
PÅ              VÄSTKUSTEN
Fåglar

 NR 4/2016    Sibiriskt besök    Oberäknelig albatross    Illegal fågeljakt    Från ö till ö      Ur fåglarnas perspektiv  

  Skygg mistelätare    Sommarminnen     Van nätvittjare     Jord- eller hornuggla?    Exkursioner & möten: vinter-vår 



EN HÖST I PERSPEKTIV 

VINTERN 2016 är här. Den avlöser 
en historisk höst och jag var med 
och upplevde den. Vid flera tillfäl-
len har tanken slagit mig; nu skrivs 
historia. Som när de första tonerna 
av 747 började ljuda i Scandina-
vium eller när jag i snålblåsten 
bland en mängd andra lyckliga 
fågelskådare stod på en öländsk 
golfbana och tittade på en osan-
nolik och osannolikt vacker liten 
azurmes. 

MEN OCKSÅ MED ANLEDNING av 
det allt hårdare klimatet, här och i 
omvärlden. Det politiska och mör-
ka. Och av den surrealistiska val-
kampanjen i det stora landet i 
väst. Kommer något liknande nå-
gonsin spelas upp framför oss 
maktlösa icke röstberättigade 
igen? Och sen resultatet. Chocken. 

MEN JAG VAR OCKSÅ DÄR, i vårt 
älskade Torslandaviken. I det vre-
siga spännande hörn där fågelskå-
dare möter golfare och båtägare. 
Jag var där och berördes av den 
fina och generösa stämning som 
råder mellan oss Göteborgsskå-
dare. Berördes av glädjen hos dem 
som fick se den lilla juvelen och av 
den innerliga viljan att dela med 
sig. Någon sibirisk järnsparv såg 
jag aldrig, åtminstone inte med 
säkerhet, men det var dagar när 
hösten var som allra vackrast och 
när jag bläddrar i den där historie-
boken kommer jag nog nästan 
minnas det som att jag såg den 
ändå. Jag var ju där. 

I DET HÄR NUMRET introducerar vi 
en ny vinjett. Ett antal fotografer 
kommer presentera sina fågello-
kaler, sina spännande hörn och 
sina minnesvärda ögonblick. Ur 
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Kontakta oss för aktuella priser på 
fpv@gof.nu. Vi tar enbart in annonser 
som har någon koppling till fågel-
skådning, natur, uteliv etc.

MEDLEMSKAP I GOF

FpV utkommer med 4 nr/år till med-
lemmar 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. Vid familjemedlemskap 
ingår årsskriften Fåglar i Göteborgs-
trakten utan extra kostnad (värde 70 
kr).

Prenumeration på FpV för icke fysisk person 
(bibliotek, företag m m) kostar också 200 kr/år. 
Betala enligt ovan och uppge leveransadress.

Tryck: Ale Tryckteam AB, www.tryckteam.se
Tryckdatum: 22 november
Upplaga: 1540 ex
ISSN: 0348-1510 

Bli medlem i SOF-BirdLife?  
SISTA HELGEN I OKTOBER bjöd SOF-BirdLife in till ett landsdelsmöte där 
regionalföreningarna i södra delen av Sverige diskuterade verksam-
heten och samarbetet mellan regionalföreningar och riksföreningen. 
Marie Mattsson och jag själv representerade GOF vid tillfället. GOF 
är ju en av regionalföreningarna till SOF-BirdLife men vi är samti-
digt en helt fristående förening utan integrerat medlemskap i SOF-
BirdLife. Detta är något som kan komma att ändras.

VAD KOMMER DETTA i så fall att betyda för dem 
som är medlemmar i GOF idag? Tanken är att 
om man idag är medlem i regionalföreningen, 
men inte i SOF-BirdLife, blir man automatiskt 
medlem även i SOF-BirdLife till en tänkt kost-
nad av en femtiolapp extra. Man kan också 
välja till den tidskrift som SOF-BirdLife ger ut. 
Detsamma gäller om man idag är medlem i 
SOF-BirdLife men inte i den regionalförening 
som är verksam där man har sin fasta adress 
– även då blir det en femtiolapp extra. Sum-
man för medlemskap i båda föreningarna blir 
då 100 kronor men då får man inte någon tid-
skrift. Man kan dock fritt välja till vilken/vilka 
tidskrifter man vill ha – eller välja bort båda. 

SOM MED SÅ MYCKET annat finns det troligen 
både för- och nackdelar med denna nyordning. En fördel är att man 
som medlem stöttar inte bara regionalt fågelarbete utan även natio-
nellt och  internationellt, eftersom man också blir medlem i BirdLife 
International. Fåglar vet inga gränser så kanske även vi människor 
behöver tänka och agera utan hänsyn till landsgränser. 
    En annan stor fördel är att vi sannolikt blir fler medlemmar, vil-
ket stärker oss som remissinstans när vi yttrar oss i frågor som gäller 
fåglar och fågelskydd – men också i vårt arbete med att öka fågel-
kunskapen och fågelintresset. Detta tillsammans med en mindre  
regional administration med medlemsregister, utskick med mera 
innebär en hel del fördelar.

MEN OM DETTA SKA kunna genomföras så måste det 
vid två på varandra följande stämmor, varav det 
ena måste vara ett ordinarie årsmöte, fattas ett 
beslut om att anta nya stadgar. Så om styrelsen 
kommer att föreslå en ändring av stadgarna får 
alla medlemmar i GOF information om detta  
innan årsmötet. Till dess önskar 
jag er alla trevliga helger med 
mycket fågelskådning. 

ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON

MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU

”  Fåglar vet 
inga gränser, 
kanske även 
vi behöver 
agera utan 
hänsyn till 
landsgränser

Fåglar
PÅ              VÄSTKUSTEN
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  EFTERLÄNGTAT FRÅN ÖSTER     
Efter att september bjudit på 
hisnande siffror av tajgasång-
are i Sverige trodde nog 
många skådare att det inte 
kunde bli mycket bättre, men 
så blev det just det. Sjukt 
mycket bättre. Ungefär som 
när man vrider förstärkarens 
tiostegs volymknapp till elva! 

På Rödkallen i Norrbotten hit-
tades den 6 oktober en sibirisk 
järnsparv. Det tionde fyndet i 
Sverige någonsin och det för-
sta sedan 2007. Det 
var startskottet på den 
galnaste invasionen av 
en första klassens rari-
tet vi någonsin har 
upplevt i Sverige. 
Under de följande fyra 
veckorna hittades yt-
terligare 66 ex av den-
na otroligt läckra art i 
landet och guldet nåd-
de glädjande nog fram 
även till Västkusten.

För Västkustens del 
har det i skrivande 
stund noterats fyra si-
biriska järnsparvar, samtliga 
tre i Bohuslän och en i Hal-
land.  Olof Kosterberg fick 
äran att hitta Västkustens förs-
ta sibiriska järnsparv någonsin 
ute på Nordkoster den 15 okto-
ber. Fågeln födosökte på en 
tångvall på nordsidan av ön 
och visade sig stundtals myck-
et fint för många tillresta. Det 
östliga väderläget förde även 
med sig en dvärgsparv som fö-
dosökte i samma tångvall. Få-
geln var kvar till den 20 okto-
ber.

I Göteborg drog Christer 
Fält det längsta strået med en 
skådarrunda vars utdelning är 
ganska svårslagen. Den 19 ok-
tober var han ledig och tog en 
skådarsväng ner till Skeppstad-
holmen i Torslanda. Promena-
den började fint med en tajga-
sångare som tillsammans med 
två gransångare födosökte vid 
en bäck. Efter en runda ut till 
en fin buskmark på holmen 
passerades bäcken igen. Sång-
aren var nu borta men där satt 
nu istället en kungsfiskare! 

– Oj, är det här en 
sån dag då allt faller 
på plats?”, tänkte 
Christer lite för sig 
själv och promene-
rade vidare mot 
buskmarkerna vid 
Karholmsberget. 
Ganska omgående 
lyfter fyra, fem jämn-
mörka fåglar som 
lockar med järnspar-
vens arttypiska läte. 
Halvvägs upp i back-
en upp mot Kar-
holmsberget lyfter 

dock en lite ljusare fågel på 
kanske 6–7 meters håll och fly-
ger in i en snårbevuxen bräd-
hög. Christer berättar:

– När jag väl får in fågeln i 
kikaren går pulsen upp. Vafan 
... har den inte ett ögonbryns-
streck? Jag tar några bilder lite 
på måfå in i den risiga bräd-
högen och ser då på displayen 
att, JO! Visst fasen är det ett 
kraftigt gult ögonbrynsstreck!! 
Jag inser nu att det är antingen 
en sibirisk eller svartstrupig 
järnsparv men den sitter lite 

för dolt för att kunna bestäm-
mas säkert. Jag tittar mot 
brädhögen igen ... Fågeln är 
puts väck! 

– Jag väntade kvar på plat-
sen i hopp om att den skulle ge 
sig tillkänna. Fem minuter 
gick. Tio minuter, femton mi-
nuter. Jag tänker att jag kan-
ske ska flytta mig upp mot ut-
slagsplatsen, och hinner 
knappt tänka tanken förrän 
jag hör ett kort läte precis bak-
om mig. Då sitter den plötsligt 
där, nästan helt öppet bakom 
mig. Den hoppar snabbt upp 
två meter i ett träd och sitter 
sen i kanske en halv minut och 

19 oktober fick Christer Fält en makalös                 fågeltur, inte långt hemifrån.  Några dagar senare ringmärkte Björn Zachrisson m fl en sibirisk järnsparv på Sudda. 

SIBIRISKT  
FYND PÅ  
VÄSTKUSTEN

Nytt försök att 
räkna sjöfågel 

  BOKA INVENTERINGSDAG     För-
ra vintern fick vi ställa in sjö-
fågelinventeringen på 
grund av dåligt väder, men 
vi vill ändå fortsätta med 
detta arrangemang för att 
följa olika arters upp- och 
nedgång över en längre tid. 
Vi har valt ut 23 olika inven-
teringsrutter i Göteborgs-
området, såväl i skärgården 
som vid kusten och längs 
vattendrag i inlandet. Pla-
nera gärna in lördag 4 feb-
ruari, med söndag 5 februari 
som reservdag. Ett upprop 
med bokningsschema kom-
mer att läggas ut på Kustob-
sars forum och i Facebook-
gruppen GBG 300 några 
veckor innan. Vi i invente-
ringsgruppen är tacksamma 
för all hjälp vi kan få!

# ELON WISMÉN

Räkna vinterfågel
  VILKEN MATNING ÄR BÄST?     
27–30 januari är det dags för 
den årliga fågelbordsräk-
ningen – för tolfte året i rad. 
SOF-Birdlife är arrangör. 
Rapportera kan man göra 
via appen ”Vinterfåglar” som 
finns att ladda ner från App 
Store eller Google Play. Ap-
pen innehåller, förutom en 
räkningsfunktion, bilder och 
läten på de flesta arter som 
kan rapporteras. Notera det 
högsta antalet individer av 
varje art på matningen. Läs 
mer på www.birdlife.se.

 # BJÖRN DELLMING

Snart på din matning? Bild: J-Å NORESSO
N ” Vafan ... 

har den 
inte ett 
ögon-
bryns-
streck?

Bild: BJÖRN DELLMING
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bara tittar på mig. Strupen ses 
fint och bestämningen är klar! 

– Fågeln larmas ut och de 
första skådarna börjar ström-
ma till. De första tillresta får 
en kanonobs i kanske 15 
sekunder då den lan-
dar i en nyponbus-
ke bara 6–7 me-
ter ifrån dem. 
Efter detta 
damp den ner i 
nässlorna och 
är sedan ex-
tremt skulkig. 
Den hördes sedan 
locka ett par gånger 
men, i takt med att folk 

strömmade till blev den allt-
mer anonym och den sågs inte 
med säkerhet något mer den 
dagen.

Torslandafågeln var kvar till 
och med den 24 ok-

tober och sågs av 
ganska många 

tillresta till 
slut. Sam-
ma dag satt 
Björn 
Zachrisson 
i vanlig 

ordning och 
ringmärkte 

vid vassområdet 
Sudda ute på Hönö. 

Dagen hade flutit på med sed-
vanliga arter för säsongen.  Vid 
den sista rundan hängde där 
plötsligt en liten guldklimp. 
Göteborgs andra fynd av 
sibirisk järnsparv var ett 
faktum. Några få lyckliga 
skådare hann dit och 
fick se den innan få-
geln släpptes. 

Vid presslägg-
ningen av denna 
tidning (2016-11-
08) hittades också Hal-
lands första sibiriska järnsparv 
i ett ringmärkarnät vid Getter-
ön. 

# BJÖRN DELLMING

19 oktober fick Christer Fält en makalös                 fågeltur, inte långt hemifrån.  Några dagar senare ringmärkte Björn Zachrisson m fl en sibirisk järnsparv på Sudda. 

Skåda för 
en bättre värld!
  STÖTTA BARN I KRIG    
10–18 december är det   
äntligen dags för en av skå-
darårets höjdpunkter –  
Skådarhjälpens Musikhjäl-
penrally. 
   Barn i krig har rätt att gå i 
skolan. Det är ledorden i 
årets Musikhjälpen, en in-
samling som även i år an-
ordnas av Sveriges Radio 
och Radiohjälpen. Över 30 
miljoner barn i världen kan 
inte gå i skolan på grund av 
krig och konflikter. Genom 
Musikhjälpen sluter Sverige 
upp och startar insamlingar, 
utmaningar, auktioner med 
mera för att på olika sätt bi-
dra till denna behjärtans-
värda insamling. Alla kan 
vara med! 
   Och som vanligt hjälper vi 
skådare till och skådar för en 
bättre värld. Har du inte varit 
med tidigare år – ta chansen 
nu! Veckan brukar bjuda på 
rafflande individuella täv-
lingar och avslutas med en 
kamp till sista fågeln mellan 
Sveriges olika rapportområ-
den. Göteborg brukar alltid 
vara med in i det sista och 
slåss om förstaplatsen. I år 
kan vi hjälpas åt att äntligen 
ta hem titeln!
   Läs allt om Skådarhjälpen 
på www.skådarhjälpen.se 
och ladda för en fantastiskt 
rolig skådarvecka. I år skådar 
vi hem det här.

# KARIN MAGNANDER

Sibjärn kom även till Getterön. Bild: M
IKAEL 

N
O

RD

Bild: CHRISTER FÄLT

Bild: KERSTIN HIRMASBild: BJÖRN DELL MING
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  ALBATROSSFROSSA  

Svartbrynad albatross – en 
drömfågel för många skådare 
att få se i Sverige, åtminstone 
någon gång i livet. För Tjörn-
skådaren Stefan Mattson slog 
drömmen in två gånger om – 
inom loppet av 17 dagar! 

FpV kunde inte låta bli att byta 
några ord med upptäckaren 
själv.

– Jaa, var ska jag börja, jag 
hade sett att den var i Norge 
ett par dagar innan, men tänk-
te väl mest åka ut till Klädes-
holmen (den 11 september) 
och sträckspana lite allmänt, 
det var ju en ganska blåsig 
dag. Det ligger lite skär i vä-
gen, men man ser öppet hav ut 
mot nordväst. Jag hade väl 
suttit där i cirka en halvtimme 
och plötsligt dök den bara upp 
där, cirka 1,5–2 km ut. Jag 
blev ju helt till mig och tänkte 
direkt att det måste vara sam-

ma fågel som setts i Norge. Jag 
var ju helt ensam därute, men 
jag fick lite bilder och en film-
snutt som dokumentation ifall 
ingen annan skulle få se den.

 – Jag hann väl se 
den i kanske 2–3 mi-
nuter innan den för-
svann, men den hade 
inte bråttom, utan 
gjorde nån lov norrut 
och gick sen söderut 
igen. I övrigt sträckte 
det inte jättemycket. 
Lite sulor, men inte så 
mycket annat.

– Efter det kunde 
jag nästan inte fort-
sätta skåda. Man var 
liksom i något slags 
euforiskt chocktill-
stånd och kunde inte längre 
fokusera på skådningen, utan 
ville hem och kolla bilderna 
och filmen i datorn.

Några kilometer söderut satt 
Peter Hvass på Marstrandsön 

och lyckades cirka 11–12 mi-
nuter efter att albatrossen 
hade passerat Klädesholmen få 
in den jättelika fågeln i kika-
ren (och meddelade under-

tecknad detta med ett 
oartikulerat vrål över 
telefon). På Hönö satt 
ytterligare ett par 
skådare som under 
en evighetslång halv-
timme ömsom lät 
blicken nervöst 
flacka över havet och 
ömsom försökte in-
formera sig om se-
naste larmstatus 
kring fågelns föreha-
vanden. Men den 
som väntar på något 
gott väntar oftast på 

ett Göteborgskryss (gammalt 
känt indianordspråk), och al-
batrossen passerade snällt 
Hönö på cirka 1,5 km avstånd. 

Stefan fortsätter: 
– Några dagar senare (28 

hösten 2016
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Svartbrynad albatross passerar utanför Grosshamn - i styv kuling.

Landskapsfåglar  
i årets kalender
  STÖTTA FÅGELCENTRALEN!      
För tolfte gången har vi på 
Fågelcentralen satt ihop en 
kalender. Årets tema är söd-
ra Sveriges landskapsfåglar.
Vi behandlar de 13 sydligas-
te landskapen. Till varje art 
finns en text där något spe-
ciellt för arten behandlas.
Vi vill återigen passa på att 
säga ett stort TACK till alla er 
som stödjer Fågelcentralens 
verksamhet. Kalendern har 
blivit vår räddning och 
största inkomstkälla. Utan 
den hade Fågelcentralen 
varit tvungen att stänga.  
Vi är beroende av bidrag och 
stöd. Vill du stödja oss och 
beställa en eller flera kalen-
drar? Ring eller e-posta oss 
din beställning på telefon: 
0303-165 01 eller via e-post:  
birdcenter@swipnet.se.
Pris: 120 kr (inkl porto).  Det 
går också bra att komma in 
till oss på Fågelcentralen, 
Tullare Hög eller till Villa Ek-
liden. Liksom ifjol ställer ett 
antal Hemköpsbutiker upp, 
runtom i Göteborg, och säl-
jer kalendern för att stödja 
Fågelcentralens verksam-
het. Butikerna är Hemköp 
Annedal, Bifrost, Linnéga-
tan, Masthugget, Norden-
skiöldsgatan och Vasagatan.

# FÅGELCENTRALEN

OBERÄKNELIG ALBATROSS

” Man var 
liksom 
i något 
euforiskt 
chocktill-
stånd
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  BÖCKER 

FÅGELSKÅDAREN SOM  
VISSTE FÖR MYCKET

Av: Bengt Hulander 
Förlag: Egen utgivning
Pris: 104 kri på Villa Ekliden   

Deckare 
har under 
lång tid va-
rit popu-
lära, senas-
te 
bokmässan 
vittnar om 

att detta intresse består. Nyli-
gen kom thrillern Fågelskåda-
ren med miljöskildring från 
Falsterbo och nu har Bengt 
Hulander skrivit Fågelskåda-
ren som visste för mycket 
med stoff från Göteborgstrak-
ten.

När fågelskådaren Sven 
sitter i sitt gömsle med sin 
tubkikare får han en kväll syn 
på något som startar en följd 
av händelser. Allt sker i närhe-
ten av för fågelskådare kända 
platser beroende på huvud-
personens fågelutflykter. För 
en västkustbo är Marstrand, 
Ragnhildsholmen, Morups 
tånge och Getterön välbe-
kanta namn. 

Jag fann boken lättläst och 
stundtals lockades man till 
skratt av en del dråpliga si-
tuationer. För de lokalt insatta 
kan omslagsbildens ornitolog 
kännas igen.

Boken kan köpas på nätet 
via Vulkan, och även handlas 
genom GOF på Villa Ekliden.

# CONNY PALM

hösten 2016

Bild: LENNART HERMANSSON
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  TILLGÄNGLIG GÄST  
     Att få se en turturduva bra är 

inte det lättaste då det vanligt-
vis är en ganska skygg art som 
i stora delar av sitt utbred-
ningsområde jagas av männ-
iskor.  
   Men en årsunge av denna 
mycket vackra art hade 
den oerhörda vän-
ligheten att lan-
da mitt i ett 
villaområde i 
Gottskär på 
Onsalahalv-
ön till 
många skå-
dares glädje. 
Tillsammans 
med pilfinkar 
traskade den runt 
i kanten av en gräs-

matta vid en trottoar och lät 
sig inte skrämmas av vare sig 
förbipasserande hundar, 
människor eller bilar. Emel-
lanåt flög den in i en trädgård 
men var snart tillbaka ute på 
gräsplätten igen om man höll 
sig lugn och inte jagade efter 

den.
Turturduva är en art 

som häckar nära 
inpå Sverige och 
så gott som 
varje år note-
ras spelande 
fåglar i lan-
det. Duvan 

sågs mellan 30 
september och 

3 oktober.

# BJÖRN DELLMING

OSKYGG TURTURDUVA

september) var jag ute vid 
Grosshamn tillsammans med 
Per Wohlin. Då regnade det 
också och vi kunde inte ha 
luckorna öppna för det regna-
de in lite, så vi satt och kurade 
i vindskyddet en stund. Men 
när väl regnet började avta så 
slängde vi upp luckorna och 
den första fågeln överhuvudta-
get som Per får in i kikaren är 
albatrossen! Hade det regnat 
några minuter till så hade vi 
inte sett den.

Albatrossen sågs igen vid 
Grosshamn dagen därpå och 
senaste gången den 1 oktober, 
då återigen utanför Klädeshol-
men, men där vände den sedan 
ut mot nordväst och återfanns 
några dagar senare utmed Eng-
lands östkust. I skrivande 
stund har den återigen siktats i 
Norge. Vågar man hoppas på 
ytterligare en repris? 

# BJÖRN DELLMING

OBERÄKNELIG ALBATROSS
Rekordmånga  
tajgasångare 
  EXPANSION VÄSTERUT?     
Årets uppträdande av tajga-
sångare slår återigen rekord för 
arten i Sverige. För första gång-
en har drygt 500 ex noterats i 
landet under hösten och arten 
verkar bara fortsätta öka i an-
tal.  

   Orsakerna till detta är ännu 
inte helt kända men man kan 
inte utesluta en expansion av 
häckningsområdet västerut. 
Under vårsträcket brukar det 
numera årligen noteras sjung-
ade tajgasångare i landet.  
Vågar man hoppas på nordiska 
häckningar snart?

# BJÖRN DELLMING

O
blyg besökare. BILD: STEFAN JOHANSSO

N

Besök GOF:s  
fågelmatningar 
 TILLGÄNGLIGA FÅGELBORD   
Liksom i fjol sponsrar GOF, till-
sammans med Göteborgs djur-
skyddsförening och Föreningen 

Torsvikens Naturreservat, ett an-
tal offentliga fågelbord. 
Vid varje matning finns instruk-
tioner vad gäller uppträdande 
och rapportering samt kontakt-
uppgifter till den person som an-
svarar för matningen. Matningar 

som GOF sponsrar tilldelas 4 
säckar fågelfrö vardera.  Välkom-
men till våra matningar i  Tors-
landaviken (pumphuset), Sag-
sjön, Kviberg, Brudarebacken 
och Slottsskogen. 

# BJÖRN DELLMING
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FpV FÅGELNYHETER FRÅN VäSTKUSTEN

I 
FPV 1/2016 berättades om att GOF bi-
drog med 75 000 kronor till BirdLife 
Internationals arbete för att minska 

den illegala fågeljakten runt östra Med-
elhavet. I senaste numret av BirdLife, 
The Magazine redogörs för vad som hit-
tills har uppnåtts och vad som skall gö-
ras i framtiden för att ha störst påver-
kan. De tre hörnstenarna är minskad 
jakt av skyddade arter, förbättrat skydd 
av viktiga rastplatser och tillfredsstäl-
lande tillämpning av lagen. 

MINST 25 GLOBALT HOTADE arter utsätts för 
illegal jakt, då de två gånger om året 
passerar medelhavsområdet eller över-
vintrar där. Inte oväntat är gäss, änder 
och rovfåglar mest utsatta, däribland 
fjällgås, marmorand, vitögd dykand, 
kopparand, kejsarörn och stäpphök. Ty-
värr återfinns storspov bland de tio 
mest utsatta arterna. De enda tätting-
arna bland de globalt hotade arterna är 
levantsiska och balkanflugsnappare.

DE 20 LOKALER I MEDELHAVSOMRÅDET där 
störst antal fåglar dödas ligger i Syrien 
(9 lokaler), Libanon (5), Egypten (3) 
och Cypern (3). Bara på dessa 20 loka-
ler beräknas närmare 8 miljoner fåglar 
dödas årligen. Den enskilt värsta loka-
len är Famagusta på Cypern, med  
700 000, kanske närmare en miljon,  
dödade fåglar årligen. BirdLife Cyprus 
bekämpar illegal jakt på småfåglar för 
ambelopoulia – en lokal ”delikatess” 
tillredd på svarthättor och andra små-

fåglar i olagliga restauranger. Trots att 
majoriteten cyprioter inte anser att  
fågelfångst är ett problem, fortsätter 
BirdLife Cyprus oförtrutet sin kampanj 
för nolltolerans genom att påverka den 
allmänna opinionen i skolor och genom 
att engagera tongivande intressenter 
som turistguider och den ortodoxa kyr-
kan. På vissa platser har man 
även börjat ta bort invasiva 
akaciaträd och buskvegeta-
tion som används av fågel-
fängare.  

I EGYPTEN, DÄR UPPSKATTNINGS-

VIS 6 miljoner fåglar fångas 
och dödas varje år, är unge-
fär 75 procent av fångsten 
illegal. Men studier visade 
att endast 7 procent av jak-
ten sker för att ge levebröd, 
resten är för extrainkomster 
och traditionell rekreation. 

Mycket av den illegala 
jakten är en följd av bristan-
de kunskap och förståelse 
för den komplexa nationella 
lagstiftningen. Av denna anledning ge-
nomförde den egyptiska BirdLife-part-
nern, i samarbete med den egyptiska 
miljömyndigheten, en grundlig genom-
gång av aktuell lagstiftning och dess im-
plementering – följt av ändringsförslag. 
Genom att samtidigt studera jakten på 
plats, har en bättre förståelse uppnåtts 
för hur och var de skall fokusera arbetet 
med implementering av lagarna och 

bättre allmän medvetenhet om proble-
men. Parkvakter har fått ny utrustning 
och utbildningsseminarier har hållits 
för att ge dem bättre förståelse för lag-
stiftningen. 

KAMPEN MOT DEN ILLEGALA FÅGELJAKTEN  
är svår på grund av att problemet är så 

komplext. Kultur, samhälle, 
ekonomi, politik och den 
mänskliga naturen är alla in-
blandade. Men förbättringar 
kan ske, vilket situationen vid 
Messina- 
sundet i Italien ger bevis för. 
LIPU (BirdLife i Italien) fick 
framgångsrikt med sig ansva-
rig myndighet i kampen mot 
den illegala jakten på vårflyt-
tande bivråkar och andra rov-
fåglar. Antalet skjutna indivi-
der har minskat från över 2 
000 per år under 1980-talet 
till dagens 200 per år tack 
vare tillämpning av gällande 
lagstiftning och genom att öka 
medvetenheten om rovfåglar 

för att ändra kulturella föreställningar. 

GOF FORTSÄTTER BEVAKA DETTA mycket all-
varliga hot mot våra flyttfåglar och om 
möjligt fortsätta stödja BirdLife Interna-
tionals arbete med att minska hotet. Det 
är våra ”egna” fåglar, som ger så många 
av oss glädje under sommarhalvåret, som 
hotas!

PER UNDELAND #

KEJSARÖRN – Bild: PER UNDELANDBIVRÅK - Bild: BJÖRN DELLMING

” Antalet 
skjutna  
bivråkar  
vid Messina- 
sundet har 
minskat från 
över 2 000 
till 200 per år

JAKTMOTSTÅND LÖNAR SIG

GOF INFORMERAR
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RRK-NYTT #010

Vi behöver  
nytillskott

TEXT: RRK GÖTEBORG

RRK@GOF.NU

Är du intresserad av att delta i Regionala 
rapportkommitténs arbete? Trotjänare slu-
tar, nya ledamöter behövs! 

 
I år har vi omsättning på ledamöterna 
i regionala rapportkommittén (Rrk). 
Det började med att Martin Oomen 
tackade för sig i somras. Han ersattes 
av Elon Wismén, som kanske är mest 
känd för sin tid som sekreterare i GOF 
och som är en av de få aktiva skådarna 
i Härryda kommun. 

NU STUNDAR ETT NYTT avhopp eftersom 
Stefan Svanberg har aviserat att han 
tänker avsluta sitt mångåriga engage-
mang i kommittén. Vi söker alltså en 
ny ledamot efter Stefan.

VAD VI I RRK FRÄMST GÖR är att skriva 
den årliga fågelrapporten, Fåglar i  
Göteborgstrakten. Arbetet sker till stor 
del i Artportalen, där vi sammanstäl-
ler fynd och författar texter om olika 
arters förekomst i Göteborgsområdet 
under det aktuella året. 
Varje ledamot har ansvar 
för några artgrupper, så fick 
till exempel Elon ärva ugg-
lor och hackspettar när han 
ersatte Martin.

 TILL GRUND FÖR VÅRT ARBETE 

har vi en rapportmall som 
beskriver vilka arter som 
ska rapporteras på raritets-
blankett. För de arter som 
är ovanliga bara under vis-
sa delar av året finns också 
angivet i rapportmallen 
inom vilka tidsperioder 
blankett behöver skickas in. 
Några gånger om året har 
vi möten då vi går igenom den senaste 
tidens fynd av ovanliga arter och  
bedömer om de ska godkännas. 
   För att vara med i Rrk ställs inget 

krav att vara expert på allt som har 
med fåglar att göra. Det är naturligtvis 
en stor fördel att tycka om att skriva 
och sammanställa fynd. Det är också 
bra att känna till när fåglarna brukar 
förekomma i våra trakter och vilka ar-

ter som är mindre vanliga 
än andra. Eftersom vi job-
bar mycket i Artportalen är 
det bra om du är van vid att 
rapportera där. 

VI VET ATT det finns många 
kunniga skådare därute 
som också gillar att skriva, 
och hoppas att någon av er 
är intresserad av att gå 
med. Och eftersom den 
manliga dominansen idag 
är total så ser vi gärna en 
kvinnlig ledamot.

ÄR DU INTRESSERAD? Skriv  
eller ring till vår samman-

kallande, Johan Svedholm,  
johan.svedholm@kustobsar.se,  
070-632 26 46. 

# ELON WISMÉN

” Vi vet att 
det finns 
många kun-
niga skådare 
därute, som 
också gillar 
att skriva

GOF INFORMERAR
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” Här på 
Björkö bor 
vi också 
nära havet 
och har 
4-5 km 
obebyggda 
marker 
nära inpå 
oss

Bild: KERSTIN HIRMAS

SKÅDARPORTRÄTT
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Kristoffer 
och Amos 
med olika 
fokus på 
Björkös 
strandängar.
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H 
AR LÄNGTAN TILL Sveriges framsida blivit för 
stor? Eller är det möjligheten att få se so-
len gå ner i havet? Det kan ju också vara 

den omväxlande naturen på Björkö med både hav 
och kust och stora orörda ängs- och skogsmarker. 
En pratstund med Kristoffer Lager kan ge svar på 
dessa frågor.

KRISTOFFER ÄR FÖDD på Björkö. Pappa var pastor i 
Björkö missionskyrka. Hans mamma är lärare. 
Familjen flyttade till Varberg när Kristoffer var 
fyra år – där växte han upp. Föräldrarna var na-
turintresserade och Kristoffer hängde med ut i 
naturen. En av hans  första fågelupplevelser var 
en svartsnäppa han såg i Båtafjorden när han var 
elva år gammal.

På högstadiet träffade han på en kille i paral-
lellklassen, också han fågelintresserad. Två dagar 
i veckan packade de ner termos med varm chok-
lad och smörgåsar och cyklade till Getterön. Var-
enda helg var de där. Mikael Nord tog sin an kil-
larna och blev en förebild.

– Vi drog land och rike runt under några år, tog 
nattåget till Norrland år 2002 för att få se azur-
mesen i Masungsbyn. I fyra dagar var vi borta. 
Azurmesen såg vi i två minuter. Men resan gav 
också lappmes och tallbitar. Nu har jag lugnat 
ner mig. Bor man på Öland behöver man inte 
”dra” längre, nästan alla rariteter finns ju där.

Hur hamnade du där?
– Jag fick ett jobberbjudande på Öland när jag 

höll på att avsluta mina studier i Uppsala. Jag 
läste matte och fysik och blev fascinerad av hur 
mycket fåglarna styrdes av vädret, så jag inrik-

tade mig på att bli meteorolog. Min slutuppsats 
handlade om vindmätningar. Ett vindkraftsföre-
tag hörde av sig och ville anställa mig. Där arbe-
tade jag sedan i sju år med olika projekt som 
handlade om var man skulle ställa turbinerna för 
att optimera vindkraften. Mina fågelkunskaper 
tog jag med in i jobbet för att hjälpa till att mini-
mera skadorna för fåglarna. 

– Jag vet ju att det pågår diskussioner om fåg-
lar och vindkraft, men jag har aldrig haft pro-
blem med att jobba med vindkraft. Visst, det 
finns vindparker som placerades på helt fel plat-
ser och det är olyckligt. Men nu-
mera är det väl genomgånget 
och undersökt var nya 
vindkraftverk ska place-
ras.

Jobbet hade sina 
fördelar. 

– Jag kom till oli-
ka delar av landet 
och även utomlands, 
till Polen och Fin-
land. Och jag fick se 
brun glada i Torne- 
dalen och fjällabb  
utanför Kiruna.

SÅVÄL UNDER TONÅREN som under 
en termin efter gymnasiet deltog Kri-
stoffer i ringmärkningen på Getterön. Då gällde 
det att gå upp klockan tre på natten och bege sig 
ut till Getterön.

– Sedan dess har jag inga problem med att gå 

Vad får en inbiten fågelskådare att flytta från  
Öland till Björkö i Göteborgs skärgård?  

Trots alla rariteter i öst var det något som fattades.

TEXT & FOTO : KERSTIN HIRMAS

KERSTIN.HIRMAS@GOF.NU

FRÅN Ö TILL Ö
MED ÖRNKOLL PÅ VINDARNA 

KRISTOFFER LAGER. Bild: KERSTIN HIRMAS 

SKÅDARPORTRÄTT
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upp på morgonen. När klockan ringer, då stiger jag 
upp, säger han glatt.

Kristoffer har också ringmärkt mycket vid Sund-
re fågelstation på Gotland. Där hamnade rosenfin-
kar, göktytor och halsbandflugsnappare i näten. 
Till sin förvåning fick han även en mindre flug-
snappare i handen en gång. Han har också varit på 
Stora Fjäderägg och ringmärkt, men ännu aldrig 
varit på Nidingen, så han ser med stor spänning 
fram emot att få komma dit.

OCH VARFÖR FLYTTADE DU TILL BJÖRKÖ?

– Vi fick barn och ville komma närmare släkten. 
Min mammas släkt kommer från Björkö och jag 
brukar skämtsamt säga att jag är släkt med halva 
ön. Min frus föräldrar bor i Kungälv. Vi sade upp 
oss båda två från våra jobb. Jag skrev in mig på lä-
rarprogrammet och Sara var föräldraledig. 

– Det enda vi hade när vi flyttade var boendet 
och att jag skulle börja studera till lärare. Men 
strax efter flytten fick jag erbjudande om jobb på 
ett IT-företag, som samlar in data för övervakning 
av vindkraftverk över hela världen. Så nu cyklar 
jag och åker buss in till kontoret inne i Göteborg. 
Nyligen var jag på jobbresa till Holland och då 
kunde jag hänga in en rubinnäktergal. Det gäller 
att passa på.

Han gillar att spana hemifrån.
– På Öland bodde vi så jag kunde övervaka Kal-

marsund med tubkikaren – där kunde jag till och 

med hänga in en praktejder. Men här bor vi också 
nära havet och har fyra–fem kilometer obebyggda 
marker nära inpå oss med stora möjligheter till 
fina fågelobservationer. Förra sommaren hittade 
jag två tajgasångare i ett skogsområde alldeles in-
till vårt hus, på väg ner till Klarvik. 

KRISTOFFER BESKRIVER SIG som en ”föreningsmännis-
ka”. Han tycker det är roligt när människor går 
samman och hjälps åt mot ett gemensamt mål.  

” På Öland 
bodde vi så 
jag kunde 
övervaka 
Kalmar-
sund med 
tubkikare

På en arbetsresa till Holland fick Kristoffer Lager se en långstannande rubinnäktergal.  Timna och Kristoffer i köket på Öland, med      full  koll på fågellivet därute.

Kristoffer som guide vid den årliga vinterfågelvandringen. 

Bild: BOSSE CARLSSON

Bild: BIRGITTA ZETTERSTRÖM
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Familjen är med i Missionskyrkan, barnen går på 
en föräldrakooperativ förskola och familjen är 
med i hönskooperativet på Björkö. 

På Öland var Kristoffer aktiv i Ölands Ornitolo-
giska Förening, först som styrelsemedlem och se-
nare som ordförande. Det uppdraget har han 
släppt numera, men är fortfarande redaktör för 
Calidris, Ölandsornitologernas tidning, som nu-
mera alltså görs på Björkö.

MED 381 ARTER PÅ sin Sverigelista har Kristoffer lite 
svårt att komma på vilken fågelobservation som är 
mest minnesvärd.

– Jag tror det var den kvällen jag var på väg 
hem och såg en hornuggla. När jag härmade ett 
musläte kom ugglan flygande rakt emot mig och 
stirrade mig stint i ögonen under några sekunder, i 
en gatlyktas sken. Det var häftigt. 

Den svartbrynade albatrossen i Laholmsbukten 
2001 är också en minnesvärd obs, säger Kristoffer.

Kristoffers senaste tillskott till Sverigelistan är 
spetsstjärtad duva som han såg i Oxelösund för 15 
år sedan. Denna obs blev godkänd först nu, 2016. 

Från Björkö har det rapporterats in totalt 196 
arter. Även om Björkö ligger långt efter Öland, så 
hoppas Kristoffer på många fina fågelupplevelser 
framöver och förhoppningsvis får han in några 
nya arter på sin Sverigelista. Kristoffers livsresa 
började på Björkö. Nu har han återvänt till rötter-
na. #

Timna och Kristoffer i köket på Öland, med      full  koll på fågellivet därute.

Vindkraft och fågel 
kan samexistera  
enligt Kristoffer.

Kristoffer 
Lager
Familj: Hustrun 
Sara, barnen 
Timna 4 år,  
Amos 2 år
Bor:  I lägenhet 
på Björkö
Arbete: IT-före-
tag i Göteborg
Redaktör för 
Calidris
Övrigt: Medlem 
i hönskooperati-
vet på Björkö.

Bild: SARA LAGER

Bild: SARA LAGER
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Fåglarnas styrsö

Jag försöker tänka mig hur Styrsö ser ut från havet 
om man flyger med en sångsvansflock och börjar få 
landkänning efter någon timme över öppna havet. 
Några klippor, en skog, ett lite högre berg med ett 
sjömärke på. Ett landmärke att ta sikte på och sen 
passera.   
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Fåglarnas styrsö

Det häckar inte särdeles många fåglar på Styrsö. På en 
sommar hinner jag bli ganska bekant med många. Svart-
mesen, järnsparvarna, härmsångaren. Hur många gång-
er har jag lyft kikaren för samma korpar eller stött mor-
kullorna? Det är inte häckfågelfaunan som gör Styrsö till 
en speciell plats – det är det ständiga pågåendet här.  

Hela året kan man märka hur skiftningar i vädret ska-
par strömmar av fåglar som passerar ön. Ibland långt 
bort som havsfåglarna ute vid Vinga, ibland alldeles över 
ön som vid ostvind och låga moln. Jag tror att Styrsö för 
fåglarna är ett hästskoformat landmärke att se och pas-
sera på väg vidare.

/Andy



Fåglarnas perspektivFåglarnas perspektivFåglarnas perspektiv

FÅGLAR PÅ VäSTKUSTEN 4/2016  17

Fåglarnas styrsö



anettes FjäderskOla nytta & nöjeanettes FjäderskOla

M 
INA FÖRSTA FJÄDRAR samlade jag in 1962. De 
följande åren växte både intresset och 
samlingen.

    På 1970-talet kunde jag börja bistå med artbe-
stämning av insamlade fjädrar från olika häckplat-
ser. Det blev bytesrester från främst pilgrimsfalk 

och sparvhök men även bland annat berguv, havs-
örn, kungsörn, jaktfalk, stenfalk, tornfalk och var-
fågel.

PROJEKT PILGRIMSFALK 

Under 1970-talet hotades pilgrimsfalken av miljö-

anettes FjäderskOla

I sista avsnittet av fjäderskolan berättar Anette Unger  
om själva meningen med samlandet.

TEXT : ANETTE UNGER

ANETTE.UNGER@GMAIL.COM

FJÄRDE LEKTIONEN
 

NYTTA & NÖJE

ANETTES FJÄDERSKOLA
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Ett urval snarlika pennor hos några vitstjärtade tättingar. En samling utplockade fjädrar underlättar mycket vid artbestämningen.
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gifter och dessutom av äggsamlare. Arten minskade 
betänkligt och Projekt Pilgrimsfalk bildades. En del 
i arbetet med att rädda falken var att ta reda på vad 
den åt. Förutom insamlade skelett samlades även 
bytesfjädrar in under många år från hela landet. 
Bestämningen av dessa fjädrar blev sedan ett kom-
plement till de bestämda benresterna.  

BOLLEBYGD – SPARVHÖKSHÄCKNING

Zoologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet 
bedrev under några år forskning kring sparvhöks-
häckningar i Ulasjö, Bollebygd. De insamlade fjäd-

rarna visade de följande fem vanligaste bytesarter-
na. 

1974 - 3 häckplatser 1975 - 4 häckplatser
rödhake  78 rödhake  40
lövsångare 30 lövsångare 33
järnsparv  26 järnsparv  28
taltrast  25 grönsiska  27 
trädpiplärka 24 talgoxe  19

Insamlingen 1974 gav totalt 337 ex av 37 arter.
År 1975 blev det 263 ex av 30 arter.

Ruggade handpennor från sparvhök i Ulasjö 1974-1977. 
Mönstret talar för att det är samma individ som häckat  
tre av åren.

Bilder: ANETTE UNGER

Bild: ANDERS KEYSER

Bland yngre är det populärt med drömfångare, Dreamcatcher – en ring dekorerad 
med t ex garn, spets, pärlor men framför allt med fjädrar. Den ska fånga mardrömmar 
och ge lugnare sömn. Här med fjädrar från morkulla, blåkråka, fasan och rördrom.

Sparvhökens lämnade fjädrar avslöjar bytesvalet. 
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PROJEKT STENFALK

Ett projekt som Naturskyddsföreningen genom- 
förde 1975–1978. Även här kunde jag bidra
med artbestämning av fjädrar som komplettering 
till insamlade ben.

HAVSÖRN

Från 1973 till 1981 bestämdes många bytesrester 
från havsörnsbon även detta genom Svenska  
Naturskyddsföreningen.

ÖVRIGT

Fjädrar är inte bara till nytta utan man kan även 
göra annat roligt med dom. För min del har jag an-
vänt fjädrarna bland annat vid sömnad som deko-
ration eller demonstration.
   Min förhoppning är att ni nu har fått en liten in-
blick i fjädrarnas liv. Ut och samla och lär er mer! 
Upptäck glädjen i att kunna bestämma det ni hit-
tar! # 

Ruggade stjärtpennor från “tam” pilgrimsfalk. Datummärkningen avslöjar den symmetriska ruggningen som är viktig för en jagande fågel.

Katten Trisse låg gärna gömd i mina tyghögar, ibland syntes 
bara en bit av svansen. Här illustrerad med ett bihang från 
en fasanpenna. Motivet är sytt på ett så kallat ATC-kort (Ar-
tist Trading Card). Det är kort man gör enstaka eller i serier 
och byter med likasinnade på samma sätt som hockeykort.

På de fjädervisningar jag haft behövs det ju en namnskylt 
– med fjädrar då så klart.  Fem arter finns med här: fasan, dal-
ripa, björktrast, turturduva och koltrast.

Fjädrar från stjärtand funna vid ett havsörnsbo.
” Fjädrar är 
inte bara 
till nytta 
utan man 
kan göra 
mycket an-
nat roligt 
med dom.
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anettes FjäderskOla nytta & nöje

Sluta drömma, börja packa!

www.avifauna.se

Trinidad och Tobago Gigi Sahlstrand 
(tjejresa) 11–20 mars

Sicilien Richard Ottvall 21–28 mars
Colorado Göran Pettersson 1–13 april
Mallorca HG Karlsson 29 april – 6 maj

Ungern weekend 10–14 maj



artspaningartspaningartspaningARTSPANING Hampus porträtterar

 22 FÅGLAR PÅ VäSTKUSTEN 4/2016

Bild: STEFAN HAGE

Tall- och granskog med lite 
öppna marker emellan är  
optimal miljö för häckande 
dubbeltrast. I alla fall i Nor-
den. På de brittiska öarna 
häckar den lika gärna i stan.
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Hampus porträtterar

 Dubbeltrast är lätt att förbise på häckplatsen. Men hittar  
du en storvuxen trast med bredbent, trotsigt upprätt hållning   

är det klokt att kolla lite extra. 

TEXT:  HAMPUS LYBECK

HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

DUBBELTRAST
– SKYGG, SMATTRANDE MISTELÄTARE

B 
LAND TRASTARNA I vårt avlånga land upplever 
åtminstone undertecknad att dubbeltrasten 
är den mest förbisedda. Koltrast och björk-

trast är i våra trakter vanligt förekommande året 
om, taltrasten väsnas storligen när den trivs och 
går att hitta om inte i helt urban miljö, så åtmins-
tone i bättre parker. Rödvingetrasten har mången 
gång ackompanjerat författaren på nattlig prome-
nad genom staden i sträcktider och ringtrastens 
mer arktiska övertygelse gör dess årliga passage till 
ett bejublat spektakel. 

Nog för att dubbeltrasten får viss uppmärksam-
het i samband med sträck, men övrig tid är den lite 
mer partikulär med sin livsmiljö och inte så lätt att 
stöta på eller höra utanför denna. Själv har jag i 
stort sett aldrig sett en dubbeltrast på marken, an-
nat än i hästhagen vid järnåldersgravfältet på lan-
det, där de flera somrar i rad kunde observeras  
födosökande i par. Ständigt vaksamma, men med 
trotsigt upprätt bredbent hållning.

FAMILJEN TURDUS, ELLER ”ÄTTEN TRAST” som fågelkåsö-
ren Reinhold Ericson ville kalla den, finns repre-
senterad på samtliga bebodda kontinenter. De 

strax över 80 turdustrastarna är ganska lika i form 
och leverne ur ett globalt perspektiv. 

På ett lokalare plan kan däremot konstateras att 
dubbeltrasten bildar ett eget litet kotteri tillsam-
mans med taltrast och kinesisk trast då dessa tre 
arter efter DNA-analys visat sig vara nära släkt 
med varandra, men lite mer avlägset med resten av 
gänget.

LIKSOM SÅ MÅNGA ANDRA trastar konsumerar dubbel-
trasten ryggradslösa djur såsom insekter, mask och 
sniglar, men även bär och frukt. Särskilt förtjust är 
dubbeltrasten i mistelbär, vilket ju namnet på flera 
språk, inklusive latinets viscivorus – mistelätare, 
vittnar om. Misteln är en halvparasitisk växt som 
inte utan viss möda slår rot på trädgrenar. Den är 
beroende av fåglar som dubbeltrast för sin sprid-
ning. Fröna är täckta av en särdeles klibbig ävja för 
att säkerställa att de inte faller till marken efter att 
ha passerat genom trasten. Vid en eller annan tid i 
historien ska denna klistriga substans för övrigt ha 
använts som fågellim, det vill säga att stryka på 
ytor där fåglar vill sitta, så de fastnar och kan fång-
as in och bli middag.
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Artikelns författare har i retrospektiv inte varit 
den mest hängivna av dubbeltrastskådare, men 
kan ändå dra sig till minnes i alla fall ett tillfälle, i 
Store Mosse nationalpark, då dubbeltrastens sång 
avnjutits. Som för att passa till den omgivande na-
turen har sången en ödsligare och mer sorg-
sen klang än koltrastens, som den an-
nars i mångt och mycket liknar även 
om den är enklare uppbyggd och 
mer korthuggen. Dubbeltrastens 
karaktäristiska lockläte, ett 
mitraljösiskt smattrande, lik-
nades en gång i tiden av mun-
tergöken Klemens av Alexan-
dria vid en skrockande sköka.

DUBBELTRASTENS NÄRVARO I DEN 

nedtecknade folktron är på 
svensk botten mycket klen, kan-
ske för att den föredrar att leva 
lite mer i avskildhet eller att den lätt 
förväxlas med taltrasten, vilken till 

följd av sin ljudliga sång är rikligt omtalad i folklo-
ristiken och med en hel räcka dialektala namn där-
till. För att  
få en ordentlig dos folkliga föreställningar är det 
istället bättre att lyfta blicken mot Storbritannien. 

Där är dubbeltrasten stannfågel, känd för 
att sjunga även i dåligt väder och 

snarare än en skygg pippi i skogs-
brynet har den kommit att bli 

en starkt urbaniserad träd-
gårdshäckare. 

FÖRUTOM ATT DEN FÖR sin vin-
tersång tillskrivs diverse 
kristen symbolik, så kan 
nämnas föreställningar om 
att dubbeltrasten är döv,  

talar sju språk samt att den 
byter till ett nytt par ben vart  

tionde år. Vidare ansågs att 
dubbeltrastens kött (vilket Sven 

Nilsson 1835 enligt känt mönster be-

Dubbeltrasten är döv,         talar sju språk och byter ben vart tionde år, i alla fall om man ska tro folkliga föreställningar om denna ståtliga trast.
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Hampus poRTRäTTeRaRaRTspaNiNg

MED VITA VINGUNDERSIDOR. Bild: STEFAN HAGE 

” Mistel-
fröna är 
täckta av 
en klibbig 
ävja för att 
säkerställa 
att de inte 
faller till 
marken när 
de passe-
rat genom 
trasten.

Illustration: HAMPUS LYBECK
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Dubbeltrasten är döv,         talar sju språk och byter ben vart tionde år, i alla fall om man ska tro folkliga föreställningar om denna ståtliga trast.
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Hampus poRTRäTTeRaR

skrev som ”ganska välsmakligt”) var god medicin 
mot epilepsi, på det att mistelbäret (som är giftigt 
för människor) ansågs besitta välgörande medicin-
ska egenskaper, eventuellt kopplat till den troligen 
flertusenåriga föreställningen inom den keltiska 
kultursfären att misteln på grund av det faktum att 
växten är grön året om skulle vara magisk på något 
vis.

SOM VI REDAN AVHANDLAT anspelar fågelns vetenskap-
liga namn på mistelätandet, en aktivitet som redan 
Aristoteles lär ska ha observerat. Därav har den 
emellanåt också kallats misteltrast i Sverige, kor-
relerande till engelskans Mistle thrush och danskans 
och tyskans Misteldrossel. Det norska namnet due-
trost däremot, alluderar ju som det vanligare svens-
ka namnet dubbeltrast till storleken. I ärlighetens 
namn är den inte dubbelt så stor som alla andra 
trastar, men åtminstone nästan femtio procent 
större än taltrasten, vilken vi ju redan konstaterat 
att den liknar till utseendet. För övrigt kan koltras-
ten bli lika stor som dubbeltrasten, men ligger ett 

par snäpp under när det kommer till minsta storlek 
i vuxen ålder.

DEN SOM GÄRNA VILL SKÅDA denna tjusigt prickiga få-
gel annat än på sträck bör enligt uppgift söka sig 
till en trevlig hällmarkstallskog, företrädelsevis 
med fläckvisa gläntor och insprängd åkermark. 
Samma typ av skog upplevs ju också som fördelak-
tig av andra fåglar, såsom nattskärra, tjäder och 
fiskgjuse. Och till skillnad från andra skogar är 
marken här sällan av värde för någon form av na-
turbruk, så den har ofta fått stå eftersom träden 
heller inte är så raka och ståtliga som annorstädes.

 Såframt den inte är upptagen med att sjunga är 
dubbeltrasten som tidigare framhållits en skygg 
och vaksam fågel som enklast upplevs på lite av-
stånd. Nilsson noterar att den är svår att få inom 
skotthåll utan att vara bra på att härma locklätet. 
Dubbeltrasten kategoriseras både nationellt och 
globalt som livskraftig (en allt ovanligare omstän-
dighet i dessa tider tycks det) och vi får väl hoppas 
att det fortsätter förhålla sig så framöver. #

” I ärlighe-
tens namn 
är den 
förstås 
inte dub-
belt så stor 
som andra 
trastar

Bild: STEFAN HAGE
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Bild: PERNILLA EDLUND

TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER

KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

den vita väggen. Ett stim småsill drar 
in i viken och jag gissar att något lik-
nande håller tärnorna igång där bak-
om kobbarna. De slumpvisa, eller or-
ganiserade små hoppen blir till gnistor 
från tomteblossen i barnets hand. 

Strandängarnas starflockar lägger sig 
som en varm och välkomnande fäll i 
fåtöljen och i de vinterkalla nattstjär-
norna placerar jag de varma sommar-
nätternas ludna barrskogsnunnor. Med 
sina lockande kamförsedda antenner.

Rapsfältens drillande sånglärkor och 
sommarängens födosökande ängspip-
lärkor lägger jag varsamt ner i de må-
lade keramikkopparna och låter dem 
tillsammans med glöggen värma i 
bröstet.

Från fötterna och upp till knäna drar 
jag storskogens doft av ramslök. 
Och jag låter ädellövverket släppa 
igenom precis lagom många strålar 
och placerar dem i en vas. Ihop med 
de jag plockade på traktorvägen. De 
som passerade genom kartfjärilens 
vitbruna vingteckning. Och så gör 
jag ett litet arrangemang av dem som 
kommer stå sig genom dessa mörka 
vintermånader. Precis som sommar-
minnena. #

 s o m m a R m i N N e N

MAGNIFIERAT karin kåserar
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Det är dags att plocka fram dem nu. 
Dags att veckla ut dem och svepa dem 
omkring oss. Dags att placera dem i 
alla små lyktor vi kan hitta i vår när-
het och låta dem värma och lysa upp 
vår vintertillvaro så mycket som möj-
ligt, när vi känner att vi behöver det.

I kandelabern vid fönstret placerar jag 
den där julikvällens sista solstrålar. 
Ser hur de sprids likt blixtar i det regn 
som faller från storlommens fötter när 
den lyfter från ytan. Bort från oss. Och 
från de snabbfotade skräddarna och 
nykläckta fiskgjusarna vi delar sjön 
med ikväll. Årornas gnissel blir till 
sprakande när jag tänder stakens sista 
ljus. 

Runt axlarna lägger jag några skånska 
rovfåglar. Tumultet mot himlen, högt 
över markens alla opåverkade blå-
vingar. Oliktecknade. Precis som orm-
vråkarna som blandar sig i gladornas 
kiv. Ljusa och mörka och intermediä-
ra. Och så lite mitt emellan även dem. 
Jag knyter ihop den värmande pläden 
med bivråken som obrydd seglar förbi 
med en stor padda hängande i klorna.

Bohuskvällens kentska tärnor flammar 
upp i mormors gamla tomtelykta intill 
sängen och deras skrik reflekteras mot 
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R
INGMÄRKNINGSCENTRALEN BJUDER vartannat år 
in sina ringmärkare till konferens någonstans 
i riket. Hösten 2015 hade turen kommit till 

Getteröns fågelstation. Det var ett kärt återseende 
för många och vi fick också en inblick i fältverk-
samheten. 

En i sällskapet stack ut ordentligt. Martin Isaks-
son hade under hösten plockat mer än 400 fåglar, 
berättade han stolt. Han var för ung för att få ring-
märka, men hade fått vara med och plocka fåglar. 
Margareta Wilhelmsson, en av de entusiaster som 
får denna fågelstation att fungera, har varit hans 
mentor. Martin lärde sig snabbt att behärska plock-

ning och hanterar fåglarna på ett mjukt och var-
samt sätt, berättar hon. Och på den vägen är det. 

ALLTID NYFIKEN

Efter föredragen pratar vi lite med Martin. Intryck-
et från rundvandringen vid näten består, han har 
lätt för att uttrycka sig och vet ofta vad han tycker. 
Varför håller man på med fåglar i den åldern? 
Själva har vi nästan glömt hur det började ... 

– Jo, svarar Martin ivrigt, jag har alltid varit ny-
fiken av mig och velat testa nya saker. Min pappa 
Mats föreslog att vi kunde åka till Getterön och 
kolla lite på fåglar. 

Tolv år och redan van vittjare  
av fångstnät. Martin Isaksson 

trivs ypperligt bland ringmärkar-
na på Getterön.

TEXT & BILD:  STIG FREDRIKSSON

NATURSTIG@GOF.NU

MARTIN 
VAN VID ATT 

VITTJA NÄTEN

” Jo, jag har 
alltid varit 
nyfiken av 
mig och  
velat testa 
nya saker
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Så blev det. Han fick se stare, sädesärla och 
kricka, fåglar han inte visste fanns. 

– Det var jättecoolt! minns han. 
Och då tyckte du det var värt att fortsätta med, 

undrar jag? 
– Det var inget val, det var bara sånt som man 

gjorde, svarar Martin utan någon tvekan. 

BÖRJADE I SKOLÅLDERN

Sedan rann tiden iväg. När jag åter-
kom till Martin hade ett år gått, få-
gelintresset hade fortsatt. Han 
minns fortfarande hur intresset 
väcktes, det var samtidigt 
som han började skolan.

– Jag kunde bara kråka, 
skata, inte kaja. En dag hade 
vår fröken med sig en fågel-
bok med fågelläten. Sedan 
tog pappa med mig till Get-
terön och jag minns att jag såg 
stare, sädesärla och salskrake. 
Jag blev jätteintresserad.

Skolan tog sedan en del tid och 
det blev inte alltid så mycket Getter-
ön. 

– Så såg jag en ovanlig fågel, tror det var 
sjöorre, och kom igång igen.

Han följde med på de årliga presentationerna av 
ringmärkning vid stationen. Han var med ute vid 
näten. Sedan fastnade han och stannade kvar efter 
visningen

– Jag fick vara med där några dagar och kolla 
lite extra, för jag var så intresserad. 

Detta var i augusti 2015. Hans entusiasm går 
inte att ta miste på.

FLITIG FÅGELPLOCKARE

– Nu har jag varit här ganska mycket och plockat 
fåglar, ibland varje dag. Någon gång har jag varit 
här innan skolan också. Man vet aldrig vad man 
får i nätet. En gång satt där en hornuggla, vi har 
haft sparvhökar och förra hösten fick vi en citron-
ärla. 

I höst har mer än 15 000 fåglar ringmärkts på 
Getterön, ett utomordentligt resultat. Här finns 
också utländska ringmärkare som talar engelska, 
hur klarar han det?

– Det går väldigt bra, säger Martin glatt och man 
tror honom tveklöst.

De har fått många rörsångare och kärrsångare i 
näten. Kan han skilja dem åt?

– Ja, man kan se på färgen, är den lite grönaktig 
är det kärrsångare. Sedan ser man på vingen och 
klorna.

Visst är Getterön en bra fågellokal, säger jag, en 
av bästa. Fast det omdömet räcker inte. 

– Det är en av världens finaste. Här finns mycket 
olika natur, vi har vass, stora gyttjebankar, små 
öar i vattnet.

KOMPISARNA SLUTADE

Det visar sig att Martin är den ende i sin klass som 
håller på med fåglar.

– Två av mina bästa kompisar var med, 
de blev duktiga men slutade. De är 

fortfarande mina kompisar. 
–  Varför slutade de, undrar 
jag. Likt andra grå pantrar 

undrar jag varför ungdo-
mar väljer bort fåglarna, 
dessa spännande varel-
ser. Svaret överraskar.

–  De tyckte fåglar 
var tråkigt. Och det är 
ju så att jag tycker fot-
boll är tråkigt, men det 

gillar många. 
Han kan förstå dem som 

tycker fåglar är tråkiga –  
det är nästan mer än vad jag 

klarar av ... 
Dagen därpå ska han in i inlan-

det och leta rovfåglar med ungdoms-
gruppen Gärdsmygarna. 

– Där var flera som var under 18 och duktiga, 
men de slutade. Jag trodde de skulle vara med 
längre, men de skulle hålla på med sport. Jag sim-
mar, springer och går på klätterkurs flera dagar i 
veckan och är här också. 

– Men nu har det kommit två nya från min or-
kester, säger Martin. Han spelar baryton, bastuba 
och eufonium.

Favoritfågel kan vara svår att välja, det finns så 
många att välja på. Men inte för Martin. 

– Jag tycker om fiskgjusen.
Skulle han våga klättra upp i ett högt träd och 

plocka ner ungar från ett fiskgjusebo?
– Är man bara säkrad av rep behöver man inte 

vara rädd för någonting, säger Martin. 

PLANER FRAMÖVER

Martin går i sjätte klass och får nu betyg för första 
gången. Hur går det i skolan?

–  Jodå, det är lättare att plugga när man vet vad 
man har för användning av det.

Och det vet du, undrar jag och väntar mig ett 
svar som handlar om fåglar, natur och miljö. 

– Jag ska bli kirurg, svarar Martin tryggt. 
Jag tänker mig tillbaka till min egen forntid, vad 

ville jag när jag var 12?
Den pojken kommer att bli något.
Om Martin hört mig säga det hade han svarat:
– Det är jag redan. #  

” Man kan se 
på färgen, 
är den lite 
grönaktig är 
det en kärr-
sångare.  
Sedan ser 
man på 
vingen och 
klorna. 
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Martins favoritfågel .
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ISverige har vi två ugglor inom familjen 
Asio – jorduggla (Asio flammeus) och 
hornuggla (Asio otus). Den här tiden på 
året har man i göteborgsområdet möj-

lighet att stöta på dem båda.  
    Hornugglan övervintrar gärna i kustnära 
områden och inte sällan kan flera individer 

sitta och sova i en och samma tall i väntan 
på nattens jakt. även jordugglor kan samlas 
i större grupper för övernattning men detta 
fenomen är mest förärat den allra sydligaste 
delen av landet.      
    Jordugglan är, till skillnad mot sin släkting, 
delvis dagaktiv och hittas ofta när den lyfter 

efter att ha blivit störd och uppstött från 
marken på någon strandäng, fält eller skär-
gårdsö.  
    Att skilja sittande horn- och jordugglor åt 
är sällan någon större utmaning men när en 
av dem plötsligt flyger förbi en vinterdag 
kan det vara bra att veta vilka karaktärer 

så skiljer du vinterns   ugglor åt

Vit vingbakkant, 
mer eller mindre 
bred. Vit vingbakkant, 

varierande bred

Ovansida vinge - Vit vingbakkant,   Ingen utmärkande  
vingbakkant: mer eller mindre bred ljus vingbakkant   
   
Ovansida hand: Distinkt teckning,   Diffusare teckning,  
  mörka spetsar  smalt bandade fingrar

Undersida hand: Svart vingspets  Finbandad vingspets
 
Undersida kropp: Ljusare buk än bröst,  Streckad buk, allmänt mörkare  
  buken ofta ostreckad helhetsintryck av kroppsundersida 
          
Ovansida stjärt: Distinkta breda band Smalt bandad 

Ansiktsfärg: Kalla grå och vita toner Varma gula och orange toner

Iris:  Gul   Orange

Bild: STEFAN OSCARSSON/N 

Bild: OTTENBY FÅGELSTATION Bild: OTTENBY FÅGELSTATION 

JORDUGGLA

Ovansida hand: 
Distinkt teckning, 
mörka spetsar

Undersida hand: 
Svart vingspets

Ljusare buk än bröst, 
buken ofta ostreckad

Distinkta breda 
band på stjärten



artbestämning
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man ska fokusera på. För ett tränat öga kan 
helhetsintrycket räcka – färgsättning, flykt-
sätt och proportioner kan ge en bra finger-
visning om art.  
    Jordugglan upplevs mer långvingad och 
ljus medan hornugglan har proportionellt 
kortare och bredare vingar, och ger ett nå-

got mörkare helhetsintryck. Vid  korta och 
plötsliga observationer är det bra att även 
ha ett antal nyckelkaraktärer i minnet. Ovan 
listar vi några av de viktigaste skillnaderna 
arterna emellan – en god hjälp när man ska 
skilja arterna åt.

# KARIN MAGNANDER Bild: MARKUS TALLROTH

så skiljer du vinterns   ugglor åt

Ovansida hand: Diffusare teck-
ning, smalt bandade fingrar

Ingen utmärkande 
ljus vingbakkant

Smalt bandad 
stjärtovansida

Finbandad 
vingspets

Streckad buk, allmänt 
mörkare  helhetsintryck 
av kroppsundersida

Hornuggla med 
typiskt varmgult/
orange ansikte.

Ovansida vinge - Vit vingbakkant,   Ingen utmärkande  
vingbakkant: mer eller mindre bred ljus vingbakkant   
   
Ovansida hand: Distinkt teckning,   Diffusare teckning,  
  mörka spetsar  smalt bandade fingrar

Undersida hand: Svart vingspets  Finbandad vingspets
 
Undersida kropp: Ljusare buk än bröst,  Streckad buk, allmänt mörkare  
  buken ofta ostreckad helhetsintryck av kroppsundersida 
          
Ovansida stjärt: Distinkta breda band Smalt bandad 

Ansiktsfärg: Kalla grå och vita toner Varma gula och orange toner

Iris:  Gul   Orange

Bild: OTTENBY FÅGELSTATION Bild: OTTENBY FÅGELSTATION 

Bild: MARKUS TALLROTH

Bild: MARKUS TALLROTH

HORNUGGLA
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I
NSJÖN GER INGA bränningar och man ser inte 
bakom nästa udde, och inte nästa heller. Vid 
Östersjön står kappraka Fjaestadtallar eld-

röda i soluppgången, potentiella boträd för 
havsörn, med utsikt över fjärdar och vikar. Vid 
insjöstranden skuggar nedhängande algrenar 
och skapar spel mellan ljus och mörker i vatten-
brynet. Havet är vattenöken och horisont, in-
sjön en tavla med ram.

Stillhet, vattenspegel och trolskt brukas ofta 
för beskrivning av insjön, och naturligtvis luk-
terna. Under sommaren varm barrdoft längs 
den upptrampade rotknotiga stigen, pors i 

strandkanten, lätt urlakat mörkt myrvatten och 
ibland också björkar som luktar Norrland. Men 
aldrig så påträngande starkt som den regniga 
sommarnatt då vi steg ur bilen för en kort paus 
vid Utsjoki i Norra Finland. Det ångade björk ...

Vid havet slår tangenterna ner i snabb följd 
efter varandra, vid insjön skriver man med pek-
fingret, en tangent i taget. Ute på havet stört-
dyker tärnan ner i dyningarna, vid insjön spri-
der sig ringarna på vattnet när lommen glider 
ner under ytan. Fåglarna som ligger  tillsam-
mans nära stranden blir tydligare där vattnet 

SANDBERGS SIDA

insjön OCh havet
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG

PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM
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skuggas av träden, i området där det är alliga-
torfarligt för däggdjuren på land.

Han ser att drillsnäppan landar endast en bit 
bort, och den kommer hela tiden närmare. Har 
den inte sett honom då? Han blir allt mer stilla 
för var steg den tar. Dom är individer dom ock-
så, hinner han tänka innan den gråryggade va-

daren efter en stund står alldeles intill 
på stocken. Under några minuter 

bildas en bubbla kring honom 
och fågeln och ur den kom-

mer bilder i kameran. Hur 
den sedan försvann 
minns han inte, men det 
var ingen panikflykt. 
Återigen, dom är indivi-
der dom också ...

    Att komma intill, på 
någorlunda lika villkor. 

Stocken på bilden har legat 
där i vattenbrynet under 

minst 26 år, den tid som han återvänt till den 
röjda lilla gläntan för att spana tvärs över in-
sjön, mot ett stup med pilgrimsfalkar. 

    Hit kommer aldrig några bränningar, en-
dast kluckande sötvatten.

… ”tyst boskap stirrar med gröna ögon.
       Den vandrar kvällslugn till vattnet ned.
       Och insjön håller till alla munnar
       sin jättesked.”

 … skrev Harry Martinson i Passad från 
1945. Ett enormt perspektiv, en aning av gu-
domlighet, som på Johan Krouthéns målning-
ar, där tiden gått i dvala. 

Man dricker från en insjö, inte från ett hav.
På insjön ror man, över havet seglar man.
Insjön är runt viken och åter i ekan, med en-

dast drillsnäppan som kvällsljud.
Över havsöknen drar pelagiska labbar och 

liror till andra sidan jordklotet. #
.



     

EXKURSIONER 
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trev-
liga 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 program-
met 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 – se nedan.  
Kontakta annalena.ringarp@gof.
nu om du vill vara med! 

SLOTTSSKOGEN
SÖNDAG 4 DECEMBER

Vi gör en rundvandring i Slottssko-
gens dalar när det är som flest fåg-
lar i denna stadspark. Vi genomsö-
ker andflockarna i dammarna och 
hoppas att kråkorna upptäckt nå-
gon duvhök eller berguv. Samling 
vid Linnéplatsen kl 13.00. Räkna 
med en promenad på ca två tim-
mar.
LEDARE: NaturStig Fredriksson. PRIS: 20 kr. 
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anne-Lis 
Krantz (073-364 93 00).

GÖTEBORGS VINTERRUNDA
FREDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN)

Som traditionen bjuder ”gör” vi  
Göteborgstrakten denna helg. Vart 
vi åker beror på väderläget och på 
vad som setts de senaste dagarna. 
Det kan bli hamnen, Säveåns myn-
ning, Torslandaviken eller något 
annat. Samåkning i bilar med av-
resa kl 08.30. Exkursionen avslutas 
senast vid 15-tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: 50 -100 kr. ANMÄLAN: 
Senast 29/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla 
Jarfelt (070-608 10 09).

VINTERFÅGLAR PÅ TJÖRN
SÖNDAG 5 FEBRUARI

Beroende på väder och isläge, och 
därmed fågeltillgång, väljer vi bäs-
ta lokaler för dagen. Kanske börjar 
vi på Klädesholmen, där vi kan få 
se flera av ytterskärgårdens arter 
– som alfågel, lommar, toppskarv, 
skärsnäppa, tretåig mås, alkor och 

skärpiplärka. Havsörn och pil-
grimsfalk ses ofta sitta på omgi-
vande skär. Därefter åker vi till nå-
gon plats med utsikt över Stig- 
fjorden, Bohusläns kanske bästa 
vinterlokal för havsörn. Lommar 
och doppingar ses regelbundet 
och knipflockarna kan vara impo-
nerande. Vi avslutar troligen vid 
fjordarna runt Mjörn där upp till 
100 salskrakar kan ses. När det bör-
jar skymma är vi tillbaka där vi bör-
jade och har därmed åkt Tjörn runt. 
Vi samåker i egna personbilar från 
Operan 07.30 och sammanstrålar 
med Per vid Myggenäs korsväg, 
”Porten till Tjörn”.
LEDARE: Per Undeland. PRIS: Ca 200 kr. ANMÄLAN: 

Senast 29/1. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anne-Lis 
Krantz (073-364 93 00).

PIPLÄRKOR I HALLAND
LÖRDAG 25 FEBRUARI

Vid denna tid på året är det fågel-
tillgången som magrast i våra mar-
ker. För piplärkor är det dock hög-
säsong med övervintrande ängs-  
skär- och vattenpiplärkor på tång-
vallar i de halländska vikarna. Vi 
besöker platser som Årnäshalvön, 
femte vik på Getterön men också 
några lokaler söder om Varberg. 
Reino lär oss skilja på de olika ar-
terna samt ger oss en inblick i de 
piplärkestudier han genomfört i 
området under ett tiotal vintrar.  
Vi samåker i egna bilar med avresa 
från Operan 08.00.
LEDARE: Reino Andersson. PRIS: Ca 200 kr. 
ANMÄLAN: Senast 17/2. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): 
Maria Eriksson (070-539 59 10).

SKÅNE/ÖSTERLEN
FREDAG–SÖNDAG  3–5 MARS  

Vinterfågelskådning i Skånes klas-
siska gås- och rovfågelmarker. 
Bland tusentals övervintrande säd-
gäss brukar vi alltid kunna leta 
fram några spetsbergare och totalt 
räkna in fem–sex gåsarter. Normalt 
ser vi också ett tiotal rovfågelarter. 

Listan har vissa år kryddats med 
större skrikörn och jaktfalk. Vi får se 
vad det blir i år. Vi åker gemensam 
buss och bor på vandrarhemmet i 
Skåne-Tranås. Avresa kl 15.00 på 
fredag med hemkomst vid sex/sju-
tiden på söndag kväll.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 500 kr. ANMÄLAN: 
Senast 10/2 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): 
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

VÅR VID HALLANDSKUSTEN
SÖNDAG 12 MARS

Som vanligt leder Calle Hagman 
förvårens exkursion till Hallands-
kusten. Vi börjar troligen vid Mo-
rups Tånge för att sedan arbeta oss 
norrut. Här spanar vi efter övervint-
rande tättingar, som snösparvar 
och berglärkor, tidigt anlända vår-
fåglar och rovfåglar. Vi avslutar vid 
Getteröns Naturcentrum. Avresa kl 
07.00 med hemkomst ca 17.00. Vid 
tillräckligt antal anmälda åker vi 
gemensam buss. 
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Cirka 250 kr. 
ANMÄLAN: Senast 19 februari. KONTAKT (EJ ANMÄ-
LAN): Anne-Lis Krantz (073-364 93 00).

VRÅNGÖ
LÖRDAGEN 25 MARS

Som vanligt denna tid på året gör 
vi en utflykt i Göteborgs södra 
skärgård. Vi räknar med att se 
strandskata, grågås och många 
andra vårfåglar under en ca sju km 
lång vandring på ön. Samling på 
Saltholmens brygga i anslutning 
till båtens avgång kl 06.38 (linje 
281). Anslutande spårvagn, linje 
11, går från Centralstationen kl 
06.00. Åter vid Saltholmen kl 13.33. 
Observera att tiderna är prelimi-
nära och kan komma att ändras! 
Exkursionen är öppen för alla.
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN: 

Ingen. KONTAKTPERSON: Gunilla Jarfelt (070-515 
52 85).

HORNBORGASJÖN
SÖNDAG 9 APRIL

I år är mycket sig likt. Vi gör en 
dagstur till Hornborgasjön med 
omgivningar. Turen leds som så 
många gånger förr av Leif Jonas-
son. Vi inriktar oss som vanligt på 
att se våra sju simfågelarter och 
fem olika doppingar även om det 
kräver lite avvikelser från sjön –  
t ex till gamla kalkbrottet i Skövde 
eller Stendörrens viltvatten. En hel 
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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid 
ske via e-post till resor@gof.nu, 
även om resan har anmälningsav-
gift. 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 födel-
sedata. OBS! För LadyBirds och Var-
dagsaktiviteter gäller andra regler, 
se info i resp program. 

ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmäl-
ningsavgift 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 fullteck-
nad resa. Avgiften återbetalas om 
resan blivit fulltecknad, inställd eller 
om avanmälan sker före sista anmäl-
ningsdag samt vid senare avanmä-
lan om ersättare finns. För övriga 
exkursioner betalas inget i förväg.

PRIS: Avgiften insamlas i allmänhet 
under exkursionen. . För ungdomar 
upp till 26 år ges en rabatt på 25 % 
på dags- och helgexkursioner. I pri-
set är en ”naturskatt” på 5 %, dock 
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten 
går i sin helhet till GOF:s fågelskydds-
fond. För bilresor används en bilkost-
nad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är 
priset beroende av antalet deltagare.

SAMLING: Om inget annat anges 
samlas vi vid Göteborgsoperan, 
Christina Nilsson gata. 

ANSLUTNING/UPPHÄMTNING: Anslut-
ning/upphämtning kan ske utefter 
färdvägen, efter överenskommelse 
med exkursionens kontaktperson.

TAG MED: matsäck och lämpliga 
kläder, samt vid resa med övernatt-
ning, som vanligen sker på vand-
rarhem, lakan och handdukar.

ÅTERBUD: Sena återbud lämnas  
till exkursionens kontaktperson 
eller på GOF:s telefonsvarare, 031-
49 22 15, vilken oftast avlyssnas 
dagen före avresa. 

ÖVRIGT:  Alla deltagare förutsätts 
utnyttja exkursionens färdmedel och 
övernattning. Undantag från detta 
kan bara medges om resan inte däri-
genom fördyras för övriga deltagare. 
För övriga upplysningar vänd dig till 
exkursionens kontaktperson.

Jaktfalk.  Bild: HANS BISTER

PROGRAM



   

del tranor lär väl också finnas kvar. 
Vi avslutar vid Trandansen med fint 
medljus och åker som vanligt i ge-
mensam buss med Berndt som 
chaufför. Avresa 06.00 med hem-
komst senast kl 19.00.
LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 400 kr. ANMÄLAN: 
Senast 24/3 med 200 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): 
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

I SVARTISARNAS FOTSPÅR 
SÖNDAG 23 APRIL

Ingen vet mera om den svarta röd-
stjärten i Västsverige än Reino An-
dersson som studerat arten sedan 
slutet av 1970-talet. Han leder oss 
på en vandring i den svarta röd-

stjärtens gamla domäner på Hi-
singens varvs- och industriområ-
den – med fokus på fågelhistoria. 
Sina glansdagar i Göteborg hade 
arten på 1980-talet då 50 revir 
kunde räknas in. Idag har den blivit 
sällsynt, men med lite tur kan vi 
kanske ändå stifta bekantskap 
med någon sjungande gammal 
hane. Mer historia om arten och 
området får vi oss till livs ute i fält. 
Vi träffas för samåkning kl 07.30 
vid parkeringsplatsen till Rya 
Skogs naturreservat nära älvs-
borgsbron på Hisingssidan (se 
GOF:s hemsida under Lokaler för 
information om hur man tar sig dit 

med bil eller buss). 
LEDARE: Reino Andersson. PRIS: Ca 70 kr. 
ANMÄLAN: Senast 14/4. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): 
Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

ÖLAND
FREDAG–MÅNDAG, 2–5 JUNI

Förra årets resa till Öland blev 
mycket populär och många har 
önskat ett da capo. Därför åker vi 
även i år till Öland på våren/för-
sommaren, denna gång första hel-
gen i juni. Peter Norell leder igen 
och han tror på en minst lika bra 
exkursion som förra gången. Vi 
kommer att besöka de vanliga skå-
darställena, men Peter kommer 

också att ha några mer okända lo-
kaler i rockärmen. Troligen blir det 
även något besök på södra udden, 
och förmodligen en lång prome-
nad bland sångarna i norra Lun-
den. Strandängarna vid Mörbylilla 
och Penåsas vackra dungar ger oss 
fler sångare och mängder av orki-
déer – har vi tur även guckusko. 
Vid besöket i Penåsa kan vi kanske 
få höra och se såväl nattskärra som 
morkulla. Vid Görans Dämme kan 
vi vänta oss simänder, smådop-
ping, svarttärna och kanske rentav 
rosenfink. Vid Albrunna stenbrott, 
Ölands enda ”fågelberg”, finns det 
hopp om backsvalor, mindre 
strandpipare och höksångare. Och 
någonstans ska väl den svårsedda 
sommargyllingen finnas … Vi åker 
i två VW-bussar med plats för 16 
deltagare. Vi bor på Gamlegärde 
gård, ca två km från Grönhögen.
LEDARE: Peter Norell. PRIS: Cirka 2 700 kr. 
ANMÄLAN: Senast 2/5 med 1 000 kr. KONTAKT (EJ 
ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (070-515 52 85).

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

LÄRJEÅNS RAVINLANDSKAP
TORSDAG 1 DECEMBER, KL 10-13

Nu finns förhoppningsvis varfå-
geln på plats, och strömstararna 
från Norge har anlänt för att över-
vintra. Vi gör en senhöstvandring i 
detta fascinerande landskap och 
samlas vid Storås pendelparkering, 
där också spårvagnen stannar.
GUIDE: Bodil Nyström.

JULFESTEN! 
TORSDAG 8 DECEMBER, KL 10-13

Vi samlas till vad som blivit en kär 
tradition för Vardags med mingel, 
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Mellanspett.  Bild: RUDI JELINEK  

TILL POLEN MED GOF 
2–11 MAJ 2017

Rudi och Berndt organiserade 
2005 sin första utlandsresa i 
GOF:s regi till just Polen. Vi tyck-
er, som en hel del andra, att det 
är dags för en repris. Vi åker från 
Göteborg med två minibussar 
tisdagen den 2 maj för att sedan 
ta färjan från Karlskrona till Gdy-
nia på kvällen. Vi sover i två-
bäddshytter och kommer fram 
till Gdynia tidigt på onsdag mor-
gon. Det blir buffémiddag på 
kvällen och frukost på morgo-
nen innan vi lämnar båten och 
Gdynia. 

Under dagen tar vi oss ner till 
hotell Bartek i Goniadz, ca 40 
mil. Vi stannar vid ett par sjöar 
på vägen ner där vi säkert kan se 
arter som svarttärna, dvärgmås, 
årta, svarthalsad dopping samt 
en och annan vassångare. Vid 
resan 2005 räknade vi in 105 vita 
storkar på vägen ner till Goni-
adz.

Hotell Bartek ligger precis i 
anslutning till Polens största na-
tionalpark, som sträcker sig på 
båda sidor av floden Biebrza. 
Där bor vi tre nätter och exkure-
rar i de närmaste omgivning-
arna. Här kan vi räkna med en 
hel del vadare och änder på väg 
norrut förutom de mer statio-
nära fåglarna – som rördrom, 

småfläckig sumphöna,  och röd-
spov. Mindre skrikörn, kungs-
örn, ängshök och svart stork ses 
då och då.

Vi besöker också Siemianow-
kadammen med tre arter kärr-
tärnor, skägg- svart och vitving-
ad tärna. Där häckar också 
citronärla.

Vi bor sedan tre nätter i nära 
anslutning till Polens äldsta na-
tionalpark Bialowieza. Där finns 
fortfarande en rest kvar av den 
urskog som en gång täckte en 
stor del av Europa. Skogen är ett 
eldorado för hackspettar med 
bland annat mellanspett, vitryg-
gig och tretåig hackspett. Där 
finns också något hundratal vi-
senter. 

En av resans målarter är vat-
tensångare. Dess biotop med 
blöta starrängar är en sällsynt-
het idag. I östra Polen finns dock 
sådana kvar och arten har sin 
starkaste stam just här. Åtmins-
tone en sådan lokal tänker vi 
besöka.

Därefter återvänder vi till Go-
niadz för en natt, innan det är 
dags för Gdynia igen och natt-
båten hem. även då med buf-
fémiddag på kvällen innan vi 
kryper till kojs. Vi äter frukost på 
båten och styr sedan kosan 
hemåt. 

Antalet deltagare är begrän-
sat till totalt 16 personer. Räkna 
med att resan kommer att kosta 
mellan 8 000 och 9 000 kr. Då 
ingår båtresor med hytt och mat 
på båten, minibussar inklusive 
bränsle, boenden med frukost, 
inträden och nationalparksav-
gifter, lokal guide i nationalpar-
kerna samt så kallad naturskatt 
med 5 procent.

Låter intressant? Sätt in en 
anmälningsavgift på 1500 kr till 
Gof:s resekonto 470 06 96-0  se-
nast den 10 januari. 

Har ni frågor eller funderingar 
kring resan? Hör av er till:
Rudi Jelinek  070-629 08 98 eller 
Berndt Lindberg 073-693 81 00
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mat och viss underhållning. Med-
dela Lisbeth eller Gun-Britt om du 
vill bidra till underhållningen och  
Gittan om du vill bidra till förpläg-
naden. Samling kl 10.00. 

HISINGSPARKEN 
TORSDAG 15 DECEMBER, KL 10-13

Vi vandrar omkring i denna stora 
naturpark på fina stigar och spanar 
efter mesar, kungsfåglar, hackspet-
tar och tänker på hökugglan som 
fanns här för några vintrar sedan. 
Samling kl 10.00 vid  parkeringen 
utanför f d Häckensborg, Slätta-
dammsgatan. Buss till hållplats 
Bjurslätts torg. 
GUIDE: Bo Brinkhoff.

SLOTTSSKOGEN 
TORSDAG 22 DECEMBER, KL 10-13

Vandring genom denna vidunder-
liga stadsparks mer avlägsna delar, 
men också besök vid de dammar 
som ibland kan hysa ovanliga över-
vintrare. Allt medan berguven hu-
kar i storgranen för att inte kråkor-
na ska röja den. Samling vid 
Vattentornet i norra Slottsskogen, 
hållplats Masthugget. 
GUIDE: NaturStig.

GÖTEBORGS HAMN 
TORSDAG 29 DECEMBER, KL 10-13

Vi träffas kl 10.00 vid Röda stens 
konsthall, tar sedan troligen färjan 
till centrum och vandrar längs Göta 
älv till Säveåns mynning – vår gui-
de berättar mer när vi ses. Måsar, 
änder, kungsfiskare och en och an-
nan pilgrimsfalk kan möjligen visa 
sig. Hållplats vagnhallen Majorna, 
gå sedan Banehagsgatan ner till 
älven. 
GUIDE: Lars Hellman.

GUNNEBO, STENSJÖN
TORSDAG 5 JANUARI, KL 10.00

Vandring bland sångsvanar och 
strömstarar. Hpl Kristinedal.  
Samling vid Stensjöns fågelmat-
ning.
GUIDE: Ulf Hassel.

BOTANISKA & ÄNGGÅRDSBERGEN
TORSDAG 12 JANUARI, KL 10.00

Vinterfåglar i stadsparken, kors-
näbbar i storskogen. Samling inn-
anför grindarna till Botaniska träd-
gården.
GUIDE: Hampus  Lybeck.

JONSERED 
TORSDAG 19 JANUARI, KL 10.00

Klassisk lokal för strömstare, bäver 
och kungsfiskare. Samåkning för 
bilister från Ekliden kl 09.30. Sam-
ling: Jonsereds station.
GUIDE: Björn Andreasson.

FRIDHEMS GAMMELSKOG 
TORSDAG 26 JANUARI, KL 10.00

Vandring på lättgångna stigar med 
besök vid guidens fågelmatning. 
Hpl Fridhems kyrkogård. Samåk-
ning för bilister från COOP Bäck-
ebol kl 09.45. 
GUIDE: Jan Hellström.

TJOLÖHOLM
TORSDAG 2 FEBRUARI, KL 10.00

Samåkning för alla från Ekliden kl 
09.15. Ett par timmars vandring på 
6 km lättgångna stigar, vi undviker 
de värsta bergen denna gång. 
Samling: parkeringen nedanför 
Tjolöholms slott.
GUIDE: NaturStig. 

DONSÖ
TORSDAG 9 FEBRUARI, KL 10.00

Det finns fortfarande några större 
skärgårdsöar vi inte besökt, detta 
är en av dem. Förutom diverse sjö-
fåglar finns där säkert en del över-
vintrande tättingar. Båt från Salt-
holmen kl 09.25 till Donsö. 
Beräknad återkomst till Salthol-
men kl 13.17. 
GUIDE: Jan Sander. 

STORA AMUNDÖ
TORSDAG 16 FEBRUARI, KL 10.00

Möjligen årets första sånglärka, 
tofsvipa och gravand. Samåkning 
för bilister från Ekliden kl 09.30. Hpl 
Lillövägen. Samling vid bron till 
Stora Amundö. 
GUIDE: Olof Armini. 

GoF:s FÖreDraG, eXKursIoNer  
oCH stuDIeCIrKLar arraNGeras  

I samarBete meD stuDIeFrämJaN-
Det I GÖteBorG

 WWW.stuDIeFramJaNDet.se

 

Dags att åter besöka Oman! GOF gjorde en resa dit under en dryg 
vecka i november 2014. Då besökte vi de norra och mellersta de-
larna av landet. Vi tycker därför att det nu är dags att se den södra 
delen. Med tanke på landets läge i den sydöstra delen av Arabiska 
halvön och närheten till Afrika kommer vi att kunna se arter som 
inte uppträder i de nordligare delarna av landet, såsom arabisk 
sångare, abessinsk glasögonfågel, afrikansk paradisflugsnappare, 
didrikgök m m. Landet bjuder inte bara på sina egna arter utan 
även på många övervintrande flyttfåglar både inne i landets torra 
delar som och längs kustens laguner och stränder. Vid sötvattens-
lagunerna innanför kusten spanar vi efter persisk småtärna, mang-
rovehäger, bronsibis, flamingo m m.

Vi flyger till Salalah och bor på högklassigt hotell med helpen-
sion. Därifrån gör vi dagsutflykter med fyrhjulsdrivna bilar. Vi pla-
nerar även att förlägga någon natt i en av oaserna inåt landet med 
chans att se hypokolius, en mycket svårskådad art.

Havsskådning från någon udde ger olika tärnor såsom tofs-, il- 
och tygeltärna. även sulor och liror drar förbi och med lite tur visar 
sig även sokotraskarven.

Vidare spanar vi efter svartkronad tchagra, ökenvarfågel, papy-
russångare, abdimstork, gulbukig grönduva mm. Bland rovfåglar 
kan vi räkna med större skrikörn, stäppörn, hökörn, ormörn och 
med lite tur kan även kejsarörn och tofsbivråk dyka upp. De arter 
som nämnts är ett urval av de fåglar man kan räkna med.  Normalt 
brukar man se mellan 160 och 180 arter på en veckoresa i södra 
Oman.

Vi räknar med att åka vecka 47, lördag 18/11 – söndag 26/11.  
Resan beräknas kosta ca 17 000 kr. Om du tycker att detta verkar 
intressant, sätt in en anmälningsavgift om 2 000 kr på GOF:s rese-
konto, plusgiro 470 06 96-0, senast den 20 januari. Turordningen 
bestäms som vanligt utifrån när anmälningsavgiften kommit in på 
kontot.
Har du frågor eller funderingar om resan? Hör av dig till

Rudi Jelinek                  eller Berndt Lindberg
070-629 08 98  073-693 81 00

SÖDRA OMAN 
NOVEMBER 2017

Ökenstenskvätta.  Bild: RUDI JELINEK 
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BILDGÅTAN
Som vanligt är Bild 1 lite lätt-
are och visar en regelbundet 
förekommande art i Sverige. 
Bild 2 är tänkt att utgöra en 
lite större utmaning, och  
behöver inte vara anträffad  
i Sverige – men väl i Europa. 
Svar och förklaringar finns  
på insidan bakpärmen.  
Lycka till!

TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN
BILD 1 –  ART OCH ÅLDER? BILD 2 – ART?
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MÅNDAGAR 
PÅ EKLIDEN
Varje måndagskväll är det öppet 
hus i vår föreningslokal Villa 
Ekliden på Södra Dragspels- 
gatan 32 i Västra Frölunda. Väl-
kommen in på en kopp kaffe och 
trevligt fågelprat med andra i 
föreningen! Följande måndagar 
är det bildvisning kl 19.00. 

VILDMARKEN BAKOM KNUTEN
MÅNDAG 12 DECEMBER

Underskatta inte den stadsnära 
naturen! Delsjöområdet har 
många olika biotoper och ett rikt 
djurliv. Har man bara ögon och 
öron öppna så delar skogen med 
sig av sina hemligheter. Naturfoto-
grafen Marie Mattsson visar bilder 
och berättar om glädjen att upp-
täcka sin närnatur. 

SAGSJÖN, NYGAMMAL FÅGELLOKAL
MÅNDAG 16 JANUARI 

Sagsjön i södra delen av Mölndal 
växte igen och fågelfaunan mins-
kade. Ett restaureringsprojekt star-
tade 2012 och avslutades under 
2016 där åtgärder i sjön har gynnat 
fåglar men också andra artgrupper. 
Tillgängligheten har ökat med nya 
stigar och fågeltorn. I kväll får du 
veta hur du hittar dit och vad du 
kan se där. Vår ordförande Morgan 
Johansson berättar.

CUBA, EN KARIBISK PÄRLA
MÅNDAG 20 FEBRUARI

I ett vackert och intressant land 
med ett leende och vänligt folk var 

Linda Carlberg på besök i mars 
2016. Det blir bilder på fåglar och 
en del kultur med bland annat 
gamla amerikanare. Landet är inte 
artrikt men med en del spännande 
och svårsedda endemer. 

FÅGLAR I GAMBIA
MÅNDAG 20 MARS

GOF reser ständigt vidare, denna 
gång till Gambia. Reseledarna Rudi 
Jelinek och Berndt Lindberg visar 
bilder och berättar från denna 
västafrikanska resa.

FÖREDRAG 
PÅ MUSEET
GOF:s föredragskvällar på  
Naturhistoriska museet vid  
Linnéplatsen hålls oftast första 
söndagen i varje månad, men 
kontrollera alltid i programmet. 
Kaffe med tilltugg finns i pausen 
till facilt pris och trevligt fågel-
snack. Välkommen, alltid klock-
an 18.30! 

PILGRIMSFALKENS ÅTERKOMST
SÖNDAG 4 DECEMBER

När pilgrimsfalken var på väg att 
försvinna var det många som an-
såg att detta inte fick hända. Ett 
arbete påbörjades och nu är falken 
på god väg tillbaka. Det är ett av de 
större framstegen i förra seklets 
fågelskyddsarbete. Peter Lindberg 
var med i detta arbete från början 
och är det fortfarande. Han berät-
tar hur det hela gick till. 

FÅGLAR I COSTA RICA
SÖNDAG 8 JANUARI

Fotograf Lars-Göran Itskowitz och 
hans fru Christina Rosenberg reser 
mycket och tar bilder på världens 
vackraste fåglar. Denna kväll får vi 
följa med på den resa de gjorde i 
april 2015 till Costa Rica, djurens 
paradis. 

FÅNGA ÖGONBLICKET 
SÖNDAG 5 FEBRUARI

Björn Albinsson, välkänd naturfo-
tograf från Alingsås visar bilder 
från sina många resor, med ett 
sammanfattande tema: fånga 
ögonblicket. Det gör man alltid 
som fotograf, ofta är det svårt men 
Björn lyckas gång på gång. Kom 
och se själv. 

FJÄLLETS FÅGLAR OCH DJUR 
SÖNDAG 5 MARS

Mats Andersson, stigfinnare och 
fotograf från Sollebrunn berättar 
om möten med det vilda under 75 
dagars vandring, paddling och 
skidåkning i Lapplands mäktiga 
nationalparker: Sarek, Padjelanta 
och Stora sjöfallet. Plus Sjaunja och 
Piteälven. 

ÅRSMÖTE OCH VARDAGS 
SÖNDAG 2 APRIL

En av föreningens populära aktivi-
teter på senare år har varit Aktivite-
ter för vardagslediga. NaturStig  
har varit med sedan starten och 
visar bilder på människor, fåglar 
och fågellokaler som har besökts 
genom åren.  

STUDIE-
VERKSAMHETEN
Anmäl dig till någon av våra  
studiecirklar och lär dig mer om 
fåglar tillsammans med andra 
likasinnade!

NYBÖRJARCIRKLAR I ORNITOLOGI
START VÅREN 2017

Vi  går igenom de vanligaste ar-
terna, hur de ser ut, läten, flyttning 
och förekomst. Inga förkunskaper 
behövs. Fem sammankomster, in-
klusive exkursioner, start i Ekliden. 
KURSSTART: Våren 2017 LEDARE: Bill Karlström 
och Mikael Sundberg KOSTNAD: 500 kr  
ANMÄLAN: www.studieframjandet.se SÖKORD: 
Nybörjarcirkel fågelskådning

VARDAGSORNITOLOGI I REPRIS
 START  I MARS 2017

Denna gång med lite nytt stuk. Det 
blir totalt fem träffar, mars–maj.
KURSSTART: i mars, maxantal 15 personer. 
LEDARE: Peter Keil och Anna Lena Ringarp. 
ANMÄLAN: peter.h.keil@gmail.com

VADARE PÅ VÄSTKUSTEN 
START I APRIL 

Vi går igenom de vadare vi kan fin-
na längs västkusten med fokus på 
fältidentifiering, dräkter, utbred-
ningar/förekomst, flyttning, rugg-
ning m m.  Cirkeln vänder sig skå-
dare med några års erfarenhet. 
Totalt fem sammankomster. Vi hål-
ler oftast till längs Hallandskusten, 
med start på Ekliden. 
KURSSTART: april LEDARE: Reino Andersson och 
Leif Jonasson. KOSTNAD: 500 kr  ANMÄLAN: www.
studieframjandet.se. SÖKORD: Vadarcirkel
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STYRELSEN

ORDFÖRANDE

MORGAN JOHANSSON
morgan.johansson@gof.nu (0300-611 07)

VICE ORDFÖRANDE

MATS BJERSING
mats.bjersing@hotmail.com (0708-46 75 97)

SEKRETERARE

ANNA LENA RINGARP
annalena.ringarp@gof.nu (0709-28 65 50)

ANDRE SEKRETERARE

BELLA GREWAL
bella7305@hotmail.com (0707-142213)

KASSÖR

HUGO KRANTZ
hugo.krantz@gof.nu (0300-604 34)

ÖVRIGA LEDAMÖTER

GUNILLA JARFELT
LEIF JONASSON
PETER KEIL
BENGT LANDAHL
HAMPUS LYBECK
MARIE MATTSSON
MAGNUS NEUENDORF 
BOSSE THODAL
PER UNDELAND
fornamn.efternamn@gof.nu

NIDINGENS FÅGELSTATION

GOF bedriver ringmärkningsverksamhet  
på Nidingen från tidig vår till sen höst.  
Besök www.gof.nu/nidingen för mer  
information om Nidingen och det  
aktuella bokningsläget.

PLATSBOKNING

MIKAEL HAKE
bokning@nidingensfagel.se (0706-46 48 71 eller 0761-75 03 05)

KOMMITTÉER

EXKURSIONER

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)

FÅGELCENTRALEN

TOMMY JÄRÅS
tommy.jaras@gof.nu (0303-165 01)

FÅGELSKYDD

MATS BJERSING
mats.bjersing@hotmail.com (0708-46 75 97)

HEMSIDA

NILS ABRAHAMSSON
nils.abrahamsson@gof.nu (0708-194477)

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)

INVENTERING

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu

MÅNADSMÖTEN

BERNDT LINDBERG
berndt.lindberg@gof.nu (0736-93 81 00)

NIDINGEN

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

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

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

STUDIEVERKSAMHET

LEIF JONASSON
leif.jonasson@gof.nu (070-651 80 79)

TORSLANDAVIKEN

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

FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan 
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt 
efter observationstillfället. 

Inrapporterade observationer visas förutom på Art-
portalen även på GOFs hemsida och Kustobsar (se 
ovan för adresser). Hjälp om hur du rapporterar finns 
på Kustobsar under  
”Rapportera”.

Har du inte möjlighet att rapportera till  
Artportalen går det även bra att skicka  
intressantare rapporter direkt till respektive  
rapportkommitté (se nedan).

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER

RRK BOHUSLÄN

RAPPORTMOTTAGARE: LARS VIKTORSSON
lars.v@spray.se (Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla)

RRK GÖTEBORG

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

RRK HALLAND

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

FÅGELCENTRALEN

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

KONTAKTPERSON

TOMMY JÄRÅS
tommy.jaras@gof.nu (0303-165 01)

Kontakta GOF

BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

HEMSIDOR

www.gof.nu
www.kustobsar.se

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu

Bild 1:   
En småvadare med ljusa ben läm-
nar inte särskilt många möjligheter 
vad gäller regelbundna fåglar i lan-
det. En därtill relativt grå teckning 
med några få insprängda rostbrä-
made fjädrar med svarta kärnor är 

typiskt för en adult mosnäppa i 
sommardräkt. (Öland, maj).
Bild 2 
Här ser vi en utspärrad vinge samt 
ryggen av en liten tätting på en 
gren. Den allmänna färgsättningen 
och de två vita vingbanden betyder 
att det bör vara en kungsfågel. även 
om färgen på ryggen känns ganska 

grågrön kan det nog tyckas lite lu-
rigt att avgöra vilken art från det vi 
ser. I hörnet av bilden kan dock lite 
av ögat samt hjässan anas vilket 
betyder att vi borde sett en del av 
den brandkronades vita ögonbryn 
och svarta tygel om det var en så-
dan. Således en vanlig kungsfågel. 
(Bohuslän, oktober).

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN
GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA 

FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR 

OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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