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Karin Magnander
Svarthakad buskskvätta,
kvar i Torslandaviken.

 ÅRGÅNG 54

ATT SKÅDA MED OMTANKE
DEN 15 NOVEMBER fick jag syn på

en svarthakad buskskvätta i Torslandaviken. Ett speciellt fynd då de
vanligen inte övervintrar här. Efter
första obsen försvann fågeln men
fyra dagar senare hittade jag den
igen, ett par hundra meter därifrån. Den födosökte ivrigt i några
stora rishögar efter larver och
kanske en eller annan spindel. Det
visade sig att fågeln valt en trivsam plats, den blev kvar och i Artportalen (AP) kan vi konstatera att
antalet rapporter om fågeln nu
närmar sig 300, att antal publicerade bilder är över 250 och att fågeln i skrivande stund sedan den
19 november varit utan besök endast två dagar; den 17 december
och på julafton (källa AP). I övrigt
har den tappra lilla varelsen behövt stå ut med en strid ström av
besökare – i ur, skur och minusgrader.
MÅNGA RAPPORTER I AP motsva-

rar förstås flera skådare och vi vet
att långt ifrån alla rapporterar sina
fynd, så att den svarthakade buskskvättan under dessa två månader
haft uppemot tusen åskådare är
nog ingen orimlig gissning. Området fågeln valt är begränsat.
Triangulärt. Cirka 100 x 50 meter
och omslutet av asfalt, stängsel
och den hårt trafikerade Öckeröleden. Trots det, och trots att fågeln
varit oerhört aktiv och väl synlig
från gångvägen, är det lilla reviret
idag nedtrampat och fullt av stigar.
MED FÖRHOPPNING OM större

hänsyn och omtanke om ovanliga
vintergäster
framgent.
Februari är
inte sällan
en kall
månad i
Göteborg.
Bild: MATTIAS BARDÅ
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I SLUTET AV NOVEMBER bjöd BirdLife Sverige (BLS) in regionalföreningarna i Götaland till ett informellt möte i Jönköping. Många
ämnen diskuterades och några redogörs för här.
BLS HAR IDAG SVÅRT att rekrytera ungdomar – mindre än 3 procent
av medlemmarna är under 25 år. Som en följd av detta är medianåldern så hög som 68,5 år, en anledning till att antalet betalande
medlemmar i BLS minskat med cirka 1 000 sedan 2015, till
knappt 17 000. Men med över 70 000 medlemmar i Facebookgruppen “Fåglar inpå knuten”, finns stora möjligheter för BLS att
få fler medlemmar. Men kanske viktigast av allt är att få ungdomar att bli nyfikna på naturen och vilja lära sig mer om den.
“KEDJAN”, DET VILL SÄGA processen

att integrera
regionalföreningarnas medlemmar i BLS och
omvänt fortskrider. För närvarande är en
knapp fjärdedel av medlemmarna i BLS med i
“Kedjan”, och regionalföreningar som motsvarar ytterligare drygt 10 procent har uttryckt intresse för “Kedjan”.

EN LÄNGRE PERIOD AV arbetsmiljöproblem

”

Medianåldern är
så hög som
68,5 år

på
BLS:s kansli resulterade i flera uppsägningar,
bland annat måste dåvarande föreningschefen lämna i december 2018. I ett brev som hen
skickade till alla regionalföreningar åtta månader senare, framfördes skarp kritik mot BLS:s styrelse angående ekonomihantering
och ledarskap. Närvarande styrelseledamöter från BLS försökte
besvara, i den mån det är möjligt, frågor kring ledarskap, kostnader och information i samband med att föreningschefen sades
upp. I framtiden förväntar sig GOF:s styrelse större öppenhet från
BLS:s ledning angående dyra aktiviteter, inbegripet möten och
konferenser utomlands.
GOF:S VERKSAMHETSOMRÅDE HAR CIRKA 1

000 medlemmar i BLS. Med
en medlemsavgift på 330 kr för 2020 blir detta en ansenlig summa pengar som vi förväntar oss att BLS använder på ett ansvarsfullt sätt för våra fåglars bästa. Som en regionalförening inom BLS kommer
GOF:s styrelse göra allt för att detta mål uppfylls. Och detta är helt i linje med vad den tidigare föreningschefen skrev i sitt ovan nämnda
brev: “Men det är ni som ombud på riksstämman som faktiskt ska granska
FÖR STYRELSEN: PER UNDELAND
och kontrollera styrelsen och
PER.UNDELAND@GOF.NU
verksamheten.”
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Kontakta oss för aktuella priser på
fpv@gof.nu. Vi tar enbart in annonser
som har någon koppling till fågelskådning, natur, uteliv etc.
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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
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