga annonsörer under året har varit
AviFauna Naturresor, Elof Ericson
Foto, Getteröbutiken, Götaplatsen
Foto och Måsen Webbhandel.

underhåll av Ekliden, i samarbete
med ägaren Göteborgs kommun.
STUDIEVERKSAMHET OCH ANNAN
UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

Liksom under närmast föregående
år har det varit stor efterfrågan på
studiecirklar och brist på ledare. Föreningen har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört fem studiecirklar med 97 deltagare.
Föreningen har lett fågelguidningar
för Naturhistoriska museet i samband med ”Vinterfåglar inpå knuten”
i januari.
UNGDOMSVERKSAMHET

Under året genomfördes en dagsexkursion för ungdomar med fem deltagare. Ytterligare en planerad fick
ställas in på grund av bristande intresse.

VILLA EKLIDEN
FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN

Fåglar på Västkusten utkom enligt
plan med fyra nummer under 2018.

Under året har inga större förändringar skett, men styrelsen har tagit
initiativ till ett åtgärdsprogram för

FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Fågelskådningens dag den 5 maj på
Välens naturreservat arrangerades i



samarbete med Studiefrämjandet
och Västra Frölunda Naturvårdsförening. Fågelguidning och tipspromenader lockade omkring 160 besökare.
AKTIVITETER FÖR VARDAGSLEDIGA

Vardagsvandringarna har fortsatt på
elfte året, årets sista vandring var nr
421 sedan starten 2008. Programmet bestäms på stormöten två
gånger om året, någon kommitté
finns inte. Antalet deltagare var 244,
något färre än året innan. Aktiviteter
för vardagslediga har ägt rum varje
torsdag året om, även på helgdagar.
Totalt blev det 51 vandringar, från
Marstrand till Östad till Morups
tånge. Åtta nya lokaler besöktes. På
vandringarna deltog i snitt 30 personer, som minst 6 deltagare 1 mars
på Stora Amundö och som mest 59
deltagare till Härsjön 25 oktober.
Sammanlagt har 244 personer deltagit, 132 damer och 112 herrar. All
erfarenhet talar för att de flesta var
medlemmar i GOF, vilket dock inte
har gått att kontrollera på grund av
skärpta datalagar. Var och en deltog i
snitt 6 gånger, 54 deltog minst 10
gånger och 12 var med varannan
vecka. Medelåldern på de 137 deltagare med känd ålder var 71 år. Totalt
har 34 olika personer medverkat
som guider.
LADYBIRDS

Föreningens kvinnliga nätverk har
ökat medlemsantalet till 132. Under
året genomfördes sex exkursioner
och två planeringsträffar. Deltagarantal varierade
mellan 5 och 15.
EXKURSIONER OCH RESOR

Utöver torsdagsexkursionerna för
vardagslediga och Ladybirds exkursioner har föreningen genomfört 15
dagsturer. En exkursion i december
blev inställd på grund av dåligt väder. Fem exkursioner har varit förenade med övernattningar, till Skåne
i februari, maj och augusti, till Öland i
oktober samt till Småland (Kävsjön
med Stora Mosse och sjön Draven) i
maj.

Därtill gjorde föreningen tre utlandsresor under året. En resa till
Runde i Norge sista veckan i juni. En
resa till Svalbard genomfördes 12–22
juli i samarbete med Polar Quest och
14–30 november gjordes en safariresa till Botswana och Namibia.
Totalt deltog cirka 260 medlemmar
på våra exkursioner. Den så kallade
naturskatt, som vi tar ut på våra exkursioner har till vårt fågelskyddsarbete under året gett totalt nästan
62 000 kr från utlandsresorna och
nästan 12 000 kr från resor inom landet.

Göteborgs ornitologiska förening

Resultat per verksamhetsområde 2018
Falkverksamheten
Intäkter

Kostnader

Underskott

4 069

Övriga kostnader

-4 069

Summa

4 069

Summa

-4 069

Fågelräddningsverksamheten
Intäkter
Försäljning frön

Kostnader
7 675

-32 300

19 005

Foder

Försäljning kalendrar

66 560

Arrende

-43 752

Hyresintäkter

-8 884

60 000

El

-68 214

Föreningen Djurens Beskyddare

3 000

Bil

-8 316

Djurens Vänner, Karlstad

2 500

Telefon

-5 687

Björkö Jakt- och Viltvårdsförening

5 000

Försäkring

Bohusläns ornitologiska förening

3 751

Synemän

-19 148

Övriga bidrag

4 535

Övriga kostnader

-46 811

Gåvor från privatpersoner
Minnegåvor och arv

226 498
400

-8 637

Veterinär

-2 773

Bank- och plusgiro

-3 553

Studiebesök

2 300

Idéa

Porto

4 824

Personalkostnader

Övrig försäljning

4 455

Fonder

-30 913

1 801

Räntor

-20

Återbäring försäkring

HEMSIDAN

Lönebidrag

Sidorna har hållits aktuella, med
bland annat verksamhetsprogrammet, FpV-sidorna, exkursionsrapporter och uppdaterade lokalbeskrivningar.
Eftersom gamla Kustobsar lagts
ned har vi istället länkat Observationer till www.glutt.se, en sajt som en
av våra medlemmar skapat under
året.
Ett antal yttranden i fågelskyddsärenden har lagts upp på www.gof.
nu. Plus naturligtvis att sidorna i övrigt har hållits aktuella.

Sjuklöneersättning

43 973

Nystartsjobb

35 261

Ränteintäkter
Övriga intäkter
Underskott
Summa

-3 211
-1 478 686

314 072

1 235
13 295
940 766
1 760 906

Summa

-1 760 906

Fågelskyddsverksamhet
Intäkter

Kostnader

Försäljning

1 605

Naturskatt

77 065

Bidrag tjuvjakt europa

-29 757

4 695

Torsvikens backsvalor

-30 000

Studiefrämjandet
Swerock
Bidrag från privatpersoner

15 000
4 965

Bidrag skedsnäppa

Resekostnader
Juristhjälp

103 330

-20 104

-483
-5 000

Överskott
Summa

-17 986

Summa

-103 330

Nidingen
Intäkter
Kungsbacka kommun
Naturskatt
Försäljning
Bidrag privatpersoner

Kostnader
91 000
180
2 214
12 409

FÅGELCENTRALEN

Fågelcentralens 32:e verksamhetsår
blev också det sista i GOF:s regi och
från den 1 oktober drivs verksamheten av Animals H.O.P.E.
Verksamheten dominerades, precis
som under senare år, helt av omhändertagande och rehabilitering av
skadade fåglar. Övriga verksamheter
var, som tidigare, utåtriktad verksamhet i form av studiebesök och föredrag.
Antalet skadade fåglar som inlämnades till fågelcentralen uppgick till
1 460 exemplar av 89 arter fram till
årsskiftet plus några små obestämda
ungar och ett antal raser av duvor.
Årets antal är det högsta någonsin.
Nya arter blev skogssnäppa, blek
tornseglare och större korsnäbb.
Några andra udda arter var smålom,
lunnefågel, sparvuggla (3), berguv
(5) och pilgrimsfalk (5).
Genom åren har nästan 18 000
fåglar lämnats in för rehabilitering av

Kalender

Försäljning holkar

Lokalhyra

-20 000

Lokaltillbehör

-9 808

Båtkostnader

-48 266

Material

-7 387

Frakter, transporter

-8 094

Telefon, hemsida, bredband

-9 261

Övriga kostnader

-1 593

Bank- och plusgiro
Överskott
Summa

105 803

-767
-627

Summa

-105 803

Forskning
Intäkter

Kostnader

Underskott

4 000

Forskningsbidrag

-4 000

Summa

4 000

Summa

-4 000

Underskott

2 739

Resekostnader

-2 739

Summa

2 739

Summa

-2 739

Ungdomsverksamhet
Intäkter

Kostnader

Övrig Verksamhet
Intäkter

Kostnader

Försäljning

17 859

Fåglar på Västkusten

Annonser

25 000

Frön

Inventering
Bingo
Medlemsavgifter
Exkursioner

-19 860

5 000

Föredrag/bildvisningar

4 036

Lokalhyra

-46 348

El

-27 428

312 925
1 499 915

Exkursioner

37 488

Lokalkostn och reparationer

Kommunala bidrag

50 637

Inventarier

370
34 840

Trycksaker

Ränteintäkter

10 446

Telefon, hemsida, bredband

-1 332
-12 409

Porto

-4 727
-5 764

Försäkring

-3 139

Bank- plusgirokostnader

-10 217

Övriga kostnader

-30 321

Bilersättning

-630

Fonder värdeförändring
Överskott
1 998 516

-25 675
-20 895

Resekostnader

Övriga intäkter

Summa

-1 500

-1 430 263

Studiefrämjandet i Göteborg
Bidrag från privatpersoner

-142 438

Summa

-8 545
-207 026
-1 998 516
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let övergick vi till öppet hus den första måndagkvällen i varje månad.
Den tredje måndagen i månaden
har vi haft föredrag på Ekliden, i år
fyra gånger på våren och fyra gånger
på hösten. Här berättar oftast föreningens medlemmar tillsammans
med egna bilder från företagna resor, men vid flera tillfällen har externa föredragshållare gästat oss.
Även här ordnar föreningen med
fika i pausen. Antalet besökare var i
genomsnitt 32. Besökarna kommer
gärna i god tid för att få tillfälle att
byta erfarenheter, träffa gamla vänner och stifta nya bekantskaper.

187 arter plus diverse hybrider, raser
och tamfåglar.
Föreningen fortsatte också sitt
engagemang i Projekt Pilgrimsfalk
med inventeringar och häckningskontroller. I det vilda hittades 134 par
pilgrimsfalk i södra Sverige. Totalt
konstaterades minst 223 ungar från
dessa par.
Studiebesök med föredrag på
fågelcentralen har genomförts för
skolor och föreningar.
Praktikanter och praoelever har
deltagit i verksamheten, varierande
från enstaka dagar till flera veckor.
Dessutom har enstaka personer
kommit för artiklar och reportage.
Det massmediala intresset fortsätter
att vara stort.

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN (RRK)

N

SS O

Första söndagen under vinter-, våroch höstmånaderna har föreningen
bjudit in till föredragskvällar kl 18.30
på Naturhistoriska museet. Dessa
har även varit öppna för allmänheten. Föreningsmedlemmar har berättat och visat bilder från när och fjär�ran resor, men det har också varit
föredrag med fokus på forskning om
naturvård och fågelskydd. Då och då
har även externa föredragshållare
bjudits in. I pausen har föreningen
ordnat med kaffeservering, vilket
varit mycket uppskattat. Antalet besökare var i genomsnitt drygt 50. I
april hölls även föreningens årsmöte
på Naturhistoriska museet.
I vår klubblokal Ekliden på Södra
Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda
har vi haft öppet varje måndagkväll
under våren. Efter sommaruppehål-

RE

NATURHISTORISKA

NO

MÖTEN PÅ EKLIDEN OCH

na
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fågelinventering inför anläggande
av ett naturområde på Asperö i Göteborgs södra skärgård. En kommittémedlem har bistått med holkinventering inom forskningsprojektet
Urban Birds vid Lunds universitet.
Kommittén har i enskilda frågor haft
kontakt och samverkat med Bohusläns ornitologiska förening, Västergötlands Ornitologiska Förening,
BirdLife Sverige, Värna Onsala och
Naturskyddsföreningen i Göteborg.

TORSLANDAVIKEN

Torslandavikskommittén
Kommittémedlemmar under 2018
har varit, Peter Danielsson, Morgan
Johansson, Peder Kinberg, Dennis
Kraft, Staffan Larsson, Magnus Persson och Kåre Ström.
Förutom egna möten har kommittén haft ett antal fält- och samrådsmöten med bland annat Göteborgs
Hamn AB, Länsstyrelsen och Parkoch naturförvaltningen. Kommittén
har fortlöpande haft ett mycket bra
samarbete med Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FTN) i
många frågor, till exempel skötseloch restaureringsfrågor, olika utINVENTERING
vecklingsprojekt och inventeringar.
Vi har följt föreningarnas utveckInventeringskommitténs verksamlingsplan och arbetat med olika reshet har varit vilande under 2018.
taurerings- och utveckNIDINGEN
lingsprojekt i
Torslandaviken, till
Verksamheten på
exempel den slutNidingens fågelliga utformningstation 2018
en av ”vadehapågick under
vet”, konstgjorda
tiden 18 mars backsvalebon,
17 november
holkprojekt och
med endast åtta
skötsel av stranddagars uppehåll i
ängar. Bygglov har
oktober. Under
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anläggningar i området,
649 fåglar, vilket i runda
gömslen och fågeltorn.
tal är fyra tusen färre än genomsnittet för senaste 10-årsperioden.
”Vadehavet”
Denna kraftiga minskning har vi tyFärdigställandet av vadehavet har
värr ingen rimlig förklaring på, då
fortsatt under året med anläggande
ringmärkningsinsatsen i princip var
av öar, stränder och inre vallar. Vadeoförändrad. Antalet ringmärkta arter
havet beräknas vara anlagt och klart
uppgick till 90, vilket understeg det
under 2019 med montering av
normala med ett drygt 10-tal. Den
pumpsystem och provkörning av
16 april märktes 341 fåglar, vilket
in- och utpumpning av vatten. Både
blev årets högsta dagssumma. HösB ru
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Utsläppet av rapsolja i Stora ån
och Välens naturreservat var ett
bakslag för fågelskyddsarbetet.

Huvuddelen av Rrk Göteborgs arbete under året har utgjorts av det
löpande arbetat med administrering
och validering av fågelobservationer
i rapportsystemet Artportalen, samt
sammanställning av observationer
till utgivning av årsrapporten Fåglar i
Göteborgstrakten. Under året har
FiG 2015 utkommit och FiG 2016
ligger vid årets slut färdig för tryckning. Vidare har Rrk:s hemsida sjösatts under året. Här redovisas fyndstatistik, nyheter, gamla
årsrapporter, ändringar i rapportmallen, ledamöter, mötesprotokoll
med mera.

Å

Bild: UNO UNGER

FÅGELSKYDD

Fågelskyddskommittén har under
året bestått av sju medlemmar varav
fyra även har varit medlemmar i styrelsen för GOF och en i styrelsen för
BirdLife Sverige. Tio protokollförda
möten har genomförts och därutöver ett antal exkursioner och fältbesök.
Kommittén har för GOF:s räkning
yttrat sig i ett flertal plan- och byggärenden i Göteborgs, Kungsbackas,
Härrydas och Mölndals kommuner.
Två ärenden gällde översiktsplaner
för Öckerö och Mölndals kommuner.
Därutöver har kommittén lämnat
synpunkter vid ett flertal avverkningsanmälningar i Göteborgs,
Kungsbackas, Härrydas och Mölndals kommuner. Ett antal remissvar
på förslag till policy- och strategiprogram har avgivits. Medlemmar har
deltagit i samrådsmöten anordnade
av såväl kommuner (Göteborg,
Mölndal, Härryda) som länsstyrelserna i Västra Götalandsregionen
och Halland.
Händelser och ärenden som engagerat kommittén särskilt har varit
utsläppet av rapsolja i Stora ån och
Välens naturreservat (Göteborgs
kommun), Trafikverkets fortsatta planering för ny sträckning av väg 940 i
Onsala (Kungsbacka kommun) och
en oanmäld skogsavverkning i Onsala (Kungsbacka kommun), ett
ärende som kommittén för GOF:s
räkning drev till Mark- och miljööverdomstolen. Som del i ett LONA-projekt genomförde flera av kommitténs medlemmar en enklare

tens bästa ringmärkningsdag inföll
den 16 oktober med 315 exemplar.
Efter ett års uppehåll besöktes åter
Fladens kassunfyr, där vi konstaterade 4 häckande par av tretåig mås
– den enda kända häckplatsen för
arten utanför Nidingen. Sedan ett
antal år tillbaka färgringmärker vi de
häckande tretåiga måsarna och silltrutarna, vilket har genererat ett
högt antal återfynd av dessa arter.
Inventering av Nidingens häckfåglar
genomfördes som brukligt. Inga
större förändringar noterades hos
häckfåglarna, men att notera var att
snatterand konstaterades häcka på
ön för första gången.


GOF och FTN har arbetat hårt
med att få till stånd tillräckligt flacka
stränder, rätt material och utformning av öarna samt en ekologiskt
anpassad vattenregim över året för
att skapa en optimal miljö för rastande och häckande vadare.
Borttagande av stenvallen
vid västra stranden
Föreningarna har tillsammans med
Hamnen och Park- och naturförvaltningen arbetat med en utredning
om möjligheterna att iordningställa
en mer ekologiskt utformad strand
på västra sidan av Karholmsbassängen. Tanken är att ”trycka ut” större
delen av vallen ut i vattnet och ned
till medelvattennivån och få tillstånd
en viss översilning av den innanför
liggande strandängen i samband
med högvattenlägen i bassängen.
Det är även tänkt att anlägga några
grunda våtmarker på strandängen
strax innanför vallen.
Betesdriften samt restaurering
av ”vadarstranden”
Bertil Andersson från Askesby har

snart hållit betesdjur under 20 års tid
på strandängen i Torslandaviken. En
utökning av betet skedde på Karholmen under föregående år och har
redan gett ett mycket positivt resultat. Förberedelser har gjorts för att
även röja vissa busk- och trädbestånd och få tillstånd ytterligare
strandängspartier vid Karholmen.
Viss slaghackning av vass har skett
på vadarstranden vid fågeltornet i
Karholmsbassängens norra del, men
behöver kompletteras med rotorkultivering och andra åtgärder. På sikt är
tanken att även vissa delar av modellflygets område skall omvandlas
till betesmark.

ätare), särskilt ejder, knipa, vigg och
brunand uppvisar däremot en minskande trend under senare år i Torslandaviken.
TACKORD

Kommittén vill även i år framföra ett
varmt tack till FTN för ett fint samarbete under året och även ett stort
tack till Bertil Andersson från Askesby, som i många år på ett föredömligt sätt hållit betesdjur på strand-

ängen I Torslandaviken. Vi vill också
tacka Länsstyrelsen och Park- och
naturförvaltningen för bra samarbete samt alla de ornitologer som
inventerat fågellivet i viken och som
även uppmärksammat kommittén
på vissa frågor och problem.
Göteborg i mars 2019
Anna Lena Ringarp, (sekreterare)
Morgan Johansson (ordförande)

Sjöfågelinventeringen
Sjöfågelräkningar har pågått i Torslandaviken under perioden 2007–
2018 på uppdrag av Länsstyrelsen.
Resultaten kommer att redovisas i en
artikel i FpV under året, men rent
översiktligt kan nämnas att såväl
växtätande som fiskätande fågelarter har haft en fortsatt ökande trend
i området. Utvecklingen för flertalet
omnivorer (både växt- och djur-
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NYTT
FRÅN
STYRELSEN
Nytt från
styrelsen

GOF:s nya app är klar!
Många kunniga skådare
har bidragit till första
versionen av GOF:s app
med skådartips för nära
70 fågellokaler.
Göteborgs Skådarguide
finns nu för iPhone på App
Store och för Android på
Google Play. Förlagan kommer från Östergötlands Ornitologiska Förening.
För att täcka en del av utvecklingskostnaderna tar vi
ut ett pris på 40 kr. För detta
får man en app som innehåller foto och beskrivningar av
lokalen och vilka fåglar man
kan förväntas hitta där, och

när. Där finns information
om lokalens tillgänglighet
och tips på hur man går och
var man står och skådar för
att få ut mest. Vägbeskrivningarna har även zoombara
kartor med parkeringsplatser
och obs-platser angivna,
samt länk till GPS-navigering. Vill man veta vad som
har rapporterats på lokalen
den senaste tiden klickar
man på Senaste obsar, som
länkar vidare till Artportalen.
Vi tror att det här kan bli
ett riktigt bra hjälpmedel för
alla skådare oavsett vilken
erfarenhet man har!
# MATS BJERSING

Vem vill du ge GOF:s förtjänstpris?
Nominera din fågelinspiratör, fågelvärnare eller fågelforskare, inom
eller utanför föreningen, till det nyinstiftade GOF:s Förtjänstpris!
Pristagarna, upp till tre stycken, utses av styrelsen på decembermötet
och får diplom och plakett vid nästa årsmöte. Skicka in namn och kort
motivering till gof@gof.nu senast den sista oktober 2019.

Även bilder av själva
fågellokalerna, t ex
Tjolöholmsviken, finns
med i den nya appen.

Ny styrelse, nya stadgar – ingen ordförande
GOF:s årsmöte på Naturhistoriska
museet den 7 april samlade 63 föreningsmedlemmar.
Diskussionen om nya stadgar som ju
funnits med på de senaste två årsmötena
ledde denna gång till beslut då mötet
antog styrelsens förslag 2. Detta innebär, i korthet, att föreningsdemokratin
förbättras på flera punkter och att vi
undviker kollisioner mellan tidningsutgivning och föreningens motionstider.
Däremot blir det ingen förändring i
vårt förhållande till SOF-Birdlife, vilket
styrelsens förslag 1 hade inneburit. Vi
förblir nu en regionalförening där medlemmar själva avgör om de vill ansluta
sig till både GOF och SOF-Birdlife. Det
krävs ytterligare ett årsmötesbeslut för
att de nya stadgarna ska gälla och kallelse till extra årsmöte finns nedan.

34

Fåglar på Västkusten 2/2019

Som brukligt vid årsmöten blev det
en del förändringar i styrelsen. Vår ordförande sedan nio år, Morgan Johansson, lämnar uppdraget och avtackades.
Då inte någon föreningsmedlem ställt
sig till förfogande till ordförandeposten,
står GOF nu utan ordförande. Detta hoppas vi kan åtgärdas.
Ur den övriga styrelsen sa vi tack till
Mats Bjersing, Bertil Wendel och Viktor
Svedberg för deras arbete i styrelsen.
Karin Emilsson och Fredrik Wagnström
avtackades i sin frånvaro.
Föreningen välkomnar fyra mångkunniga GOF:are i styrelsen som nu består
av 13 personer, plus den vakanta ordförandeposten. De nya är Johan Ander,
Berndt Andersson, Leif Lithander och
Annika Nordin. De presenteras närmare
i nästa nummer av FpV.
# ANNA LENA RINGARP
		

Kallelse till
extra årsmöte
Vi kallar härmed till ett extra årsmöte
i Göteborgs Ornitologiska Förening
måndagen 26 augusti klockan 18.30
i Villa Ekliden, Västra Frölunda.
Två frågor står på dagordningen:
1. Val av ordförande i föreningen
2. Ett andra beslut om förändrade föreningsstadgar, enligt styrelsens förslag 2.
Texten i styrelsens förslag 2 står att läsa i
medlemsutskicket tidigare i år. Nya medlemmar kan vända sig till föreningen för
information. För regler gällande årsmötet,
se kallelse i FpV 1, 2019.
Tommy Järås i valberedningen kan nås på
jaras.tommy@gmail.com.
Anna Lena Ringarp, för styrelsen
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LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Bild 1
En regelbunden gäst på västkusten men knappast en miljö som
västkustskådaren är van att se den i.
Att det äxx
Bild 2
En gråmantlad trut som vid första anblick kan tyckas höra hemma i det vax

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

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA
OCH UTFORSKA FÅGELFAUNAN,
SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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Äntligen vår!
Nu är det dags att
införskaffa vårens
kameror och kikare
för att fånga fåglarna
i närbild.
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