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Antalet skjutna bivråkar
vid Messinasundet har
minskat från 5 000 till 100
per år sedan 1980-talet,
mycket tack vare BirdLife
Internationals kampanjer.

FLYKT FÖR ÖVERLEVNAD
Bild: LEIF JONASSON

Bivråk, svarthätta, vit stork och turturduva är några arter
som drabbats hårt av illegal jakt. Flight for Survival vill
hejda slakten. GOF stöttar kampanjen.
TEXT : PER UNDELAND
PER.UNDELAND@GOF.NU
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I Egypten
är ungefär
75 procent
av fågelfångsten
illegal
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G

OF HAR BIDRAGIT med 150 000 kronor till
BirdLife Internationals arbete för att minska den illegala fågeljakten runt östra Medelhavet, något man kan läsa om i FpV 1/2016,
4/2016 och 3/2018.
Detta stöd har fortsatt även i år, då GOF avsatt
ytterligare 50 000 kronor till BirdLife Internationals kampanj ”Flight for Survival”. Totalt därmed
200 000 kronor för att skydda våra flyttfåglar under deras farofyllda resor mellan häckningsplatserna och övervintringsområdena! Utöver stödet
till BirdLife International har även 25 000 kronor
avsatts till att skydda rastplatser för vadare i
Filippinerna. Många av de rastande vadarna är
globalt hotade, till exempel orientspov, kolymasnäppa och fläckgluttsnäppa.
Detta stöd är möjligt tack vare det arbete
som Berndt Lindberg och Rudi Jelinek lagt
ner på att arrangera skådarresor utomlands
i GOF:s regi. Och det ska understrykas att även
resorna i sig är en viktig del i fågelskyddsarbetet,
då de motiverar till att skydda fåglarna på de
platser som besöks.

Varför då donera så mycket pengar för att förhindra illegal jakt på fåglar – det finns väl många
andra hot mot våra fåglar? Ja det gör det. BirdLife International gav 2018 ut skriften ”State of
the world’s birds: taking the pulse of the planet”
(som kan laddas ner här: https://www.birdlife.org/
sowb2018), och av den framgår det att jakt hamnar först på fjärde plats bland hoten mot fåglarna. Av 1 469 globalt hotade arter hotas 1 091 av
jordbruk, 734 av skogsbruk, 578 av invasiva arter
och 517 av jakt.
MED EN VÄXANDE BEFOLKNING som

kräver högre levnadsstandard, med allt vad det innebär i ökad
förbrukning av jordens resurser, är det svårt att
påverka effekterna av jordbruk och skogsbruk
och invasiva arter följer i människans spår. Jakt
däremot är i många fall inte en livsnödvändighet.
I Egypten till exempel, där uppskattningsvis 6
miljoner fåglar fångas och dödas varje år, är ungefär 75 procent av fångsten illegal. Men studier
visade att endast 7 procent av jakten sker för att
ge levebröd – resten är för extrainkomster och

flight for survival
traditionell rekreation. Av den anledningen måste
det anses som mer möjligt att påverka illegal jakt
än de faktorer som styr människans grundläggande
behov.
EFTER DE TIDIGARE KAMPANJERNA ”The

Killing” och
”The Killing 2.0 – A View to a Kill” lanserade BirdLife International ”Flight for Survival” (länk här:
https://www.flightforsurvival.org ) våren 2019.
Syftet med kampanjen är att uppmärksamma allmänheten om vad som händer sju symbolarter (the
”Magnificent Seven”) under flyttningen från Afrika
till Europa och åter: vit stork, smutsgam, svarthätta, vaktel, kejsarörn, bivråk och turturduva. Svarthätta och bivråk är regelbundna häckfåglar i Göteborgstrakten; vit stork, vaktel och turturduva är
sällsynta gäster, kejsarörn anträffad en gång och
smutsgam finns på önskelistan.
I FpV 4/2016 beskrevs den utbredda jakten på
svarthätta på Cypern och bivråk på Sicilien. Här
handlar det inte bara om att implementera lagar
utan om att ändra inställning hos lokalbefolkningen. Och detta görs bäst genom att i tidig ålder öka
förståelse och uppskattning för naturen. Men även
de äldre generationerna måste påverkas. Och resultaten av detta börjar märkas.
Sedan 2016 har användandet av slöjnät minskat
med 72 procent på en plats och över hela Cypern
är antalet fångade fåglar mindre än en tredjedel av

SKÅDA FÅGLAR MED OSS!
Fler resor på www.avifauna.se

vad det en gång var. Och antalet
skjutna bivråkar vid Messinasundet mellan Sicilien och fastlandet har minskat från 5 000
till 100 per år sedan 1980-talet.
Turturduvan, som sedan urminnes tider varit en symbol för
kärlek, har knappast behandlats
med kärlek av människor. Från
att tidigare ha varit allmän i
Europa och Mellanöstern har
antalen rasat. I Europa har den
minskat med 62 procent sedan
1980, i europeiska Ryssland
med över 90 procent sedan
1980. Inte underligt att dess öde
jämförs med vandringsduvans
– den som utrotades i Nordamerika 1914.
GOF BEVAKAR FORTSATT HOTEN mot

Fotnot: Vill du bidra: swisha valfri summa till 1233350816.
Kalla bidraget ”Flight”.

GAMBiA
3 – 15 FEB

3 – 8 MARS
FLORiDA
4 – 12 ApRiL

19 – 25 ApRiL

Svarthättan jagas intensivt, bl a på Cypern,
där den serveras som ”delikatess”.

våra flyttfåglar, och om möjligt,
fortsätter stödja BirdLife Internationals arbete med
att minska jakten. Det är våra ”egna” fåglar, som
ger så många av oss glädje under sommarhalvåret,
som hotas! #

iRLAnD
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Låt dig introduceras till Västafrikas
fina fåglar av afrikakännaren Ulf
Ottosson. Fågelresa, medeltempo.

Perfekt för dig som just har börjat
skåda fåglar och vill upptäcka mer.
Reseledare Erik Hirschfeld. Fågelresa,
medeltempo.

Följ med Jim Sundberg på fågel
skådning i lugnt tempo över påsken.

Naturresa med HG Karlsson till Krakow och Tatra
bergens speciella fauna. Stadsrundtur i Krakow ingår i
detta centraleuropeiska paradis.

Vi gör även botanik- och naturresor
i vår, läs och boka på hemsidan!
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