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Tallbit, honfärgad.
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NU GÅR VI IN I 2020
2019 LIDER MOT sitt slut och det
är ett fågelår jag kommer minnas
för sina återkommande ugglefynd: publikvänliga sparvugglor,
osedvanligt många lappuggleobservationer, ljudligt tiggande
hornuggleungar i Säve, hökuggla i
Änggårdsbergen, stadsnära berguvar och en mystisk tornuggla på
Hisingen. Jag kommer minnas invasionen av aftonfalkar och av tallbitar och den positiva trenden hos
stäpphöken, glädjen när Västkusten får bjuda Östkusten motstånd
då det hittas både dvärgspov,
skatgök och ökentrumpetare på vår sida landet och när personalen nu i skrivande stund
stänger ner ringmärkningsverksamheten på Nidingen, då blickar
jag tillbaks på dessa eldsjälars
2019 och konstaterar att arter som
dvärgsparv, kornsparv, saxaulsångare och en trolig nunnestenskvätta borgar för att de med glädje kommer tuffa ut till ön även
2020 för att föra traditionen vidare.
I DET HÄR NUMRET tittar vi även

lite längre tillbaka i tiden; Uno och
Jimmy tar oss med genom FpV:s
historia från det att tidningen startade fram till vad den är idag, Ingemar och Matti ger oss en återblick
över höksångarens vara och icke
vara genom åren på Västkusten.
Men vi blickar också framåt med
RRK: vad ser GOF:s rapportkommitté i sin kristallkula egentligen?
MED FÖRHOPPNING OM ett

minst lika fint fågelår 2020 lämnar
vi nu årets sista Fåglar på Västkusten till våra
läsare.
Mycket nöje
och gott
nytt år!
Bild: MATTIAS BARDÅ
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Bävern gynnar Odins svala

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

fram till 1900-talets första decennier dikades våtmarker och sjöar sänktes i en omfattning som
idag är svår att föreställa sig. På många håll där vi idag blickar
ut över vidsträckta åkrar låg för dryga seklet sedan myrmarker.
Människan har en tendens att använda sin egen begränsade livstid som referens och hon blir därmed
lätt blind för landskapets förändring
över tid - ett fenomen som brukar benämnas "shifting baseline".

KARIN MAGNANDER
karin.magnander@gof.nu

För en tid sedan förekom ett inslag i
Västnytt där en markägare drabbats av
ett bäverdämme som orsakat översvämning i skogen. Markägaren hade
inget emot bävern, men upplevde den
höjda vattennivån som en olägenhet. I
inslaget visades hur han klafsade omkring i stövlar i det blöta. Avsikten var
väl att skapa intryck av att här försiggick något onormalt. Inte ett ord sades om att det omvända förhållandet
gäller. Det var ju så våra skogar fordom såg ut och det var i dem Odins
svala - svarta storken - hade sin hemvist.

JAN-ÅKE NORESSON
jan-ake.noresson@gof.nu

FRÅN MITTEN AV 1800-TALET och

”

Människan har en
tendens att
använda sin
egen begränsade livstid
som referens

Markägarens bekymmer med bäverns aktivitet illustrerar konflikten mellan människans anspråk på naturresurserna och behovet av att bevara och restaurera intakta ekosystem. Förekomst av
arter som svart stork utgör ett kvitto på fungerande skogsekosystem, men var ska den finna fristad där inte avverkningsanmälningar duggar tätt?
Det borde inte föreligga någon motsättning mellan samhällsplanering och skydd och återskapande av blöta biotoper. Växter
och djur svarar snabbt på nyanlagda våtmarker. Myrar och
sumpskogar lagrar mångfalt större kvantiteter kol jämfört med
andra markslag och erbjuder gratis rening och magasinering av
vatten. Således är de gynnsamma för biologisk mångfald, klimat och samhällets behov av
såväl dricksvatten som minskad översvämningsrisk i tätorten. Dessutom är de ju så trevliga att vistas i. Vad går upp mot en kopp kaffe
i myrkanten när morgondimman lättar och
grönbenan spelar?
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ANNONSER

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

FpV utkommer med 4 nr/år till medlemmar i Göteborgs Ornitologiska
Förening. Sätt in 200 kr (vuxen), 70 kr
(<26 år) eller 270 kr (familj) på GOFs
plusgiro 89 01 68-8. Glöm inte att
uppge namn, adress, födelseår och
mejladress. Alternativt swisha beloppet till 123 335 08 16 och notera personuppgifter i meddelandefältet.
Prenumeration på FpV för icke fysisk person
(bibliotek, företag m.m.) kostar också 200 kr/år.
Betala enligt ovan och uppge leveransadress.
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