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DET ÄR BLÅSIPPORNAS TID! Snart

kan man skönja små blålila knoppar på luddiga stjälkar leta sig
upp mellan leverformade blad.
Så hoppfullt gröna mot allt det
fjolårsbruna runt omkring. Hepatica nobilis. Språket lär oss att det
är hepatica som i hepar som i lever. Lär oss minnas bladens form.
Och det är vårtecknens tid. Februari och mars. Nu återvänder
strandskatorna med sina karaktäristiska vårskrin och väcker längtan efter mer.
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FÖR ETT PAR ÅR SEDAN vid den

här tiden fick jag upp ögonen för
växterna. Jag insåg att det var en
perfekt tid för det. Det är nu naturen börjar förändras. Efter att blåsipporna och strandskatorna
kommit händer det något varje
vecka och man kan lära sig lite åt
gången. Det gäller allt möjligt.
Det är en perfekt tid att repetera
vårens sånger, vadarnas proportioner och rörelsemönster eller de
olika buskskvättornas dräktkaraktärer. I det här numret bjuder vi
därför på en kurs i fältbestämning
av vitgumpade buskskvättor.
Markus Lagerqvist delar med sig
av en liten del av sina stora kunskaper och precis som tidigare
har jag samlat nya lärdomar från
Hampus genomarbetade artspaning. Jag hoppas ni gör det också!
I det här numret är det stenfalken
som porträtteras.
PORTRÄTTERAS GÖR OCKSÅ en

annan person med vida kunskaper och som jag personligen hyser stor respekt för. Anna Lena
Ringarp, känd från både GOF och
Språket.
Språket …
Som lär oss
att blåsippan
har leverformade blad …
REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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VARJE DAG, VARJE MINUT, ja varje sekund utnyttjar vi tjänsterna.
Utan att ens ägna dessa tjänster en tanke. Vi människor tar ofta
ekosystemtjänsterna för något självklart och att dessa ska vara gratis och ständigt tillgängliga. Men kan vi verkligen fortsätta att göra
det? Och vad innebär ekosystemtjänster för något?
LUFTEN VI ANDAS innehåller

syre, syre som
produceras av växter. Vattnet vi dricker är
samma vatten som cirkulerat på jorden i
många år, renat av naturens egna krafter.
Äpplena och jordgubbarna vi kan äta blir till
tack vare de idoga bina som pollinerar
blommorna. Fåglarna och naturen vi njuter
av får oss att må bra och minskar vår stress.
Och samtidigt verkar vi göra allt för att förstöra allt detta viktiga och sköna.
VI ASFALTERAR ÄNGARNA eller omvandlar

”

Frisk luft
finns väl
alltid någonstans och
humlor kan
man leasa för
pollinering ...

dessa
till kortklippta gräsytor; våra föroreningar
släpper vi ut till vattnet; vi besprutar växande grödor som tar död på bina; vi avverkar skogen och planterar träd i raka linjer
och står och kliar oss i huvudet när barkborrarna ökar okontrollerat eftersom hackspettarna försvunnit.

VARFÖR GÖR VI SÅ HÄR när vi borde veta bättre? Jag har en aning om
att pengar kan spela en viss roll i sammanhanget. Snabba cash är
väl alltid bra? Lite pengar i fickan så kan man köpa sig glädje i livet,
vatten på flaska. Frisk luft finns väl alltid någonstans och humlor
kan man leasa för pollinering. Men detta är mycket kortsiktigt.
MEN VI ANDRA DÅ. Har

inte vi också rätt till detta? Och är det verkligen så enkelt? Knappast! Det är därför som vi i GOF fortsätter vårt
arbete med att skydda fåglarna, djuren, vattnet, bina och allt annat
liv som vi hittar i naturen. För ibland verkar det som om det är bara
vi, den idéella naturvården, som står emellan att bevara delar av
vår natur och en fullständig skövling av densamma.

SÅ LÅT OSS HJÄLPAS ÅT med

att bli än starkare och tillsammans skydda naturen regionalt, nationellt men
även internationellt.
ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU

KARIN MAGNANDER
karin.magnander@gof.nu
ANSVARIG UTGIVARE

PÄR LYDMARK
par.lydmark@gof.nu
NYHETSREDAKTÖR

BJÖRN DELLMING
bjorn.dellming@gof.nu
SPRÅKGRANSKNING

ROLF SKOOG
rolf.skoog@gof.nu
ÖVRIG REDAKTION

STIG FREDRIKSSON (WWW.NATURSTIG.SE)
KERSTIN HIRMAS
fornamn.efternamn@gof.nu
KONTAKT

E-POST / HEMSIDA
fpv@gof.nu / www.gof.nu

ANNONSER

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

FpV utkommer med 4 nr/år till medlemmar i Göteborgs Ornitologiska
Förening. Sätt in 200 kr (vuxen), 70 kr
(<26 år) eller 270 kr (familj) på GOFs
plusgiro 89 01 68-8. Glöm inte att
uppge namn, adress, födelseår och
mejladress. Vid familjemedlemskap
ingår årsskriften Fåglar i Göteborgstrakten 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.
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FÅGELNYHETER
FRÅN
VÄSTKUSTEN
Fågelnyheter från
västkusten
Ugglevinter igen!
Tröttnar
man någonsin på ugglor?
Nej, så klart man inte gör
det. En av våra absolut snyggaste ugglor har förärat oss
ännu en höst och vinter med
invasionsartat uppträdande.
Hökugglan är känd för att
företa vandringar söderut
under snörika eller gnagarfattiga vintrar. Hos oss häckar den från norra Götaland
och norrut och hittas ofta i
toppen av en torraka på ett
hygge eller ute på en myr.
Uppskattningsvis 25-30
olika hökugglor har setts
utmed Västkusten under
vintern och många av dem
har bjudit på fina obsar, då
arten är relativt oskygg.
Ytterligare en uggla har under vintern suttit och ropat
från och till i Torslanda, mellan Torslandavallens idrottsplats och Amhult. Lätet är
något avvikande men påminner mest om pärluggla.
Om det stämmer så är det
den första ropande pärlugglan i Göteborgsområdet sedan 2011 enligt Artportalen.
HÖKUGGLEBESÖK

# BJÖRN DELLMING

ALLT FLER
ÖRNAR I VÄST
ÅTERKOMSTEN

Mängder med havsörnar på
Getteröns utfodring visar hur
starkt stammen har återhämtat sig. Utan många eldsjälars
ideella arbete under 70-talet
skulle det inte fungerat.
Havsörnsstammen i Sverige
var på 60-talet på väg mot utrotning. Det var inte första
gången artens överlevnad hotades, men denna gång berodde nedgången på ökade halter
miljögifter i naturen – något
som drabbar toppredatorer
hårt och örnarnas reproduktionsförmåga försämrades så
kraftigt att man ett av bottenåren i början av 70-talet inte
ens kunde räkna till en handfull kläckta ungar på östkusten.
Genom imponerande insatser, inte minst genom ideellt
eldsjälsarbete runt om i landet,
räddade man havsörnsstammen. Avgörande i denna senaste kris har varit utfodring
med giftfritt kött. Havsörnarnas återetablering har på
många håll varit imponerande
men fortfarande utfodras örnar

genom fisk- och köttåtel. Vinsten med detta är att örnarna
fortfarande på håll har frisk
mat att tillgå, populationen
hålls under uppsyn och inte
minst – på lämpliga platser ges
både inbitna fågelskådare, fotografer och allmänheten möjlighet att beskåda dessa imponerande fåglar. Det sistnämnda
är en av anledningarna till
örnutfodringen på Getterön.
Rovfåglar och kanske i synnerhet örnar är ett tacksamt sätt
att sälja in fågel- och naturintresse hos ännu ej invigda.
På västkusten häckar sedan
ett antal år tillbaka ett känt
havsörnspar. Observationer av
till exempel adulta par i häcktid eller årsungar tidig höst har
också varit goda indicier på att
vi nu kanske har ytterligare
minst ett par häckningar i regionen.
Under många år har Mikael
Nord drivit utfodringen som under bästa vintersäsongen lockat
så mycket som omkring 80 individer. Flertalet av dem är på väg
förbi, stannar ett par dagar eller
några veckor. Andra håller till i
området hela vintern. Årets ut-

Oanade mängder
alfågel och bergand
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Hökuggleobsar i vinter.
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Karta: ARTPORTALEN

VINTERGÄSTER Vintern under
december lyste mestadels
med sin frånvaro i fråga om
minusgrader och snö, men
en del årstidstypiska fåglar
dök ändå upp. Vissa i betydligt större antal än vi är vana
vid. Mest anmärkningsvärt uppträdande stod nog bergand och
alfågel för. Båda arterna brukar

elv

int

er.
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Bild: MIKAEL NORD

Även i år flockas havsörnar vid åtlarna på

fodring kommer pågå några
veckor till. Beroende på vädret
brukar den avslutas omkring
månadsskiftet februari–mars.
På helgmornar erbjuds besö-

ses regelbundet på sträck under
hösten och enstaka individer eller
mindre flockar kan ses sparsamt
övervintrande på lämpliga lokaler utmed kusten. De största
ansamlingarna noterades i december i södra Halland där Anders Wirdheim och Christoffer
Gullander räknade ihop inte
mindre än 740 bergänder mellan
Norra Mellbystrand och Skummeslövsstrand på en och samma
dag (6 dec). I området runt Tyl-

vintern 2017

Inbrott på
Fågelcentralen
BILEN UPPTÄCKTES För Fågelcentralen på norra Hisingen
inleddes det nya året med
tråkigheter. Under förmiddagen den 5/1 gjorde två
män som färdades i en liten
blå bil med regnr GJC 369
(stulna reg-skyltar) inbrott i
en av Fågelcentralens bodar
och fick med sig en del material. På centralens Facebooksida lades ovanstående
information snabbt ut och
en halvtimme senare sågs
den aktuella bilen i Kvillehed
av ett par vaksamma skådarögon som alltså noterat
både Fågelcentralens Facebookinlägg och bilen i fråga!
Det kan alltså löna sig att
vara observant på mer än
fåglar när man är ute i fält.
Vill man stötta fågelcentralens verksamhet går det bra
att handla kalendrar och fågelholkar eller swisha ett
bidrag till 123 123 98 70.

# BJÖRN DELLMING

Vad händer med
stans fågelfauna?

tanke kan vara att dessa arter berörts av samma väderkrafter under hösten 2016 som förde hit
den största invasionen av sibiriska
järnsparvar någonsin i norra Europa.
Så har ni inte varit ute och avnjutit dessa förmodade långväga
gäster ännu så är det hög tid att
göra detta. Man vet aldrig när eller om det händer igen.

VILKA TRIVS HÄR? Det är vi
i Inventeringsgruppen väldigt nyfikna på. Vi kommer
därför att följa upp den på
sin tid unika inventering
Sven Mathiasson genomförde i slutet av 1970-talet.
Det är en form av punkttaxering som görs på 113 förutbestämda platser i Göteborg
med omnejd under vinter
och vår, och ambitionen är
att täcka samtliga dessa
igen, med start i maj i år. Vi
hoppas därmed få en bild av
hur stadens fågelfauna förändrats under de närmare
40 år som passerat. Mer
information kommer via
forum på GOF:s och Kustobsars hemsidor, samt Facebook-gruppen GBG300.

# BJÖRN DELLMING

# INVENTERINGSGRUPPEN

Getteröns naturcentrum. Den starka återhämtningen kunde 1970-talets örnräddare bara drömma om.

karna gratis guidning i samband
med matningen. Naturum har i
vinter fått nya fönster, vilket
höjt kvaliteten på caféet som
obsplats. Har man som besökare

udden uppehöll sig också en flock
på 115 alfåglar den 15 dec.
Även i Bohuslän, där både
bergand och alfågel är riktigt
sparsamma, har det noterats anmärkningsvärt stora flockar, bland
annat i Havsstensfjord utanför
Uddevalla där det under hela vintern har rastat en flock på cirka 40
bergänder.
Massuppträdandet märktes även
i inlandet och bergand noterades
bland annat i Aspen – första fyn-

barn med sig kan den kunskapsberikande skattjakten rekommenderas och om några månader kommer fjärilsträdgården
framför entrén förgyllas med

det i Partille kommun enligt Artportalen och i Lygnern i Kungsbacka kommun.
Utöver bergänder och alfåglar
har även anmärkningsvärt många
tundrasädgäss, alltså rasen rossicus, och bläsgäss noterats under
vintern i våra marker. Liksom bergand har bläsgås och tundrasädgås sina huvudsakliga utbredningsområden och största
numerärer i norra Ryssland och
Sibirien. En inte alltför långsökt

färgglada små juveler. Det är
inte annat än att man undrar –
när får Göteborg sitt första naturum?
# KARIN MAGNANDER
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Fågelnyheter från västkusten

Seger för EU:s
fågeldirektiv
LJUSARE LÄGE Efter flera år av
diskussioner angående EU:s
regelverk kring art- och habitatskydd har EU-parlamentet och nu även EUkommissionen röstat för att
naturskyddet skall förbli
oförändrat. Från vissa medlemsländer har starka påtryckningar utövats för att
försöka riva upp regelverket,
som alltså utgör själva grunden för upprättandet av
Natura2000-områden, och
kommisionen har alltså
ägnat de två senaste åren åt
att utvärdera direktiven. Det
resulterade i ett massivt stöd
för direktiven från företag,
parlamentsledamöter, miljöministrar och inte minst över
en halv miljon européer som
skrev under namninsamlingar för bevarandet av europeisk natur och biologisk
mångfald. Kommissionen
identifierade också en del
brister som tydliggjorts under utredningen och tänker
jobba med ett åtgärdsprogram för att stärka och underlätta medlemsstaternas
arbete med naturskydd.
Göteborgs mest kända område med Natura2000-skydd
är Torslandaviken.

# BJÖRN DELLMING

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Göteborgs Ornitologiska
Förenings årsmöte äger rum
söndagen den 2 april kl 18:30.
Dagordning, räkenskaper och
verksamhetsberättelse finns
på Ekliden från och med 20
mars. Eventuella motioner
från medlemmar som kommit styrelsen tillhanda senast
den 15 februari samt förslag
från styrelsen kommer att finnas tillgängliga på hemsidan
under nyheter.
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Björn Zachrisson har ringmärkt allt från lövsångare till dvärgsparv i Sudda. Eddie Bernmar lyssnar och lär.

RINGMÄRKNINGEN
I SUDDA FYLLER 20 ÅR
HÖNÖS RINGMÄRKARE

Björn Zachrisson har ringmärkt fåglar i Sudda sedan
1997. Under dessa år har han
ringmärkt 27 648 fåglar av 80
olika arter.
Sudda är ett litet busk- och
våtmarksområde nära Hönö
Klova. Björn brukar märka fåglar där mellan mitten av juli
och slutet av oktober.
– Så länge jag orkar och är
frisk, tänker jag hålla på med
detta. Det är lika spännande
varje dag att vittja näten, säger
Björn som har ett förflutet som
fiskare.
– I år var det extra roligt, då
fick jag gräshoppsångare,
trädlärka, tajgasångare för
tredje gången och som grädde på moset sibirisk järnsparv. Det var mot slutet av

den dagen och vi höll just på
are och talgoxe. I juli/augusti
att ta ner näten, när den fastdominerar sångare och gulärnade i det sista nätet. Tala
lor, som skall ner till tropikerom tur. Medhjälparen Lenna. Under september/oktober
nart Bogren höll på att plocka kommer mycket piplärkor och
ut en sävsparv, och
järnsparvar. I meståsåg att det också satt
gen kan man finna
en järnsparv i nätet.
tajgasångare, granNär han fick syn på
sångare och trädkryjärnsparvens huvud,
pare.
ropade han till Björn:
Förutom årets
Så länge
”Här är en pulshöovanliga fynd är de
jare”. Fångsten larmest spännande och
jag ormades ut och några
ovanliga fynden som
kar och
skådare hann dit,
gjorts i Sudda en
innan den släpptes.
större piplärka
är frisk
I år ringmärkte
(2012), två dvärgsBjörn 2 081 fåglar
tänker jag parvar (2011, 2013),
från 15/7 till 31/10.
samt tre tajgasångare
hålla på
Medhjälpare i år har
(2008, 2015, 2016).
varit Bengt Karlsson
Andra ovanliga fynd
och Lennart Bogren. De vanliär göktyta, rosenfink, hämpgaste fåglar som märkts i Sudling, höksångare och lappda under åren är lövsångare,
sparv.
# KERSTIN HIRMAS
ängspiplärka, blåmes, rörsång-

”
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RUNE BLOMGREN – TORSLANDAVIKENS ELDSJÄL
En av våra mest färgstarka
medlemmar, naturvännen och
ornitologen Rune Blomgren,
Torslanda, har gått ur tiden i
en ålder av 77 år. Han är mest
känd för sitt arbete och engagemang i Torslandaviken, och
var vid sin för tidiga bortgång
även ordförande i Föreningen
Torslandavikens naturreservat.
Rune föddes på julafton
1938 och växte upp i Landala
egnahem i Göteborg. Efter tekniskt gymnasium och ingenjörsexamen i maskin och teknik fick han anställning på
Volvos busskonstruktion, där
han ritade olika bussmodeller.
Han utbildade sig efter en tid
även till lärare i fysik och kemi
och kom att välja lärarbanan.
Nya Lundenskolan var han
trogen ända till pensionen.
Rune träffade Ingrid 1962 på
Åh stiftsgård och de gifte sig
1967.
Föräldrarna hade en som-

marstuga vid gamla Tumlehedsvägen i Torslanda, Rune
och Ingrid rotade sig på denna
plats.
Han kom att bli en centralgestalt i Torslanda för sitt stora engagemang i Svenska kyrkan och i Torslandaviken.
Arbetet med Torslandaviken
började i mitten av 1990-talet
då Föreningen Torslandavikens naturreservat bildades.
Rune efterträdde Werner
Wessberg som ordförande i
föreningen år 2000 och har
lett föreningen sedan dess, i
drygt 15 år.
Runes stora intresse var naturen i olika former, vandring,
cykling, löpning, segling, kanoting och fågelskådning. Efter pensioneringen blev det
även fotografering, inte minst
fågelfotografering efter det digitala genombrottet.
Runes engagemang och vidsträckta kontaktnät har varit avgörande för Torslandavikens

Bild: KÅRE STRÖM

bevarande och utveckling. Utmärkande för Rune var att han
lade ner hela sin själ och all sin
kraft i detta arbete. Samtidigt
hade han en unik förmåga att
hantera och lösa kniviga frågor
och nå resultat genom dialog
och stort tålamod. Det har alltid
skett med en naturlig auktoritet
och med en glimt av humor och
optimism. Det har varit oerhört

Jag är sedan länge medlem i en
lokal fågelförening. Där är vi
många som matar fåglar, driver
fågelstation, räddar fåglar, sköter hus, spikar holkar, ger ut en
välkänd och respekterad tidning.
Vi ordnar långa resor utomlands
och kortare utflykter i närområdet. Vi bjuder in föreläsare som
berättar om fåglar ur olika perspektiv. Sist men inte minst: vi
inventerar och skyddar fåglar

Fågeltorn på
gång i Tofta kile?
DISKUSSIONER PÅGÅR

När man besöker fågellokaler av
våtmarkstyp brukar det nästan
vara kutym att där ska finnas ett
fågeltorn. Dels för att få bra över-

# KÅRE STRÖM
TORSLANDAVIKSKOMMITTÉN

vintern 2017

DEBATT

PÅ EGNA BEN

stimulerande att i många år ha
fått samarbeta med Rune, i Föreningen Torslandavikens naturreservat, i GOF:s Torslandavikskommitté och i en arbetsgrupp
med föreningarna och Göteborgs Hamn. Bland Runes
många insatser i Torslandaviken
kan nämnas några: restaureringen av stenmjölshögen med
häckande backsvalor, anläggandet av vandringsstigen runt viken och de båda fågeltornen
som Rune skaffade sponsorer
till och lät uppföra. Det nya fågeltornet, på östra sidan Karholmsviken, har Rune dessutom
designat och ritat helt själv.
Saknaden efter en mycket
omtyckt, varm och nära naturoch fågelvän är mycket stor.
Tack Rune för ditt stora engagemang och för alla dina insatser under många år för fågellivet i Torslandaviken!

och fågellokaler. Vi är en mycket
livaktig förening, som drivs av
ideella krafter. Jag har lika länge
varit medlem i en central fågelförening. Den arbetar med fågelskydd nationellt och globalt, och
ger också ut en tidning. Då och
då kommer förslag från denna
förening att lokala föreningar
bör inlemmas i den centrala föreningen, så att den får fler medlemmar. Men vad händer då
med vår lokala förening? Jag blir
ganska orolig.

blick över vattenytor och vassområden men också för att ett fågeltorn på något sätt befäster
platsen som en inmutad plats där
man ska kunna skåda fåglar under
lång tid framöver – viktigt som
symbol för natur- och områdesskydd alltså.

Styrkan med GOF är att vi rår
oss själva. Vi bestämmer vem
som styr, vilken tidning vi skall
ha, vilka resor vi vill göra. Vi bestämmer om vi ska rädda falk,
spika holkar, driva Nidingens
fågelstation, rädda Torslandaviken och mata fåglar ... Vi bestämmer vår medlemsavgift och
vi bestämmer vårt eget namn.
Jag ser inga fördelar, men
många risker och nackdelar med
ett samgående. Vi mister självbestämmande och kan också för-

Tofta kile, som är en av södra
Bohusläns mest artrika våtmarker
saknar i dagsläget ett fågeltorn,
men nu finns långt gångna planer
på att bygga ett sådant. Diskussioner förs med markägaren och
en preliminär plats har utsetts.
Som modell för bygget har Tors-

lora många medlemmar, vilket
påverkar vår ekonomi. Jag har
visserligen varit med i SOF lika
länge som i GOF, och argumenterar gärna för detta. Men nu är det
så att alla inte vill eller kan vara
med där. SOF borde fortsätta med
individuell anslutning istället för
kollektivanslutning. Vi har inte
mycket att vinna på att försvinna
in i SOF, men har utan tvekan en
hel del att förlora.
# STIG FREDRIKSSON /NATURSTIG

landavikens torn vid Karholmsdammens östra strand stått. Om
tillstånd ges bör tornet kunna
vara på plats under slutet av 2017
eller början av 2018.

# BJÖRN DELLMING
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Niklas Aronsson ger

Torslandaviken
– asfaltens maskros
8
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Torslandaviken - asfaltens maskros

I

nne på Kruthanssons födosöker en ung rosenstare
bland oxlar och körsbärsträd tillsammans med
hundratals andra unga starar och några svarthättor. Ett stenkast bort sitter berguven gömd bakom en
av Preems cisterner, däst efter nattens lyckade jakt.
Ingen vet hur länge reviret har varit bebott, men
minst några decennier. Från toppen av cisternen kan
berguven se ut över Karholmen och dess smörgåsbord av viggar, knipor, brunänder och sothöns.
Över dem hovrar fiskgjusen på sommaren, beredd

Bilder: NIKLAS ARONSSON

att torpedera varje obetänksam abborre eller mört.
Torslandaviken är ett salladshav och en fiskgryta
på samma gång. Det är Göteborgs Costanera del sur
i Buenos Aires, Jamaica Bay i New York, eller mer
närbelägna Getterön. En exploaterad avstjälpningsplats, som genom en smula tur, en dos skicklighet
och ett rejält mått tålamod hos några fågelentusiaster, har utvecklats till ett eldorado för fåglar – mitt
bland industriområden, vindkraftverk, golfbana,
hamnverksamhet och containerhantering.
Fåglar på Västkusten 1/2017
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I skärningspunkten mellan natur och asfalt möts
fjällsjöarnas salskrakar, gräsmarkernas brushanar
och myrarnas sångsvanar. Det är för dessa tre arters skull som Torslandaviken är en del av EU:s
nätverk Natura 2000. Den är också en av Sveriges
84 IBA:s (Important Bird and Biodiversity Areas),
som är BirdLife Internationals nätverk för världens
mest värdefulla fågelområden. Ett arv att förvalta,
en plats att värna om. För vår skull, men allra mest
för fåglarnas. #
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Den explosiva kraftfulla flykten är typisk för stenfalk. Men
ibland blir den bågigt trastlikt,
troligen för att förvilla bytet.
Bild: OVE FERLING
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Hampus porträtterar

STENFALK
– LITEN MEN KRAFTFULL JÄGARE
Halsbrytande förföljelsejakt som slutade med en falktand i
bytets nacke – det gav stenfalken en nimbus som attraherade hovet i historisk tid. Fast denna Europas minsta falk var
endast förbehållen drottningen.
TEXT: HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

D

ET ÄR DAGS att blänga ytterligare en fågel i vitögat, och på de kommande sidorna får vi erfara stenfalkens stränga blick. Denna den
minsta av våra rovfåglar, om man inte räknar ugglor förstås. Eller törnskator, som rent tekniskt också lever av rov. Och egentligen brukar ju med rovfåglar i första hand menas hökartade rovfåglar, det
vill säga hökar, örnar, gamar, sekreterarfåglar och
liknande, medan falkarna, som en gång i tiden fick
stå först i hela ordningen rovfåglar, på senare år
visat sig vara närmare släkt med papegojor än med
några andra fåglar. Således handlar följande text
om en av norra halvklotets blodtörstigaste undulater. (Falkarna är förstås inte papegojor bara för att
de är släkt, men man får väl skoja lite? Ni förstår
säkert.)
MINST AV EUROPAS FALKAR således, med sina 26–33
centimeter, vilket ju är avsevärt mindre än jaktfalkens uppemot 63 centimeter kroppslängd. Minst
av alla världens falkar lär dock den svartbenta pygméfalken vara. Den håller till i sydostasiatiska
djungler och blir inte större än ungefär 15 centimeter, vilket ju är i klass med en bofink.
I likhet med pilgrimsfalken spänner stenfalkens
utbredningsområde över hela jordkulan, dock endast norr om ekvatorn. Eftersom den är så utbredd
finns det en hel radda underarter vars färgscheman
skiljer sig markant. Färgvariationen är ett praktexempel på Glogers regel – en ekogeografisk regel

som säger att populationer av varmblodiga djur är
starkast pigmenterade i fuktiga klimat, vilket ofta
innebär närmast ekvatorn. Hannar av underarten
suckleyi, som bebor främst den tempererade regnskogen på amerikanska västkusten, är således nästan svarta, medan hannar av underarten pallidus,
som häckar åt Altaihållet, är väldigt mycket blekare än de i Sverige förekommande aesalon.
Tillsammans med förfäderna till bland andra
sparvfalk och aplomadofalk spred sig stenfalken i
sin tidiga form från den eurasiska landmassan till
Amerika för ungefär fem miljoner år sedan. För
stenfalkens del har sedan genflödet kontinenterna
emellan upphört för ungefär en miljon år sedan,
varför det kan finnas fog för att dela upp den i två
arter. I så fall skulle den amerikanska få heta columbarius eftersom Linnés typexemplar kom från
USA. Den engelske taxonomen Marmaduke Tunstall gav tretton år senare den europeiska populationen artstatus med namnet aesalon vilket i händelse av uppdelning skulle bli aktuellt igen.
RÖRANDE ARTINDELNING FÖRRESTEN. DET är

nog ungefär
allom bekant att flera (alla?) falkar liksom många
andra rovfåglar har så kallad omvänd könsdimorfism, det vill säga att könen är olika och att honan
är störst. Fördelarna är exempelvis att honan med
sin större kroppshydda är bättre rustad för äggläggningens umbäranden och att parets revir kan
vara mindre vidsträckt eftersom herr och fru stenFåglar på Västkusten 1/2017
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Historiskt har stenfalk häckat ända nere i Bohuslän,
men numera häckar de
framför allt i fjälltrakterna.

Bild: HANS BISTER

falk inte konkurrerar med varandra om bytesdjur.
Hos stenfalken är skillnaden i form och färg så
markant att den gode Linné, eller kanske någon annan, förmodade att honan var en egen art, vilken
fick namnet Falco lithofalco, alltså falk stenfalk.
NÄR VI ÄNDÅ BENAR i namn; ”falco” kommer av latinets ”falx”. Det syftar, beroende på källa, antingen
på falkarnas krökta klor eller dito näbb eftersom
ordet ursprungligen betydde ”skära” men kom att
beteckna alla typer av krökta redskap med egg, i
synnerhet de ganska läskiga krökta svärden, med
vilka antikens daker och traker vållade invaderande romare ansenliga svårigheter. ”Columbarius” är
även det latin förstås, och betyder ungefär ”duvskötare”. Vad som menas är lite oklart, men dels
har medeltidens falkenerare noterat att en vältränad stenfalk kunde ”valla” en flock fåglar på samma sätt som en fårhund och därför är det rimligt
att tänka sig att falken användes till duvjakt, dels
är den ungefär lika stor som en duva. Amerikaner-

14
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na kallade den fordom med sedvanlig vårdslöshet
för ”pigeon hawk”. Kanske fanns det ett samband
där, med tanke på att holotypen kom från staterna.
”Aesalon”, det avlagda artepitetet för den europeiska förefaller vara ett latinskt ord för stenfalk eller
annan liten falk. Enda källan är Plinius den äldres
encyklopedi Naturalis Historia skriven omkring år 77.
HUR VAR DET DÅ med

”lithofalco”? Jo det kan man
undra ... Den vanligaste spekulationen tycks vara
att det resonerades så att stenfalkar gärna uppehåller sig i bergiga trakter. Då som nu hade den säkert
sitt primära viste i fjällen, men ända in till modern
tid har häckning förekommit så långt söderut som
Bohuslän. Om jag tolkar källorna rätt är epitetet
lithofalco och trivialnamnet ungefär samtida och
dyker upp i 1700-talets slut. Innan dess verkar
dvärgfalk (vilket arten också heter i Norge och
Danmark) varit standarden och även långt in på
1800-talet och säkert även på 1900-talet vanligt
förekommande i Sverige. Enda motsvarigheten

Hampus porträtterar
som hittas i den närmre kultursfären är det skotska
namnet rock hawk.
NÅGOT MER FANTASIEGGANDE ÄR kanske det engelska
namnet Merlin som ju fågeln till synes delar med
trollkarlen från legenden om kung Arthur. Emellertid visar det sig att trollkarlens namn är en förfranskning av hans walesiska namn Myrddhin, vilket betyder ungefär ”kulle vid havet”. Fågelnamnet
merlin är i sin tur en anglifiering av det anglofranska ordet merilun, vilket är en sammandragning av det gammalfranska ordet esmerillon som
kommer av frankiskans smiril eller annat äldre germanskt ord. Fågelns moderna franska namn är
faucon émerillon – det äldre esmerillon betyder numera ”svängtapp”. Flera andra språks namn på
stenfalken går uppenbarligen tillbaka till den troligen germanska källan, såsom katalanska esmerla,
asturiska zaperin, italienska smeriglio, färöiska smyril och isländska smyrill.
OM VI KAN SLITA oss från de nomenklatoriska krumsprången och återigen möta själva djurets ganska
stränga blick, så tycks de folkloristiska konnotationerna till stenfalken vara magra, men i det medeltida Europa, där jakt med falk var ett viktigt nöje
för högvälborna (se för övrigt även artporträttet
om storskarv i nr 3/2015) så var denna nätta men
ändå kraftfulla fågel särskilt förbehållen drottningar. (Kungarna fick ha jaktfalkar, allrahelst helvita).
Även om fina människor förstås är kända för att
äta nästan vad som helst, så kan man tänka sig att
en stenfalk i kunglig tjänst bidrog i begränsad utsträckning till hushållet, såvida inte fångsten var
lite matigare fåglar, som duva och morkulla.
SMÅFÅGEL ÄR ALLTSÅ STENFALKENS förnämsta föda. Fast
med ”småfågel” menas allt som är upp till och kanske lite över falkens storleksklass vilket viktmässigt
innebär en genomsnittlig tamduva. Insekter och
smågnagare kan också ingå i kosten vid god tillgång, såsom under lämmelår.
Fåglar fångas inte med störtdykning á la pilgrimsfalk utan efter halsbrytande förföljelse. Istället för att som de hökartade rovfåglarna ta bytet av
daga med klorna plägar stenfalken liksom andra
falkar istället göra bruk av sin så kallade falktand
och med näbben bita av den olyckliga fångstens
huvud. Stundom tycks stenfalk, särskilt i sitt häckningsområde, vilja förvilla tilltänkta byten genom
att istället för sin vanliga kraftfulla falkflykt flyga i
flaxiga bågar, lite som en trast eller motsvarande.
Påfallande ofta, åtminstone i våra fjäll, kan stenfalkar och björktrastar återfinnas häckande i relativ närhet till varandra. Falkarna bygger förstås
inget eget bo, utan gör bruk av exempelvis ett
kråkbo från fjolåret. Det förefaller vara ett utslag
av någon form av mutualism såtillvida att de indi-

rekt hjälps åt att hålla predatorer på avstånd. Systemet är inte perfekt utformat då en och annan
björktrast emellanåt blir middag samtidigt som enlågflygande stenfalk på väg till boet ådrar sig grannarnas ovett, men sådan är nu naturens gång.
NÄR HÖSTEN NALKAS ÄR det

dags att röra sig söderut.
Då brukar nordeuropeiska stenfalkar hamna i
Medelhavsområdet, asiatiska Indien och nordamerikanska i Centralamerika eller så. Brittiska fåglar
finner, som så ofta är fallet, klimatet gott nog året
om, och delar av de amerikanska populationerna
är såpass urbaniserade att de klarar sig i sta’n även
över vintern.
På vinterlokalerna blir stenfalkarna, helt emot
sina annars asociala vanor, flockbildande – på
kvällskvist ofta tillsammans med blå kärrhökar.
När så våren kommer återvänder hanarna till sina
hemtrakter medan honorna tenderar att sprida sig
över större områden. Unga fåglar, särskilt hanar,
underlåter ofta att själva häcka under sin levnads
andra vår, och blir istället jourhavande onkel åt ett
mera moget häckande par. Och även om habitatförlust över årens lopp förvisat stenfalken främst
till fjällvärlden, och miljögifter som med alla rovlevande fåglar drabbade fortplantningen under
gångna decennier, så är världspopulationen ändock så talrik och vitt spridd att arten klassas som
livskraftig, och det är ju alltid kul. #

”

Unga
hanar blir
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Falco kommer
av falx, romarnas
namn på alla krökta redskap, till exempel dakiska
svärd

Illustration: HAMPUS LYBECK
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Kolonin av häckande skrattmås kan i bästa fall bli ett skyddande paraply för andra häckande arter.

SVARTE MOSSE
BORTGLÖMD FÅGELSJÖ
Hundratals häckande skrattmåsar, otippade rastare som svarthakedopping, dvärgmås och svarthuvad mås. Svarte mosse i Biskopsgården är värd
fler spanande ögon.
TEXT : STIG FREDRIKSSON
NATURSTIG@GOF.NU
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Bild: BJÖRN DELLMING

Stenknäck brukar lyckas med häckningen här.

Bild: BJÖRN DELLMING

Grönbena på flytt söderut brukar rasta i Stålebodalen.

Bild: J-Å NORESSON
Bild: STIG FREDRIKSSON

Bild: JAN-ÅKE NORESSON

Smådopping sågs i sjön senast 2012, svarthuvad mås rastade 2010. Året därpå dök en hungrig svarthakedopping upp.

D

EN SOM FÖR FÖRSTA GÅNGEN besöker

denna lilla
fågelsjö i sommartid kan bli förvånad. En sådan här liten klenod, med flera hundra par
häckande skrattmåsar? Varför har ingen berättat
om den? Skrattmås är ju inte en alltför allmän
häckfågel i våra trakter.
Går man sedan till Artportalen, inses raskt att
man inte är ensam om att ha missat denna lokal.
Totalt har åtta (8) skådare besökt sjön 2012–2016
– och rapporterat till Artportalen ska sägas. Året
innan, 2011, hade 22 besökare letat sig hit. Det
kan förklaras av att det året höll en svarthakedopping till här 9 maj–21 juni. Helt obevakad är lokalen alltså inte, men en enkel nätsökning visar att på
årets första dag 2016 hade Torslandaviken 15 skådare … Det är lite gåtfullt hur en fågellokal trots
hyfsade förutsättningar i stor sett förblir obesökt
också i dessa tider, när många skådare letar fåglar
året runt i närområdet.

Här har några av traktens mest namnkunniga veteraner tagit sina första stapplande steg på fågelvägen. De var inte många, men genom att de noterade vad de såg går det att se vad som har hänt.
Stig Jacobsson var först ut, tätt följd av Uno Unger.
Båda bodde på andra sidan älven, men fåglarna
drog. År 1960–61 kunde man här njuta av en koloni med 6–8 par smådoppingar, 3–4 par rörhöns
och något par sothöna. Något par knölsvan fanns
här något år, dock ingen rapport om häckning.
Tofsvipa ruvade 1960, drillsnäppa, grönbena,
skogssnäppa och enkelbeckasin spelade och morkullan drog. Småspov, större strandpipare och
dvärgbeckasin rastade någon gång.
En dag i maj 1960 kom en adult dvärgmås och
fångade dagsländor – det kan man förstå var en
högtid för Uno som såg den. Ingen rapport om
ringduva, som vid den tiden precis hade börjat ta
sig in i staden, inte heller av björktrast som också

”
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grönbena,
skogssnäppa och enkelbeckasin
spelade
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häcka. Ett par av vardera rörhöna och sothöna
brukar få ungar här på senare år. Storskarven har
rapporterats efter 2007, liksom häger. Det finns
fisk i sjön, vilket lockar hit en och annan fritidsfiskare som undrar vad vi ser på med våra kikare.
Strandskator sågs enstaka 2007–2012, bland annat på fotbollsplanerna norr om sjön. Dessa gräsmattor är resultatet av att man någon gång fyllde
ut sjön, som då var betydligt större. Ändå är det
mycket kvar av den. Tofsvipan kan någon gång ses under flyttningen vilket den gjorde 3/6 2010. Men
som på alla fågellokaler
finns det också utrymme
för överraskningar; den
3/4 2010 upptäckte
Björn Dellming en
adult svarthuvad mås
bland alla skrattmåsar. Såvitt bekant har
inte någon systematisk bevakning av måskolonin ägt rum de följande vårarna, den kan
ha kommit tillbaka.
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marker och kala hällmarker. Strövens nattfåglar drog. Svartemosse glömk r a t t m å s ko l o n i n i t r a k te
stigar går kors och tvärs, närmar man sig
des bort, också av mig som kom till Göteborg
Norrleden kommer trafiken lite väl nära. Här finns
1966 och hälsade på lokalen en gång 1972. Det
små dammar med klockgentianor, smådoppingen
blev först cykel, scooter och sedan bil till lokalerna
hörs ibland kvittra. Gamla granar finns som kan
lite utanför staden. Det kan finnas en del rapporter
vara lämpliga boplatser för rovfågel. Här har också
i byrålådor hemma, men säkert visar detta hur vi
mindre skogsbränder uppstått vilket öppnat landsåg på fåglar på den tiden. Vi började i närmiljön,
skapet för nattskärra, senast hörd 24–25/5 2013.
skaffade sedan bil och drog land och rike runt –
Orre sågs 1959 men det var då det. Med tanke på
och har nu i stor utsträckning återvänt till hemde sparsamma besök som ägt rum under en lång
malokaler ungefär vid tiden för sekelskiftet.
följd av år vet vi ganska lite om detta område. Här
Och nu finns här skrattmåsar; med 250–300 par
är marker där tidigare skogssnäppa, enkelbeckasin
är detta traktens enda koloni av format. De flesta
och morkulla spelade, det finns inget som tyder på
bor i de vassruggar som med olika framgång växer
att de finns här nu men vem vet?
upp efter isens härjningar. De år när ruggarna är
små häckar måsarna i vassarna längs stränderna i
SJÖN ÄR EN OVANLIG fågellokal i vårt område och förnorr. En del häckar också på den lilla ö som finns i
tjänar skydd. Bästa skyddet är förstås att den som
söder, där också de få fiskmåsarna i sjön håller till.
är nyfiken på fåglar besöker platsen. Ofta när jag
Gråtrut häckade 2006 men var då knappast rapvarit där möter jag människor som går här ofta och
porterad här tidigare. Nu sitter många gråtrutar på
är genuint intresserade av vilka fåglar som finns
taken i närheten och väntar på andmatarna.
här. Måsarna hörs en del under häckningstiden,
MAN SKULLE KUNNA HOPPAS att mönstret med skrattmen det verkar inte störa. Platsen är värd ett bemåsar som skyddande paraply för andra arter
sök, inte bara som ett ornitologiskt historiskt minfungerar också här. Varje år ses flera viggpar men
ne.
häckning har endast konstaterats en gång, 2008.
Tack till Uno som lagt in uppgifter på ArtportaNågon gräsandkull ses årligen, men kricka häckar
len och Reino som har delat med sig av sina obserhär inte längre. Kanadagås, som förr var tillfällig
vationer i brev – deras uppgifter visade sig vara
besökare, häckar årligen, ibland med flera par.
bra tidsdokument. Presentationen av Svarte mosse,
Smådopping sågs senast 2012 tillfälligt, ett par
Biskopsgården visar också genom detta på fågelskäggdopping fanns 2001–2007, också utan att
livets förändring i vår närhet. #
ss
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den är halvsekelgammal häckfågel i Göteborg.
Reino Andersson började med fåglar lite senare,
1965. Han hade den oskattbara fördelen att bo på
gångavstånd från denna lilla fågelsjö. Då häckade
knölsvan nästan varje år, men smådoppingarna
hade minskat i antal och var två par 1968. Fortfarande fanns rörhöna och sothöna kvar som häckfåglar, kricka häckade troligen 1985, vigg sågs årligen liksom knipa, den senare fick ungar 1972.
Skrattmåsen, som nu är den dominerande
häckfågeln här, fanns endast med några få par före 1986. Också Reino
fick uppleva att en dvärgmås
kom hit, en 2K fågel, i maj cirka 1972. Fisktärna har varit
på tillfälligt besök. Vattenrall hördes 1971 eller
1972. Sävsparv har häckat med något par vissa år
och rörsångare sjöng något år i maj, vilket de kan
göra när de rastar på flyttningen. Både ringduva och
björktrast häckade.

fågellokaler
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Bild: KERSTIN HIRMAS
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UTFORSKARE
AV SPRÅKET, VÄRLDEN & FÅGELRIKET
En nyfiken och engagerad kvinna som inte räds något.
Trädklättare sedan barnsben, ryttare, skådare
– och vaken för vetande som kan öppna nya dörrar.
Möt Anna Lena Ringarp.
TEXT : KERSTIN HIRMAS
KERSTIN.HIRMAS@GOF.NU

S

OM BARN VAR Anna Lena en sådan där unge
som inte kunde se ett träd utan att försöka
klättra upp i det. Snart nog hade hon utforskat alla träd som var möjliga att klättra i runt
hemmet i Tvååker i Halland. Då utsträckte hon
sina upptäcktsfärder – antingen till fots eller på
hästryggen. Snart kunde hon varenda stig i omgivningarna.
Anna Lena gillade att röra på sig och fåglar var
inte så intressanta på den tiden. Hennes pappa
var naturvetare, mycket fågelintresserad och
innehavare av en förstaupplaga av Erik Rosenbergs fågelbok. Han kunde ha lärt henne en hel
del, men Anna Lena var som sagt inte intresserad
då. Hon kommer emellertid ihåg flera vintrar då de hade många nötkråkor i trädgården.

ANNA LENA LÄMNADE HALLAND för
studier i Lund och senare i
USA. Under 70-talet bodde
hon fem år i San Francisco.
Anna Lena hade utbildat sig
till journalist och efter avslutade studier, arbetade hon
där. Hon utforskade också naturen i norra Kalifornien tillsammans med vänner. Hon har
minnen av veckolånga vandringar,
med allt som behövdes på ryggen, och

GÄ

RD

SM

YG .

av möten med björn högt uppe i bergen. Sjuttiotalet i USA innebar också en uppsjö av nya prylar
för friluftsliv.
– En del var, och är, ju verkligen bra, men jag
tänkte ofta på hur okomplicerade utflykter i naturen tedde sig i Sverige jämfört med i USA.
Även om vi i Sverige kommit ikapp på det området, tror jag att vi fortfarande har ett mer naturligt förhållande till naturen, säger Anna Lena.
Det riktiga fågelintresset tog sin början för ungefär femton år sedan. När hon kom till Ekliden
för första gången, en måndagskväll för sådär tio
år sedan, blev hon väl mottagen. Hon kände sig
ganska snart hemma i föreningen och har varit
en flitig exkursionsdeltagare under de senaste åren. På det viset har hon lärt
sig mycket om fåglar, dels av exkursionsledarna men också av
många medlemmar som frikostigt delat med sig av sina
kunskaper. Anna Lena har
också åkt med GOF på flera
utlandsresor. I januari 2017
bär det av till Costa Rica.

B il d : J A N - Å K E N O R E S

SON

ANNA LENA ÄR OCKSÅ en aktiv
deltagare i Ladybirds och menar att kvinnliga nätverk är betydelsefulla så länge det finns någon som vill ha dem.
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”

Det betyder
mer när jag
vet vad det
är för fågel
jag ser. Det
är som att
rummet
vidgas.

– Det betyder inte att det är något fel på föreningskulturen i stort, och informella nätverk och
grupper bildas ju hela tiden. Egentligen handlar
det om skådare som gillar varandra och det är oberoende av kön.
Sedan ett par år tillbaka är hon också med i
GOF:s styrelse.
– Föreningen har många aktiviteter och har
mycket verksamhet igång. Det fattar man inte i
början. Det finns något för alla att ta tag i och bidra med. För egen del känner jag att en förening
som gett mig så mycket och fortsätter att ge mycket, där vill jag gärna ge lite tillbaka, och det gör jag
genom styrelsearbetet, säger Anna Lena.
ATT SKÅDA FÅGEL KAN man ju göra på olika sätt. Anna
Lena gillar att se och kunna namnge olika arter.
– Det betyder mer när jag vet vad det är för fågel
jag ser. I morse på morgonpromenaden såg jag två
gärdsmygar i buskarna här utanför och sådant
glädjer mig. Det är som att rummet vidgas. Kerstin

Ekman skriver om detta i boken Se blomman. Vet
man lite grand, så öppnas ytterligare dörrar. Det
blir som ögonöppnare, till exempel lär man sig att
se ett rörelsemönster hos fåglarna.
NUFÖRTIDEN NJUTER ANNA LENA som allra mest när
hon i lugn och ro kan stå vid Hallandskusten och
spana på vadare.
– Som tonåring kunde jag inte fort nog lämna
den halländska landsbygden, men idag är det annorlunda. Hallandskusten med Morups Tånge
känns numera nästan som min bästa plats i världen. Det blir inte så mycket bättre.
Det hindrar inte Anna Lena från att vara sugen
på att se mer av världen och andra fåglar än våra
inhemska. Anna Lena klimatkompenserar sina
flygresor på sitt eget sätt och resorna har gått till
Sydafrika, Tanzania, Indien med flera länder. Fågelresor skiljer sig ju åt. Ibland är det högt tempo
och man jagar arter.
Ett annat sätt att skåda är att ta det lugn och nju-

Bild: ANNA LENA RINGARP

I november 2014 reste Anna Lena med GOF till Sydafrika. Blicken från Verreaux’s eagle owl gjorde djupt intryck.
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ta av naturen och se mer vanliga arter. Anna Lena
kan lockas av båda förhållningssätten.
– Blir det för mycket allvar av kryssandet och jagandet efter arter, passar det inte mig. Men det
finns en sorts nördighet som jag ser som nära släkt
med leken. Det är ett oskyldigt nöje att vara ute
och leta efter fåglar, och samtidigt väcks ju insikten om all värdefull natur vi måste kämpa för att
bevara. Det blir lek och allvar på samma gång.
ANNA LENA GICK I pension

för tre år sedan efter ett
långt yrkesliv på Sveriges Radio, där hon främst
bevakade nyheter och gjorde samhällsreportage.
– Jag har nordiska språkstudier i min examen
och när chansen kom att göra ett språkprogram,
så tänkte jag: ”Får man ha så här roligt på jobbet?”
säger Anna Lena.
I femton år gjorde hon programmet Språket tillsammans med professor Lars-Gunnar Andersson,
där de redde ut lyssnarnas möjliga och omöjliga
frågor om våra ord och vårt språk. På tisdag efter-

middag varje vecka gick programmet och de höll
på i femton år.
– Språket är en viktig fråga, som också öppnar
dörrar mot större världar och till mer kunskap. Ju
mer man vet desto mer ödmjuk blir man för språkets förändring. Det är som med fågelvärlden, där
pågår också ständigt förändringar. En art försvinner på en plats, men dyker kanske upp på en annan. När vi nu står inför så stora hot mot klimat
och miljö, brukar jag tycka det är hoppfullt att
sambanden är så komplexa och svåra att överblicka och att stora förändringar har skett tidigare.
Vi måste ändra vår livsstil, javisst, men allt måste
inte gå åt skogen denna gången heller.
ANNA LENA MÖTER OCKSÅ nya miljöer och lär känna
nya människor på hemmaplan, då hon är god man
för ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan
och Somalia. Det är en sorts frivilligarbete som
också ger ny kunskap och som öppnar upp ögonen
för världen och dess mångfald. #

Bergstrakter i närheten av Kapstaden gav också fina upplevelser.

”

Vi måste
ändra vår
livsstil,
javisst,
men allt
måste inte
gå åt skogen
denna gången heller.

Bild: LINDA CARLBERG
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VITGUMP!
MEN VILKEN RAS?
Vitgumpad buskskvätta (Saxicola maurus) är en sällsynt men
regelbunden gäst i Sverige. Flera av raserna är distinkta och
borde eventuellt betraktas som egna arter. Allra närmast en
splitt ligger den sibiriska rasen stejnegeri – flera misstänkta
individer har observerats i Sverige de senaste åren.
TEXT : MARKUS LAGERQVIST
MARKUS.LAGERQVIST@USA.NET

D

ET SOM EN gång i tiden betraktades som en
vidspridd art – svarthakad buskskvätta (Saxicola torquatus) – med en utbredning som
täckte en stor del av Afrika och Eurasien har, allt
eftersom kunskapen om artkomplexet ökat, delats
upp i allt fler arter. BirdLife Sverige erkänner idag
sex arter, varav två har påträffats i Sverige; svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) och vitgumpad buskskvätta (Saxicola maurus). De andra fyra
är afrikanska arter.
Släktskapsförhållandena är dock komplicerade
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och mer heltäckande studier behövs för att bättre
förstå och säkert klassificera de olika arterna och
raserna i komplexet. Framför allt genetiska studier
har visat att även det som vi idag kallar vitgumpad
buskskvätta kanske hellre borde ses som flera arter
– inför framtiden kan det alltså vara bra att kunna
rasbestämma de fåglar som dyker upp hos oss.
Vitgumpad buskskvätta består idag av sex raser
som förekommer i ett stort utbredningsområde,
som sträcker sig från Kaukasus och Turkiet i väster
till centrala Kina i öster:

Vilken vitgump?

Vitgumpad buskskvätta av rasen
hemprichii rastade
vid Morups tånge
15–16 april 2014.

n hemprichii (hette tidigare variegatus)
n variegatus (hette tidigare armenicus)
n maurus
n indicus
n stejnegeri
n przewalskii
Tre av raserna har setts i Sverige; hemprichii, maurus
och med all sannolikhet stejnegeri (flera fynd är under behandling av Raritetskommittén). Även variegatus skulle kunna dyka upp hos oss.

Karta: BJÖRN DELLMING

Bild: BENGT HALLBERG
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Bild: MIKAEL NORD

Bild: MAGNUS HELLSTRÖM

Bild: BJÖRN MALMHAGEN

UNGFÅGLAR: Från vänster en typiskt kall och blekt färgad 1K maurus, en mustigare färgad 1K stejnegeri och en mycket trolig stejnegeri
från Falsterbo i höstas.

STEJNEGERI – KANDIDAT TILL EGEN ART

”

Den absolut
bästa karaktären för
att skilja ut
stejnegeri
verkar vara
övergumpens teckning

26

Närmast att få artstatus är stejnegeri, som förekommer öster om maurus i centrala och östra Sibirien. Vissa auktoriteter har redan erkänt den
som art, framför allt baserat på genetiska studier
som visat att den är väl skild från maurus. Men
kunskapen är bristfällig om huruvida det förekommer någon hybridisering där stejnegeri och
maurus möts, liksom om hur den sydligare rasen
przewalskii passar in i pusslet.
Att säkert skilja felflugna stejnegeri från maurus – den ras som oftast dyker upp i Sverige – är
baserat på dagens kunskap knepigt och bortsett
från typiska individer kan det krävas DNA-analyser för att säkra bestämningen.
Stejnegeri skiljer sig från maurus genom bredare näbbas, men överlappning förekommer och
det är en svår karaktär att använda om man inte
har fågeln i handen. Dräktmässigt är stejnegeri
oftast en mörkare och mustigare färgad fågel än
maurus i alla dräkter. Det orange är ofta mer utbrett på mage och flanker och det vita på halssidorna mindre. Den påminner faktiskt lite mer
om en svarthakad buskskvätta i dräkten.
Men potentiella stejnegeri-kandidater i Sverige
handlar normalt om 1K-fåglar på hösten. För
mindre typiska exemplar kommer antagligen verifiering från DNA behövas för att göra en säker
bestämning, medan typiska exemplar kan bestämmas i fält, och vissa karaktärer kan ge en indikation på att det är en spännande individ. Det
första intrycket av en ung stejnegeri kan ofta skilja sig från en maurus – en 1K maurus är ofta blekare och kallare i grundtonen jämfört med en
varmare och mörkare 1K stejnegeri.
Den absolut bästa karaktären för att skilja ut stejnegeri, i alla fall utifrån dagens kunskap, verkar
dock vara övergumpens teckning. Den har en i ge-

Fåglar på Västkusten 1/2017

nomsnitt mindre utbredd ljus övergump som hos
ungfåglar på hösten är tegelfärgad. Därtill visar en
studie av fångade fåglar på flytt i Beidahe, Kina av
Magnus Hellström och Gabriel Norevik att svarta
teckningar på de övre stjärttäckarna kan vara en
nyckel till att bestämma stejnegeri. De visade att
det finns tre typer av fåglar: klass 0 helt utan teckning på de övre stjärttäckarna och klass 1–2 med
varierande grad av svarta teckningar.
Fåglar helt utan teckningar förekommer hos
både maurus och stejnegeri, medan klass 1 med endast begränsat svart på en fjäder är vanligare hos
stejnegeri, men även kan finnas hos maurus. Klass
tre med kraftigare svart teckning på en
eller flera stjärttäckare verkar däremot endast förekomma hos stejnegeri. Det gäller alltså att försöka
få så bra foton som möjligt på de övre stjärttäckarna för den som vill säkra Västkustens första stejnegeri!

Bild: MAGNUS HELLSTRÖM

STJÄRTTECKNING: Adult maurus med helt svarta stjärtpennor.

Vilken vitgump?

Bild: YOSEF KIAT

Bild: MAGNUS HELLSTRÖM

Bild: NIAL MOORES

ÖVERGUMPAR: Från vänster en 1K maurus med en blekt persikofärgad övergump, en 1K stejnegeri med en tegelröd – men i det närmaste
ostreckad – övergump och en stejnegeri med karaktäristiska mörka teckningar (klass 2) på den tegelfärgade övergumpen.

Även de två distinkta och isolerade raserna hemprichii och variegatus som förekommer väster och
söder om Kaspiska havet är kandidater till att få
artstatus, men även dessa är otillräckligt studerade. Att säkra en hane av hemprichii är ganska enkelt. I alla åldrar har den en stjärt tecknad som en
stenskvätta med mycket vitt på stjärtpennorna.
Normalt är 50 till 80 procent av stjärtpennans
längd vit. Maurus har normalt helt svarta stjärtpennor, men kan emellanåt uppvisa något lite vitt
närmast stjärtroten. Honor är mycket svåra att
skilja från maurus, men hemprichii uppvisar normalt en ljusare bas på undersidan av stjärtpennorna.
Variegatus är aldrig påträffad i Sverige, men
skulle potentiellt kunna dyka upp och bör tas med
i beräkningen om man hittar en buskskvätta med
vitt på stjärtpennorna. Variegatus-hanar liknar
hemprichii, men det vita på stjärtpennorna är
normalt runt 30 procent av stjärtpennornas

längd. Det finns dock en viss överlappning runt
45 till 55 % som gör att vissa individer kan vara
svåra att föra till endera rasen. Honor går med
dagens kunskap inte att säkert skilja från maurus. Eventuellt kan lätet vara en viktig nyckel,
då de båda raserna verkar ha ett visslande läte
som inte förekommer hos maurus, men mer kunskap om detta behövs.
Till skillnad från de stejnegeri-kandidater som
setts i Sverige – vilka samtliga är ungfåglar på hösten – är fyra av de fem fynd som gjorts vår- eller
försommarfynd och fyra av fem adulta hanar. Alltså en helt annan fyndbild.
Bortsett från stjärtteckningen liknar vuxna hanar av hemprichii mycket andra raser, men skiljer
sig genom att vara i genomsnitt ljusare, men mindre orange på bröstet, en karaktär som var tydlig
på den fågel som besökte Torslandaviken, Göteborg ifjol. Även honor är i genomsnitt blekare än
honor av maurus.

Fotnot: Om du vill
fördjupa dig ytterligare rekommenderas följande artiklar:
Hellström, M. &
Norevik, G.: The
uppertail-covert
pattern of
’Stejneger’s
Stonechat’. British
Birds 107, november 2014, s. 692–
700.
Garner, M.: Birding Frontiers
Challenge Series:
Autumn. Birding
Frontiers, 2014.

•

•

Bild: YOSEF KIAT

Bild: BENGT HALLBERG

Typisk hemprichii med ”stenskvättestjärt”.

Variegatus med begränsat vitt i stjärten.
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”

Hittills finns
det 16 godkända fynd
av vitgumpad buskskvätta på
Västkusten

Den vitgumpade i Ganlet 26 september
2016 var en tämligen tydlig maurus.
Bild: MAGNUS RAHM

SAMTLIGA FYND PÅ VÄSTKUSTEN
Det finns hittills 16 godkända fynd av vitgumpad
buskskvätta på Västkusten. Av dessa är 13 rapporterade som maurus och tre som hemprichii på
Artportalen.
De tre hemprichii-fynden är inte så mycket att
orda om, men vad gäller maurus pågår en omgranskning av de svenska fynden av Raritetskommittén och det är troligt att ett flertal fynd –
framför allt äldre fynd utan foton – kan komma
att klassas om till obestämda maurus/stejnegeri.
Samtliga fåglar klassade som maurus är funna
under perioden 23 september till 19 november.
En fågel som gissningsvis skulle kunna ligga risigt till är den från Fjärås 2008. De foton som
finns är inte helt tydliga, men visar en ganska
murrig fågel med rätt mörka övre stjärttäckare.
Det torde vara svårt att utifrån dessa säkert bestämma fågeln. #
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maurus
hemprichii
hemprichii
maurus
maurus
maurus
hemprichii
maurus
maurus
maurus
maurus
maurus
maurus
maurus
maurus
maurus

1 honfärgad
1 2K+ hane
1 2K hane
1 1K honfärgad
1 1K honfärgad
1 1K honfärgad
1 2K+ hane
1 honfärgad
1 honfärgad
1 2K+ hane
1 1K hane
1 honfärgad
1 1K hona
1 1K honfärgad
1 1K hona
1 honfärgad

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ganlet, Göteborg, 26 sep 2016
Torslandaviken, Göteborg, 2 juni 2016
Morups tånge, Falkenberg, 15–16 apr 2014
Getterön, Varberg, 30 okt–6 nov 2012
Fjärås, Kungsbacka, 16 nov 2008
Ramsvikslandet, Sotenäs, 19 okt 2008
Långasand, Falkenberg, 27–28 maj 2008
Nidingen, Kungsbacka, 16–17 okt 2006
Ursholmen, Strömstad, 3 okt 2006
Rörö, Öckerö, 1–3 okt 2006
Malmön, Sotenäs, 28 sep–2 okt 2005
Brudarebacken, Göteborg, 24 okt 2004
Getterön, Varberg, 4–5 okt 1995
Grötvik, Halmstad, 23 sep 1984
Nidingen, Kungsbacka, 1–11 nov 1980
Ramsvikslandet, Sotenäs, 13 nov 1977

HOLKSPECIAL

Sluta drömma, börja packa!
Foto-resa Indien 17–31 mars
Anders Blomdahl
Colorado 3–15 april
Göran Pettersson
Orkidéer Monte Gorgano 15–22 april
Anders Elmfors
Foto-resa Extremadura 29 april – 8 maj
Johannes Rydström

Vackra Mallorca 29 april – 6 maj
HG Karlsson
Klassiska Camargue 8–15 maj
Richard Ottvall
Natur & Kultur, Ungern 10–14 maj
Weekendresa
Södra Uganda 15–28 juli
Mikael Käll
AviFauna Naturresor.
Nordens största naturresebyrå.
Ring och beställ katalog på 0485 444 45.

www.avifauna.se
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SANDBERGS SIDA

ÖSTKRÅKOR
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM

T

RE KRÅKOR PÅ ett bronsåldersröse. Tre kråkor men troligtvis inte en familjegrupp,
ingen unge visar rött gap i alla fall. Det är
för övrigt för sent för det nu i början av oktober. De har fattat posto längst upp på stormannagraven vid havet och de vet att det är en
grav. Deras läten skorrar hest från svartvita filmer i fattigdomslandskap med stengärdesgårdar, magra utmarker och så galgbacken längst
bort. Grå, svart och anspråkslös är hon, med
grov, köttig näbb att sticka i vad skit som helst,
bara det går att äta. Och så lätet igen: oskönt
och skränigt brukar det stå i texterna.

Alla andra lämnade, efter att sol och bisurr
slocknat i de vitklädda fruktträden, efter bondens sådd och efter en sommar med segel och
överfulla papperskorgar som gav mat åt ungarna i risboet.
Det började med blåst, svalare och kortare
dagar, festen var på väg att ebba ut. Den stora
flytten började gå, täta och glesa flockar juppade
och tjuade söderut, formationer och fylkingar blev
allt vanligare. Kråkorna följde också med, men bara
en bit. Och nu vid ingången till vintern är de kvar,
i rondeller och på gärden, i surheten, blåsten och
det väntade mörkret och kylan.
Bland buskagen och i skogen lever talgoxar
och blåmesar sig igenom årstiden, med eller
utan snö, med eller utan kall droppväta. Men
de är aldrig stilla, så dem går det inte att prata
med. Och alltid, innan man hinner se den, fly-
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ger gärdsmygen upp och trogloderar sig genom
gärdsgården. En liten brun ljudlös vingsurrande
kotte.
Detta är kråkdagar, tiden då man bligar ut
över ett landskap, kisar in i dungar och bortöver kullar, tittar ett extra tag för att sedan gå
vidare med uppfälld krage. Det är dagar då saker är som de är oavsett vad. Kråkdagar.
Och långt ute i det blöta moraset som en utrangerad rostig järnharv står fällan kvar sedan
40 år. Ur den plockades kråkor upp och fick
ringar runt benet, massor av kråkor, så många
att man till slut fick återfynd och kunde verifiera att de gråsvarta längs denna disiga vinterkust kommer från Finland, Baltikum eller ännu
längre österifrån.
Så det kanske är rysskråkor däruppe på röset,
tajgakroppar som sett både datjor, pråmar och
stålverk innan de kom hit. De ser likadana ut
som våra, verkar bete sig i stort sett likadant.
Men inte är de gräsmattekråkor som våra, de
som skekar till synes ointresserat utmed parkgatan och dagis.
– Kräähh gubbe, vad tittar du på?
När kråkorna uppe på röset låter, går den
mäktiga bronsålderslurens bröl ut över havet,
håller länge och far tillbaka in över enbuskar
och magra strandängar innan det försvinner
över skogen i öster. Kanske ända till Baltikum
och Novgorod. #

Sandbergs sida
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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid
ske via e-post till resor@gof.nu,
även om resan har anmälningsavgift. Skicka ett separat mejl för varje
exkursion som du anmäler dig till
och skriv exkursionsnamnet som
ärende. Ange resmål, namn på
samtliga deltagande personer,
telefonnummer och om du kan
ställa upp med bil. För ungdomar
upp till 26 år ska också anges födelsedata. OBS! För LadyBirds och Vardagsaktiviteter gäller andra regler,
se info i resp program.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev 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 fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om
resan blivit fulltecknad, inställd eller
om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns. För övriga
exkursioner betalas inget i förväg.
PRIS: Avgiften insamlas i allmänhet
under exkursionen. . För ungdomar
upp till 26 år ges en rabatt på 25 %
på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten
går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond. För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är
priset beroende av antalet deltagare.
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 övernattning, som vanligen sker på vandrarhem, lakan och handdukar.
ÅTERBUD: Sena återbud lämnas

till exkursionens kontaktperson
eller på GOF:s telefonsvarare, 03149 22 15, vilken oftast avlyssnas
dagen före avresa.
Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel och
övernattning. Undantag från detta
kan bara medges om resan inte därigenom fördyras för övriga deltagare.
För övriga upplysningar vänd dig till
exkursionens kontaktperson.
ÖVRIGT:
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EXKURSIONER
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar
kortare turer till hemmalokaler,
heldagar på Västkusten och
längre resor till mer avlägsna
platser. Information om hur du
anmäler dig, vad du bör ta med
dig, pris, och annat du behöver
veta hittar du i rutan till vänster.
Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken VARDAGSAKTIVITETER).
Nätverket för GOF:s kvinnor,
LADYBIRDS, drar fortfarande ut i
fält då och då – se nedan.
Kontakta annalena.ringarp@gof.
nu om du vill vara med!

VÅR VID HALLANDSKUSTEN
SÖNDAG 12 MARS

Som vanligt leder Calle Hagman
som förvårens exkursion längs Hallandskusten. Vi kommer troligen
att börja dagen vid Morups Tånge
för att sedan arbeta oss norrut.
Här spanar vi efter övervintrande
tättingar, som snösparvar och
berglärkor, tidigt anlända vårfåglar
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 ANMÄLAN): Anne-Lis Krantz (073-364 93 00).

VRÅNGÖ
LÖRDAGEN 25 MARS

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 Jonasson. 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
del tranor lär väl också finnas kvar.
Vi avslutar vid Trandansen med fint
medljus och åker som vanligt i gemensam buss med Berndt som
chaufför. Avresa 06.00 med hemkomst 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).

PIPLÄRKOR I HALLAND

I SVARTISARNAS FOTSPÅR

LÖRDAG 25 FEBRUARI

SÖNDAG 23 APRIL

Vid denna tid på året är det fågeltillgången som magrast i våra marker. För piplärkor är det dock högsäsong med övervintrande ängsskär- och vattenpiplärkor på tångvallar i halländska vikar. Vi besöker
platser som Årnäshalvön, femte vik
på Getterön men också lokaler söder om Varberg. Reino lär oss skilja
på de olika arterna 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 klassiska gås- och rovfågelmarker.
Bland tusentals övervintrande sädgäss 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/sjutiden 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).

Vårkänslor. Bild: J-Å NORESSON

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 preliminära 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).

Ingen vet mera om den svarta rödstjärten i Västsverige än Reino Andersson som studerat arten sedan
slutet av 1970-talet. Han leder oss
på en vandring i den svarta rödstjärtens gamla domäner på Hisingens varvs- och industriområden – 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 Älvsborgsbron
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).

LÄRJEÅNS DALGÅNG
LÖRDAG 6 MAJ

FÅGELSKYDDSEXKURSION
LÖRDAG 1 APRIL KL 10-13 (CA)

Exkursion till Jonsereds fabriker/
Säveån. Samling vid Pendeltågstationen i Jonsered. Tåg från Gbg
C 9.35, ankomst 9.47.
LEDARE: Lars Gerre. KONTAKT: Mats Bjersing
(0708-467597)

När fåglarnas vårsång är som allra
ivrigast tar vi en förmiddagspromenad längs den natursköna Lärjeån och spanar efter dalgångens
typiska arter som forsärla, svarthätta, stenknäck, drillsnäppa och
mindre hackspett. Förutom fåglar
kan man njuta av en vacker vår-



BILDGÅTAN
Som vanligt är Bild 1 lite lättare 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!
BILD 1 – ART OCH ÅLDER?

TEXT OCH BILDER: BJÖRN DELLMING

blomning. Vandringen startar vid
Angereds centrum kl 07.00. Spårvagn 4 och 9 avgår från Drottningtorget och spårvagn 8 från Korsvägen. Exkursionen är även öppen
för icke medlemmar.

boende än vad vi är vana vid, där
middag på lördag kväll ingår. Avresa kl 15.00 på fredag med hemkomst omkring kl 19 på söndag.
LEDARE: Lennart Waara. PRIS: ca 2 400.

LEDARE: Lars-Erik Norbäck. Pris 20 kr. ANMÄLAN:

(EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anne-Lis Krantz
(073-364 93 00).

ANMÄLAN: Senast 21 april med 500 kr. KONTAKT

RYA SKOG
LÖRDAG 20 MAJ

HÄLLESKOGSBRÄNNAN /
FRÖVISJÖN/HJÄLSTAVIKEN
FREDAG – SÖNDAG 12-14 MAJ

Åk med GOF till Västmanland och
se vad som hänt efter den största
svenska skogsbranden i modern
tid! I juli 2014 brann drygt 14 000
hektar skog – sedan dess har återhämtningen i flora och fauna bjudit på många överraskningar.
Finns det några tretåiga hackspettar , som var så talrika året efter
branden? Om inte, vilka andra arter har gynnats av förändringarna?
Ingen vet mer om det än vår exkursionsledare under lördagen, Lennart Waara, ordförande i Västmanlands ornitologer och en flitig
inventerare i området. På eftermiddagen åker vi med Lennart till Frövisjön, där man kunde se alla Sveriges fem doppingarter i somras. På
söndagen åker vi till Hjälstaviken
öster om Enköping, en grund lerslättsjö och en av Sveriges finaste
fågelsjöar. Sångare, änder, rovfåglar, gäss – en 50–70 arter kan man
se där en majdag.
Vi åker i två minibussar, så deltagarantalet är begränsat till 16 personer. Vi bor på Ramnäs konferensanläggning, ett lite lyxigare

Rya skog ligger som en oas mitt i
industriområdet strax intill reningsverket. Alsumpskog täcker
delar av reservatet. Här finns också
lundar med ek och hassel. Duvhök,
trädkrypare, mindre hackspett och
kattuggla finns året runt i denna
lövskog. Vi promenerar runt på stigarna under några timmar och
hoppas även på någon nyanländ
sångare såsom t ex härmsångare.
Med lite tur kanske mindre flugsnappare dyker upp. Ta som vanligt med fika. Vi träffas på parkeringen vid reservatets NV hörn kl
07.00. Det går att åka buss till denna exkursion där buss 32 stannar
vid hållplats Rya skog. Kommer du
med bil finns mindre parkeringar
på båda sidor av vägen. Exkursionen är även öppen för icke medlemmar.
LEDARE: Elon Wismén. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Maria Eriksson
(070-539 59 10).

ÖLAND
FREDAG–MÅNDAG 2–5 JUNI

Förra årets resa till Öland blev
mycket lyckad, många har önskat
ett da capo. Därför åker vi dit även
denna vår/försommar – första hel-

BILD 2 – ART?

gen i juni. Peter Norell leder igen.
Vi besöker vanliga skådarställen,
men Peter kommer också att ha
några okända lokaler i rockärmen.
Troligen blir det något besök på
södra udden, och förmodligen en
lång promenad bland sångarna i
norra Lunden. Strandängarna vid
Mörbylilla och Penåsas vackra
dungar ger oss fler sångare och
mängder av orkidéer – 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, smådopping, svarttärna
och kanske rentav rosenfink. Vid
Albrunna stenbrott finns hopp om
backsvalor, mindre strandpipare
och höksångare. Och någonstans
ska väl den svårsedda sommargyllingen finnas … Vi åker i två VWbussar med plats för 16 deltagare.
och 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).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
frivillig naturskatt, mycket fågel,
en del bekanta, fikapaus på
vacker plats. Vid samåkning
delar vi på bilkostnaden 18:50
kr/mil och bil. Om ingen guide
anges guidar vi själva. Kontrollera alltid på www.gof.nu om
programmet har ändrats. Där

finns också rapporter från en del
tidigare vandringar, liksom hos
www.naturstig.se.
Kontakt: Stig Fredriksson,
telefon 0703-30 28 16.
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 sjöfåglar finns där säkert en del övervintrande tättingar. Båt från Saltholmen kl 09.25 till Donsö.
Beräknad återkomst till Saltholmen 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.

MAJVIK, AMHULT
TORSDAG 23 FEBRUARI, KL 10.00

En kanske inte lika välkänd del av
Torslandavikens stora område.
Samåkning för bilister från Ekliden
Fåglar på Västkusten 1/2017
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09.30. Samling vid hpl Batterivägen (Öckeröleden väg 155).
GUIDE: Niklas Aronsson.

GALLHÅLAN, LANDVETTER
TORSDAG 2 MARS, KL 10.00

Räveberget får vi en fin utsikt mot
Kastellegården, Nordre älv och Hisingen. Varbergsdammen är en av
pärlorna under promenaden. Samåkning från hpl Bäckebols köpcentrum COOP Bäckebol kl 08.45.

Ny lokal i storskog runt liten sjö.
Samåkning med bil från Ekliden kl
09.30. Hpl Önneröd. Samling vid
P-plats vid fotbollsplan.

GUIDE: Jan Hellström.

GUIDE: Ann-Marie Revelj.

Samåkning för bilister från Västra
Frölunda kyrka, kl 08.15. Parkering
vid Annas hästgård, samling vid
bom in till grusvägen. Bästa (enda)
stället för rördrom i våra trakter.
Hpl: Hårskeredsvägen.
GUIDE: Lars-Olof Sandberg.

SILLVIK-TROLLDALEN
TORSDAG 9 MARS, KL 10.00

Strandnära lokal, väl beskriven i
FpV 2008-01. Samåkning från Skra
bro kl 09.45. Samling vid hpl Sillviks badplats.
GUIDE: Johan Svedholm.

TORSDAG 16 MARS, KL 10.00

Gammelskog med både hackspettar och känsliga lavar. Samåkning
för bilister från Frölunda kyrka
kl 09.15. Hpl Klippan, alldeles vid
parkeringen där vi samlas.

LÄRJEÅNS RAVINER

Stenknäck har setts här året runt,
liksom mindre hackspett. Stjärtmesar finns i området. Inte alldeles
lättgånget. Samling: Storås pendelparkering, där också spårvagnen stannar.
GUIDE: Bodil Nyström.

GUIDE: Aimon Niklasson.

VÄNERSNÄS
DAMMEKÄRR
TORSDAG 23 MARS, KL 10.00

Vi besöker ett nytt område i Vättlefjäll. Lättgånget, även om det går
uppför. Samåkning från Hjällbo
torg kl 09.30. Samling: Dammekärr
motionsanläggning.
GUIDE: Pelle Dalberg.

AGNESBERGS RAVINER
TORSDAG 30 MARS, KL 10.00

Stenknäck har setts här året runt,
liksom mindre hackspett. Stjärtmesar finns i området. Samåkning för
bilister från Ekliden kl 09.30.
Samling: Angereds torg, Pressbyrån.
GUIDE: Bodil Nyström.
SÄVEÅN LERUM–STENKULLEN
TORSDAG 6 APRIL, KL 10.00

Blåsippor, bäver och kungsfiskare
finns här och ses ibland. Samåkning för bilister från Ekliden kl
09.00. Samling vid Floda Station
GUIDE: Hasse Österman.

KASTELLEGÅRDSSKOGEN
TORSDAG 13 APRIL, KL 09.00

En vandring på cirka 3 km på relativt lättgångna skogsvägar. Från
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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, som ägde rum
i skuggan av ett presidentval.

HÅRSSJÖN
TORSDAG 20 APRIL, KL 09.00

TORSDAG 27 APRIL, KL 10.00

KLIPPAN, HINDÅS

FÅGLAR I GAMBIA

TORSDAG 4 MAJ, KL 07.00

Samåkning med bilar från hpl
Bäckebols köpcentrum, kl 07.00.
Heldag med besök vid flera lokaler
i Vänersborgstrakten.

NYFIKEN PÅ FÅGLARNA I KINA?
MÅNDAG 24 APRIL

Hans Emilsson har i samband med
några jobbresor till Shanghai under de senaste åren försökt hitta
fåglarna i och utanför storstaden.
Förutom områdena närmast
Shanghai så har det blivit besök
vid Poyan Lake, Wuyuan och Rudong. Det blir bilder från stad och
landsbygd, och ganska många fåglar så klart!

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 fågelsnack. Välkommen, alltid klockan 18.30!

ter för vardagslediga. NaturStig,
som varit med sedan starten visar
bilder av vandringarnas fåglar, fågellokaler och människor, berättar
anekdoter och ger statistik från de
330 torsdagsvandringar som hittills genomförts.

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 arterna, hur de ser ut, läten, flyttning
och förekomst. Inga förkunskaper
behövs. Fem sammankomster, inklusive 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

GUIDE: Jan Hellström.

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa
Ekliden på Södra Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda. Välkommen in på en kopp kaffe och
trevligt fågelprat med andra i
föreningen! Följande måndagar
är det bildvisning kl 19.00.
KUBA – 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 blabd annat
gamla amerikanare. Landet är inte
artrikt men har en del spännande
och svårsedda endemer.

FÅNGA ÖGONBLICKET
SÖNDAG 5 FEBRUARI

Björn Albinsson, välkänd naturfotograf från Alingsås visar bilder
från sina många resor, med ett
sammanfattande tema: fånga
ögonblicket. Det gör man alltid
som fotograf, ibland är det svårt
men Björn har ofta lyckats.
FJÄLLETS FÅGLAR OCH DJUR
SÖNDAG 5 MARS

Mats Andersson, stigfinnare och
fotograf från Sollebrunn berättar
om möten med fåglar och djur 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 mer populära
aktiviteter på senare år är Aktivite-

VADARE PÅ VÄSTKUSTEN
START I APRIL

Vi går igenom de vadare vi kan finna här. Fokus på fältidentifiering,
dräkter, utbredningar/förekomst,
flyttning, ruggning m m. Cirkeln
vänder sig skådare med några års
erfarenhet. Fem sammankomster,
oftast längs Hallandskusten, med
start på Ekliden.
KURSSTART: april LEDARE: Reino Andersson och
Leif Jonasson. KOSTNAD: 500 kr ANMÄLAN: www.
studieframjandet.se. SÖKORD: Vadarcirkel

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

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

ADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

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 (0707-14 22 13)
KASSÖR

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

GUNILLA JARFELT
LEIF JONASSON
PETER KEIL
BENGT LANDAHL
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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)
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FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt
efter observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas förutom på Artportalen 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).
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hals. Sammantaget pekar detta på
antingen spetsbergsgås eller sädgås. En närmare titt på stjärten avBild 1:
Bortflyende gäss ... finns det något slöjar arten – en tydlig, bred, vit
bård utanför det mörka stjärtbanhärligare?! Ja, absolut. Men detta
det pekar på spetsbergsgås (sädgås
löser vi ändå. På bilden ser vi en
har en smal vit bård, ofta svår att se
homogen flock Anser-gäss med
ganska dämpade, relativt enfärgade på långa avstånd). Spetsbergsgås
grå vingovansidor. Halsarnas längd – Bohuslän, oktober.
är svårbedömd, men på individen
Bild 2:
längst till höger anar vi ett kontras- Vad har vi här då? En falk uppenbarterande mörkt huvud mot ljusare
ligen, men vilken? Den mörka huLÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Box 166
421 22 Västra Frölunda

van utesluter en rad arter som stenfalk, tornfalk, rödfalk med flera, och
den tämligen slanka profilen utesluter flera av de grövre storfalkarna.
Den fläckiga buken med rödtonad
nedre del för tankarna till lärkfalk
eller eleonorafalk. En kontrasterande mörk vingbakkant och vingspets, och mörka armtäckare i kontrast mot något ljusare vingpennor
avgör artbestämningen. Eleonorafalk – Rhodos, Grekland, augusti.

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)

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA
FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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