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SLÄPP UT FÅGLARNA!
FÅGELSKÅDNINGEN är verkligen
i ropet nu. SVT:s senaste satsning är
just slut - programmet där kändisar
bildat lag ihop med varsin ornitolog och tagit en del av ingredienserna i vår hobby ut till svenska folket. Där har förpackningen mött
både ris och ros. En del av kritiken
har formulerats kring rätt sätt och
fel sätt att utöva skådning. Det kan
förstås handla om hur vi bäst tar
hänsyn till både fåglarna och miljön. För vi pratar ju mycket om ekoskådning idag.
I DET HÄR NUMRET möter vi David
som föredrar den i dess kanske renaste form. Och medan David mil
efter mil bygger på sin löparlista
kan andra via nätet följa tre hängivna svenska skådare som använder 2017 till att göra ett ”Big year”
i Europa, norra Afrika och Mellanöstern. Det gör sig knappast till
fots. Kontrasten kunde inte varit
större och det är lätt att hylla en
och döma en annan. Jag tror att
det för fåglarna finns framgångar
att skörda på båda håll. Liksom från
TV-programmet. Publicitet och
engagemang drar med sig mer
engagemang och på det stora hela
ska vi se positivt på att allt fler trevar sig ut i våra älskade fågelmarker.
SÅ DRA MED era vänner! Berätta

om fåglarna. Jag har dragit igång
en fågeltävling på jobbet och det
funkar! Varje dag ser jag nyväckt
nyfikenhet. Till höstens konferens
ska jag smyga in några fågelaktiviteter till. Vi måste våga släppa ut
fåglarna till allmänheten och in
allmänheten till fågelskådningen.

REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU
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Naturreservat med stängsel

VÄSTKUSTEN

REDAKTION
REDAKTÖR

ÄR DET INTE UNDERLIGT detta med naturreservat? Borde det inte vara
så att ett naturreservat är ett område som är reserverat för naturen? Den 13 januari 1977 fattades beslutet att bilda naturreservatet Svängehallar–Fjärehals längst ut på Onsala.
I beslutet står det: ”Ändamålet med reservatet är att genom
lämplig hävd bibehålla nuvarande naturmiljön inom området med
omväxling mellan kala klippor, strandängar och ljunghedspartier
som inåt land successivt övergår till tallskog”. Och ”Länsstyrelsen
finner, att ifrågavarande område bör särskilt vårdas och skyddas på grund av sin
betydelse för kännedom om landet natur
och för allmänhetens friluftsliv”.
IDAG ÄR EN STOR DEL av

”

reservatet förbjudet
område för allmänheten. Och vart tog tallDet enda jag
skogen vägen? Delar av denna avverkades
för några år sedan av markägaren på Råö
ser när jag
gård. Och nu håller samma markägare på
besöker omatt stängsla in området. Varför?
Råö gård vill släppa ut dovhjort, kronrådet är ett
hjort och mufflonfår i området. Redan
sönderkört
idag är en begränsad del inhägnad för
dov- och kronhjort men Råö gård vill när
hygge
stängslingen är klar släppa på fler djur än
idag. Markägaren anser även att länsstyrelsen i Halland ska stödja projektet ekonomiskt eftersom de anser
att de återskapar forna tiders ljunghed. Men det enda jag ser när
jag besöker området är ett sönderkört hygge.
LÄNSSTYRELSEN I HALLAND har inte beviljat markägaren till Råö gård
något bidrag. De har också begränsat antalet djur i hägnet. Länsstyrelsen har dessutom beslutat att ordinarie jakttider ska gälla
i den del av hägnet där allmänheten får vistas – och att markägaren
själv ska bekosta inventering av floran före och under drift av hägnet.
MARKÄGAREN HAR ÖVERKLAGAT länsstyrelsens beslut och GOF har
yttrat sig över överklagandet. Vi anser att ett hägn
minskar tillgängligheten till området. Om jakt til�låts när som helst under året minskar troligen också tillgängligheten. GOF tycker att det är självklarhet att en verksamhet själv ska stå för
kostnader som uppstår.
Om nu ett hägn ska tillåtas överhuvudtaget! Det är ju ändå ett
ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU
naturreservat vi pratar om!

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
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KERSTIN HIRMAS
fornamn.efternamn@gof.nu
KONTAKT
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ANNONSER

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

FpV utkommer med 4 nr/år till medlemmar i Göteborgs Ornitologiska
Förening. Sätt in 200 kr (vuxen), 70 kr
(<26 år) eller 270 kr (familj) på GOFs
plusgiro 89 01 68-8. Glöm inte att
uppge namn, adress, födelseår och
mejladress. 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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västkusten

Det var en gång
en snösiska ...
LUMPAD/DUMPAD Under vintern beslutade BirdLife Sveriges Taxonomikommitté
(Tk) att "lumpa" snösiska
med gråsiska, det vill säga
att de numera ska räknas
som en och samma art. Det
tidigare artparet har, tillsam-

RÖDHUVAD
RARITET I
SLOTTSSKOGEN
marna med exotiska simfåglar,
där kravet på nordisk hemvist
Många häpnade över larmet
inte ansågs nödvändigt. Den
på GBG300 i slutet av februari
16 januari 1997 räknades 164
– en rödhuvad dykand simmavingklippta vattenfåglar i
de bland parkänderna i damHjorthagsdammen och Fågelmen vid Hjorthagen i Slottsskogen. Men var den verkligen dammen vid Linneplatsen
(Uno Unger i brev). Sedan
vild/spontan?
minskade antalet och nu finns
Efter att Slottsskogen blivit
bara en handfull stäckta änder
park 1874 dröjde det inte
och gäss i dammen vid Hjortlänge förrän en djurpark börhagen. Minskningen har skett
jade byggas upp.
genom aktiviteter av
Tanken var att för
berguv, duvhök och
allmänheten visa
trutar vintertid.
upp olika nordiska
Vid inventeringen
djur. Utter, järv
1997 fanns åtta rödoch varg fanns på
huvade dykänder i
Ovanliga
förslag, men anSlottsskogens två fåsågs för dyrt. VatDen sisbesökare är geldammar.
tenfåglar ansågs
ta, en honfärgad fåofta ungfåg- gel sågs 2010 i
kunna "bibehålla
sin liflighet och tridamm.
lar som gör Hjorthagens
vas väl." Fåglarna
Därefter har inga
köptes från djuraf- en rundresa rödhuvade dykänder
färer och var stäcksetts i Slottsskogen,
i världen
ta, vingklippta, för
förrän 22 februari
att inte flyga bort från parken.
2017 på morgonen. Den uppVingklippningen går till så att
täcktes i Dovhjorthagens
en del av vinganlaget klipps
damm av Mike, en av Slottsbort när ungen är liten, ingrep- skogens djurskötare. Det var
pet blir permanent och inga
en hane i andra årets dräkt,
nya handpennor bildas.
med scharlakansröd näbb som
Snart fylldes flera av damvar det mest tydliga känneVINTERNS ÖVERRASKNING

Bild: BJÖRN DELLMING

mans med "brunsiskan", debatterats friskt i skådarleden
under många år utan att nå
konsensus. Det har dock Tk
gjort, och denna lump är
ingen slump.
Generellt är det forskningsrön som styr. Tk följer och
reagerar på vad som publiceras och får bland annat
info om rön från en mejllista
där olika europeiska Tk är
anslutna. Man bevakar även
vad som händer på andra
världslistor och vilka rön eller artiklar olika förändringar
refererar till. Dock görs alltid
en egen bedömning av
svenska Tk.
I sammanhanget har genetisk forskning varit revolutionerande och drivit en stor
del av det senaste årtiondets
förändringar. Men besluten
baseras också på fältstudier,
lätesanalyser och skinnstudier. Angående snösiskan
då? Trots omfattande genetiska studier har inga tydliga
skillnader hittats. Oftast
brukar goda arter skilja sig
åtminstone ett par procent
och hit når inte snösiskan
jämfört med gråsiskan.

”

Hybrider frodas
i Slottsskogen

# BJÖRN DELLMING
Bild: STIG FREDRIKSSON
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UDDA KOMBO Förr i tiden fanns
många stäckta andfåglar i Slottsskogens fågeldammar. När två
änder som aldrig möts i naturen
kommer samman kan det bli

Rödhuvade dykanden bjöd på närkontakt,

tecknet på lite håll. Några
brunaktiga ungfågelfjädrar i
det svarta bröstet och i flankernas vita fält visade, att det
var en yngre fågel, född 2016
och ännu inte helt utfärgad.
Med ringmärkarnas språkbruk
sägs den vara 2K, i sitt andra
kalenderår. Ganska typiskt –
ovanliga fågelbesök är ofta
ungfåglar som gör en liten

oväntade kombinationer. Hybriden mellan vigg och vitögd dykand är ett minne av den tidigare
rikhaltiga fågeldammen. Ibland
kommer hybrider utifrån, det gäller till exempel korsningen snatterand x gräsand som ofta syns
fågeldammarna.

våren 2017

Fågelskådningens
dag i Välen 7 maj
DIGERT UTBUD I programmet
märks bland annat: fågelguidning i tornet och demonstration av kikare och
kameror. Här kan man också
lära mer om fågelfjädrar
med Anette Unger, gå på
poängpromenad och äta
korv med bröd.
Det blir också korta föredrag
i Gamla Åkeredsskolan:
11:00 Anette Bernhardsson
om Välens naturreservat.
11:30 Presentation av GOF
och vår verksamhet
12:00 Ekoskådning, Christer
Fält förklarar. Kaffeserveringen i skolan är öppen
kl 11–15.
Fågelskådningens dag är ett
samarrangemang mellan Västra Frölunda Naturvårdsförening, Göteborgs stad, Park &
Natur, Studiefrämjandet,
Götaplatsens foto och GOF.

GOF:s framtid
utreds vidare
Bild: HANS FALKLIND

som här i Lilla dammen. Detta blev den första registrerade obsen av arten i Göteborgs kommun.

rundresa i världen innan de
slår sig till ro.
Slottsskogens fågeldammar
med vingklippta fåglar kan betraktas som under avveckling
av både ekonomiska och etiska
skäl. Det finns ändå fortfarande gott om dammar med stäckta simfåglar i Europa. Andungar går i vattnet dagen efter
kläckning och i fågelparker är

Bild: BJÖRN DELLMING

det inte alltid de kan infångas
och stäckas. Lite senare flyger
de obehindrat och det blir därför en grannlaga uppgift att bedöma, om en ovanlig andfågel
är spontant anländ eller inte.
Detta har betydelse för den
som håller reda på hur många
arter den sett. Fågeldammsfåglar räknas nämligen inte enligt
gängse kryssregler.
Rödhuvad dykand är en av
de ovanligare andfåglarna i
Europa. Den invandrade till
södra Danmark 1940, men
försvann omkring 1960. Den
återkom och häckade 2005
med 12 par på Lolland. I Sverige ses den numera årligen
med ett fåtal exemplar.
Eftersom denna rödhuvade
skönhet ibland vilade på
stranden framgick att den inte

var ringmärkt. Det brukar förrymda fåglar från djurparker
annars vara. Den sökte föda
tillsammans med de hundratals övervintrande gräsänderna, utan några synliga kontroverser. Allt talade för en spontan förekomst. Den mesta tiden
var den kvar i den damm där
den upptäcktes, med flera mellanspel i Lilla dammen. Den
sågs först 22/2 i Hjorthagsdammen och var kvar till och
med 27/2. Den blev flitigt besökt, beundrad och fotograferad då detta var första registrerade observationen i Göteborgs
kommun. Den var kvar i sex
dagar. 169 pers rapporterade

på Artportalen, av dem var
141 män och 28 kvinnor.

# STIG FREDRIKSSON

LJUSARE LÄGE Den 2 april
hölls GOF:s årsmöte på
Naturhistoriska museet. Mötet engagerade en stor skara
medlemmar då en punkt rörande stadgeändringar och
ett eventuellt integrerat
medlemskap i SOF Birdlife
Sverige skulle avhandlas.
Mötet fann dock att förslaget skulle återremitteras till
styrelsen för fortsatt utredande då underlag för beslut ansågs otillräckligt.
Under våren/sommaren
kommer en arbetsgrupp tillsättas för att utreda frågan
vidare med målet att kunna
kalla medlemmarna till ett
informationsmöte under oktober 2017. Frågan förväntas
återkomma på GOF:s årsmöte 2018. Är du intresserad
av att ingå i arbetsgruppen?
Kontakta styrelsen på gof@
gof.nu

# BJÖRN DELLMING
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"Tofstitan" kom
ofta till matningen i
Spekeröd. Bilden är
från 22 mars 2017.
Bilder: MALIN LINDQVIST

UNIK "TOFSTITA" KOM TILL MALINS
HÄPNADSVÄCKANDE HYBRIDISERING

Den 14 februari 2016 dök det
upp en ljus liten fågel vid Malin Lindqvists fågelmatning i
Spekeröd. Den påminde mycket om en tofslös tofsmes. Här
är hennes berättelse:
Jag hade kameran framme och
fick några bilder som jag arkiverade i mappen "Kolla upp".

Fågeln visade sig vid ytterligare något tillfälle under
februari, sedan gick det några månader och den 27 november dök den upp igen.
Skickade några bilder till Per
Undeland, som bad mig att
lägga ut dem på Artportalen
som ”Tofsmes?”. För att starta en diskussion på Artportalen skrev Per följande:
”Någon som har synpunkter på denna "tofsmes"? Har
relativt hastigt tittat igenom
de över 1 500 bilder på tofs-
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mes i AP, och arten varierar i
mina ögon mycket lite. Kan
inte hitta någon där den
svarta linjen "mellan huvudet
och kroppen" saknas och den
svarta linjen i bakre delen av
örontäckaren också saknas.
Och tofsen är ju också närmast obefintlig. Två fynd av
talltita x tofsmes är rapporterade i AP, men tyvärr inga
bilder. Kan detta röra sig om
en hybrid mellan tofsmes och
någon tita?”
I den diskussion som följde
jämfördes fågeln bland annat
med bilder på en konstaterad
talltita x tofsmes från Kuusamo (se blå faktaruta) och
med den meshybrid som Uno
Unger observerade på Smithska udden 1977 (se faksimil).
Granskningen av bilderna
och utlåtanden kring lätesinspelningar har lett fram till
att fågeln kunnat bestämmas

till en hybrid mellan tofsmes
och talltita.
Beskrivningen i Vår Fågelvärld av ”tofstitan” i Gällivare (se faktaruta) är så
gott som identisk med individen här. Den är orädd – då
den satt sig någon meter
ifrån mig när jag fyllde på
talgbollar och den gillar sol-

rosfrön. Det som skiljer sig
något är lätet. ”Tofstitan” här
kan både drilla likt en tofsmes och låta som talltitan
och även växla mellan de olika lätena i samma melodi.
Nu har jag ägnat många
timmar åt att studera ”tofstitan” och kan sammanfatta
följande. Tofstitan kommer

Fem tidigare fynd av talltita x tofsmes
Hybrider mellan talltita och
tofsmes är extremt sällsynta.
Vi känner till fem tidigare fynd:
Ryssland 1887 och 1922,
Gällivaretrakten 2000
(Backe, S. 2001. Vår Fågelvärld,
60:20-21),
Luleå kommun 2008
(Artportalen)
Kuusamo, Finland 2010
(bilder på Tarsiger.com).
Att ”tofstitorna” från Gällivare

och Luleå verkligen var hybrider mellan talltita och tofsmes
och inte mellan entita och tofsmes kan vi utgå ifrån då inga
rapporter av entita finns i Artportalen från Gällivare och
Luleå kommuner.
Samma gäller för Finland, där
entita är en stor raritet. Fyndet i
Spekeröd är därför intressant ur
aspekten att både talltita och
entita finns i området.

våren 2017

Ordinära tofsmesar är
också trogna gäster på
matningen - liksom
talltitor och entitor.

En meshybrid, tämligen lik
tofstitan i
Spekeröd,
upptäcktes på
Smithska
udden
1977.
Ur FpV nr
12 (1978).
q

MATNING
alltid tillsammans med en talltita som verkar vara den dominanta av de två. Det är också
talltitan som dyker upp först.
De kommunicerar ofta, följer
varandra tätt, har liknande rörelsemönster och sitter ofta tillsammans. De stannar vid matningen max fem minuter och
ger sig av samtidigt. Oftast beger sig ”tofstitan” av först och
lockar på talltitan. Det finns
även vad jag uppskattar tre
tofsmesar på lokalen, varav åtminstone en har visat stort intresse för ”tofstitan” och talltitan och håller sig i närheten av
de två.
Följer med spänning ”tofstitan”, och då speciellt om den
parar sig med någon av föräldraarterna, nyheter som jag rapporterar på Artportalen.
# MALIN LINDQVIST
Fåglar på Västkusten 2/2017
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Det glesnar. Ejderhonornas
allt tuffare förutsättningar
under häckningen har lett
till en kraftig snedfördelning mellan könen.

Bild: BJÖRN DELLMING

Svarthakarna
återvänder

# BJÖRN DELLMING

Ladda för årets
fågeltornskamp
NORDISK UTMANING

Efter en utmaning från finska BirdLife hakade svenska
skådare på Battle of towers
våren 2011. Tävligen är enkel: Hitta så många arter
som möjligt kl 05:00–13:00
från ett givet fågeltorn.
Minst två i laget måste se
eller höra varje art för att
räkna in poängen.
Ifjol var 65 svenska fågeltorn
bemannade, i Finland och
Danmark betydligt fler. Tornet vid Larssons våtmark i
Halland och Leonardsberg i
Östergötland räknade båda
in hela 103 arter – bäst i landet. Vinnande finskt lag/
fågeltorn hittade 110 arter.
Läs mer på www.birdlife.se

# J-Å NORESSON
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EJDERSKRÄCKEN
Bild: BJÖRN DELLMING

ALLT FÄRRE ÅDOR

Det pampiga ejdersträcket
börjar bli oroande uttunnat.
Ejderbeståndet har redan halverats sedan 2000-talet.
En av vårens stora begivenheter är att bevittna det vackra
ejdersträcket utmed kusten.
Men sedan 1980-talets toppår
med stora dagssummor av
sträckande ejdrar har det glesnat betänkligt i flockarna. Sedan år 2000 uppskattas populationen ha minskat med dryg
50 %, men det är antagligen
inte första gången populatio-

nen åkt bergochdalbana. Hoten mot ejdern har varit många
genom åren och framförallt
predationstryck från människor har historiskt gjort att ejdern trots allt varit ovanligare
förr än den är nu. Sedan
1950-talet har vårjakt av ejder
varit förbjuden i Sverige men
på Åland beviljas årligen sedan
2011 vårjakt på 3 800 gudingar. För tre år sedan förbjöds
jakt på ådor i Danmark, vilket
får anses som ett viktigt steg i
bevarandearbetet då just honor verkar vara extra hårt utsatta under ruvning och kläck-

Berglärkor
i Torslandaviken

RIK RASTLOKAL Torslandaviken
med sublokaler som golfbanan,
mudderdammen och Arendalsudden har de senaste vinterhalvåren haft pålitligt besök av
berglärkor och området är unikt
i Göteborg vad gäller fynd av
arten. En sökning på större
flockar av rastande individer ger
inga andra fyndplatser alls. Vin-

N

ETABLERAD FÄRGKLICK Med
vårens ankomst kommer
även våra häckfåglar tillbaka, och numera innefattar
detta även arter som vi bara
för några år sedan ansåg
vara ovanliga "halvrarrisar".
Svarthakad buskskvätta är
en av våra nyinvandrade arter som under förra året
häckade framgångsrikt på
flera ställen utmed Västkusten. Glädjande nog har det
i år setts revirhävdande par
på flera av fjolårets häcklokaler, framförallt i strandängsområden i Kungsbacka
och Falkenbergs kommuner.
När och var hittas den första
häckningen för Göteborg
måntro?

Be r g

lä rk a. B ild :

S
NI K L A

AR

ON

SS

O

terns flock i Torslandaviken var
dessutom ovanligt stor. Som

ning. Sentida räkningar av
sträckande ejdrar visar på en
kraftig snedfördelning mellan
könen där cirka en tredjedel av
de vårsträckande ejdrarna är
honor och andelen är minskande, troligen på grund av undernäring och predation av mink
och havsörn. Idag har också
övergödningen av våra hav
minskat betydligt vilket missgynnar blåmusslor som är ejderns stapelföda. Hittills ser
årets vårsträck av ejder på
västkusten ut att bli det sämsta
under hela 2000-talet.
# BJÖRN DELLMING

mest har det rapporterats elva
individer, en kvantitet som bara
matchas av den flock som höll till
i samma område senvintern
2002 då uppemot femton individer rapporterades.
Nu är berglärkorna förhoppningsvis tillbaks på häckplats
uppe i lapplands- eller jämtlandsfjällen men vi välkomnar
dem åter till vintern.

# KARIN MAGNANDER

VÄSTERHAVSVECKAN

Bild: GUNILLA FRANSSON BANGURA

Bild: ANNELI PERMER

Bild: BJÖRN DELLMING

Under temaveckan kan man till exempel spana in ostron, snorkla, åka på guidad fågeltur till Måseskär eller njuta av förbiflygande havssulor.

KOLLA IN VÄSTERHAVET I AUGUSTI
Under Västerhavsveckan kan du träffa
forskare, lyssna på ringmärkare vid
Grosshamns fågelstation och på Måseskär. Men också se livet under ytan
och åka på sälsafari. Upptäck en rik resurs, hotad av övergödning, utfiskning
och försurning.
Västerhavet består av Skagerrak och
Kattegatt, en rik resurs för näringsliv
och rekreation men också för djurlivet i
vattnet och på land. Havets grunda vatten är barnkammare för mycket av dess
liv. Stränder, holmar och skär är häckningsplats för många fåglar i kustlandskapen, och havet deras skafferi.
MEN PÅFRESTNINGARNA MOT ekosystemet

blir allt större. Allt fler vill ta del av havets resurser. Västerhavet är en ovillig
värd åt mer ovälkomna gäster som
svartmunnad smörbult och blåskrabba.
Plastskräp och partiklar från hela Europa orsakar lidande och död för både
vatten- och landlevande djur, inte minst
fåglar. Övergödning, utfiske och försurning är andra utmaningar för världens
hav.

FÖR ATT ÖKA KUNSKAPEN om de problem
och möjligheter Västerhavet står inför
anordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. Samtidigt med chansen att
uppleva Västerhavet genom spännande,
roliga och äventyrliga aktiviteter för
både barn och vuxna, får man ökad kunskap och kännedom om Västerhavets
möjligheter och utmaningar.
UNDER VÄSTERHAVSVECKAN 5–13 augusti
ordnar ett 80-tal arrangörer aktiviteter
under, över och vid vattenytan. Då kan
du träffa forskare, snorkla, paddla och

dyka, njuta av havsnära kustreservat,
följa med på sälsafari, upptäcka livet
under ytan och mycket mer!
FÅGELAKTIVITETER MED ORNITOLOGER ingår
också i Västerhavsveckans program.
Bland annat guidar Kåre Ström och Thomas Liebig på Måseskär. Grosshamns
fågelstation har öppet hus med föreläsningar om ringmärkning med mera under två dagar, fågelskådning ordnas i
flera andra kustreservat.

# GUNILLA FRANSSON BANGURA

Några evenemang under Västerhavsveckan
Vandring runt Måseskär lördag-söndag 5-13 augusti
Grosshamns fågelstation 5-6 augusti
Naturkryssning i Havsstensfjorden Onsdag 9 augusti
Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen, Färlevfjorden söndag 13 augusti
Naturum Getterön: Lördagarna 5/8 och 12/8 samt söndagarna 6/8 och 13/8
Guidning i fågelutställningen Att flyga högt
Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön. Den sträcker sig längs hela kusten,
från Strömstad i norr till Kullaberg i söder. Västra Götalandsregionens miljönämnd
arrangerar det hela. Sommarens upplaga är den nionde i ordningen.
Hela programmet finns på www.vasterhavsveckan.se, Instagram och Facebook.
Fåglar på Västkusten 2/2017
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Karin kåserar

M INNEN & EN SISTA SU CK
TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

En dag för snart fyra år sedan åkte jag iväg över helgen för
att hälsa på några vänner på östkusten. Jag reste dit som
gamla Karin och återvände som fågelskådare. Ett par dagar
senare besökte jag gasklockan för första gången och fick,
precis som jag hade hoppats, se pilgrimsfalkarna där de satt
och spanade ut över sina domäner. Mäktigt! Det vet jag bestämt var mitt första intryck. Intrycket av dem och av deras
val av utsiktsplats, tillika boplats. Sedan
dess har det blivit oräkneliga besök,
och trots det har jag varje gång till
viss del återupplevt samma fascination jag kände under nyförälskelsen.
Falkarna och gasklockan har för mig
liksom för många andra göteborgsskådare blivit något att regelbundet återkomma till. Somliga kommer för att fylla en lucka
i en månadslista, andra för att stilla längtan efter en
promenad längs drömmarnas kaj. Och ytterligare några för
att pilgrimsfalk är en art man helt enkelt aldrig får nog av.
Eller som för mig, också för att påminnas om privilegiet det
innebär att ha snubblat in i världens bästa hobby.
I mars jämnades klockan med marken. Idag finns bara lite
skrothögar kvar av den dryga åttio meter höga pjäs som under flera säsonger varit falkarnas hem. Genom nya bolådor
på ett par andra svåråtkomliga byggnader i staden har falkarna getts nya chanser. Vi får hoppas att de svarar med att
ta en av dem. Och att de ger oss möjligheten att skapa en ny
plats att återvända till. För nya möten, nya månadslistor och
nya minnen. #

Fåglar på Västkusten 2/2017
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Sluta drömma, börja packa!
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Portugal • September 2017 (lokal guide)

Spanien • Sept. 2017 Gigi Sahlstrand

Marocko • Sept. 2017 Gigi Sahlstrand

Georgien • Sept. 2017 Tomas Haraldsson

www.avifauna.se
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Nordens största utbud av naturresor

funderingar i fält

Förbluffande fågelfakta

VAKNAST TUVSNÄPPA VANN

V

ÅR SKÅDNING GER oss

så mycket, glädje, fascination och tillfredställelse. Ett nytt sätt att
skåda och se på fåglar, har sedan ett par år
gett mig nya kunskaper och insikter om fåglarna
och deras liv. Jag vill förstå hur fåglarna och deras
värld fungerar. Stämmer det att kråkorna i Slottsskogen har slitna och bleka fjädrar för att de äter
mat ur soptunnan? Varför har evolutionen drivit
fram både en vacker sång och ett färgglatt utseende hos bofinkshanen, räcker det inte med antingen
eller? Kommer skatan hitta tillbaka till sin matgömma om jag går dit och möblerar om löven runt
omkring? Dessa frågor och många andra har jag
ställt mig och försökt söka svar på under senare år.
i praktiken? Egentligen rör det
sig inte om någon stor, praktisk förändring, det
handlar mer om att ändra tankesättet. Att se bortom arten, vara nyfiken och ställa sig djupare frågor
om ekologi, evolution, fysiologi, köns- och åldersbestämning.
– Den där gräsandshonan ser ut som en hane,
varför det? Vilket kön tror de andra änderna att
hon tillhör? Varför pumpar inte lövsångaren på
stjärten, så som gransångaren gör; kan den inte eller vill den inte? Vetskapen om fåglarna och deras
beteende blir en viktig dimension i skådningen. Att
veta varför strandpiparen låter foten darra i gräset
ger en annan och djupare känsla av förståelse än
att bara se att den gör det.
Att söka och samla kunskap. En viss
ansträngning kan ibland krävas för
att få svar på frågor. Många är de
kvällar då jag suttit vid datorn

HUR FUNKAR DET DÅ

och via Google eller andra mer vetenskapliga sökmotorer försökt hitta artiklar som kan ge svar på
mina frågor och funderingar. Ibland blir det fullträff direkt, ibland inte. Det händer även att jag
hittar intressanta artiklar om någonting helt annat.
Som den gång då jag sökte efter artiklar om könsbestämning av brednäbbad simsnäppa och fann en
artikel om ett fynd av en hane av denna art helt i
hondräkt. Det är bra att ha koll på varifrån kunskapen kommer och länkarna sorteras därför efter vilken art de tar upp och vilken aspekt av deras liv
artikeln behandlar.
FÖR ATT FÅ SVAR på frågor har jag även skickat mejl
till bland annat VF:s expertpanel och andra kunniga och mer erfarna skådare än jag själv. En av
frågorna handlade om hur långflyttare kan klara
av den långa resan i ett svep utan att sova. Kanske
är det så att de sover med ena hjärnhalvan eller sover när de inte flyger aktivt utan glider fram eller
kanske är de klarvakna hela resan? En fågel som
klarar att vara aktiv länge utan sömn är tuvsnäppan. Hanarna samlas likt brushanarna för att spela
och visa upp sig för honorna. Forskarna kunde visa
att de inte bara kunde vara vakna länge, upp till
18–19 dygn, utan även att de mest vakna hanarna
parade sig mer, med fler honor och därmed fick
fler ungar.
I denna artikel har jag försökt ge en glimt av den
fantastiska vetenskap som ornitologin är och
de tankar den väcker i mig. Jag hoppas
att du fann det intressant och inspirerande och ser fram emot fortsättningen. I framtida nummer av FpV
kommer jag då och då dela med
mig av lite intressanta och spännande fakta om fåglar. Har ni
önskemål om specifika frågeställningar eller ämnen att ta
upp får ni gärna tipsa mig på
robert.ennerfelt@telia.com så
ska jag försöka skriva om detta när tillfälle ges. Vi ses i
fält!

# ROBERT ENNERFELT

Att vara nyfiken, se
bortom artjakten
ger nytt innehåll i
vardagsskådandet.
Bild: JOHAN ENNERFELT
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Marie Mattson ger

Ögonblick från
Delsjöområdet
Det är en tidig morgon i april. Kattugglan hoar bortom Härlanda Tjärn och en
grävling tassar kvickt över stigen på väg
hem till grytet efter nattens äventyr. Den
kalla nattens dimslöjor dröjer sig kvar
över gräsplanerna vid Skatås, i skogskanten betar ett par rådjur ackompanjerade av en smattrande gärdsmyg.
Det taktfasta ljudet av joggingskor
mot grus kommer allt närmre, och en
koltrast avbryter sitt plockande på stigen
och flyger in i skogen med ett varnande
“tjeck-tjeck kii-kii-kii”. Allteftersom da-

14

Fåglar på Västkusten 2/2017

gen gryr vaknar även bofinken och de
andra sjusovarna för att stämma in i
vårsången.
Och så går året sin gilla gång i Delsjöområdet.
Jag är glad att jag får vara där och
vara med när årstiderna skiftar; höra
hur ljudbilden ändras från bedövande
fågelsång och surrande insekter till vinande höstvindar, frasande löv och slutligen, om vintern vill, knarrande snö.
			/Marie

ögonblick från delsjöområdet
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David Klingberg tog sin lust att kryssa under löprundan vidare till sociala medier. ”Running With Birds” har samlat 18 likasinnade

KLINGAN
–ULTRALÖPARE MED HANDKIKARE
Träning och fågelskådning. Går det att kombinera?
Tja, visst går det, men vissa personer går in för kombinationen
mer än andra, och av lite annorlunda skäl. FpV tog ett snack
med ett av Brudarebackens välkända skådaransikten.
TEXT : BJÖRN DELLMING
BJORN.DELLMING@GOF.NU

D

AVID KLINGBERG – i kompiskretsar kanske
mer känd som Klingan, har varit en av de
mer flitiga besökarna på Brudarebacken de
senaste åren. Men numera träffar man honom på
helt andra ställen. Att spendera mycket tid på en
och samma plats är nämligen ingen bra taktik när
man för en ”löpande krysslista”. Men vi tar det
från början.

Hur skulle du beskriva dig själv? Och hur startade
ditt skådande?

– Jag är född 1978 och växte upp i Mullsjö i en
familj med tre syskon. Vi var ofta ute i naturen
och jag var med i både scouterna och frilufsarna.
I fjärde klass följde jag med min klasskamrat Os-
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kar Jonsson och hans pappa till Hornborgasjön,
och där kan man nog säga att mitt fågelskådande
började på allvar. Jag och Oskar blev ett hårdskådande team, och eftersom vi inte hade körkort
blev det mycket cyklande i Mullsjöområdet.
Ibland kryddades dock skådandet med höjdpunkter som resor till Hornborgasjön, Getterön eller
Öland. Vi hängde ihop långt upp i skolåldrarna,
och i åttonde klass sökte vi praoplats på Ottenby
fågelstation och året därefter vid Hornborgasjön.
Hur var hemmaskådningen i Mullsjö då? Blev det
några roliga upptäckter?

– Jodå! På morgnarna innan skolan brukade
jag spana av Mullsjön, där jag en morgon hittade

Klingan - ultralöpare med handkikare

Bild: DAVID KLINGBERG

Bild: OSKAR JONSSON

Nästan barfota.

– Jag gillar skrattmåsar och deras skrän då det
påminner om uppväxten vid Mullsjön. Generellt
gillar jag nog läten, snarare än någon speciell art.
Ropen från storlom och kattuggla är helt klart
några av favoritlätena.
– Sedan vill jag helst börja skåda direkt utanför
dörren, maximera tiden i naturen istället för att
sitta i bilen. Jag gillar också att utforska mina
närmiljöer. Vid Kvibergs kyrkogård hittade jag en
bra utsiktsplats som jag kallade för klockstapeln i
Artportalen. Dit kunde jag promenera på fem minuter. Så favoritskådningen kanske får bli inlandsskådning, eller åtminstone är det så det oftast blir. Jag hade gärna skådat mer vid havet
men ogillar restiden.
– Hur var det att komma till Göteborg och skåda då,
jämfört med Mullsjö och Örebro?

en smådopping. Det var nog Mullsjöns första, då
flera av traktens skådare kom för att se den.
Mullsjön är för övrigt en spännande sjö med
skrattmåskoloni, häckande storlom och på våren
ses alla Sveriges andarter här. När jag sedan lämnade Mullsjö för studier efter gymnasiet bodde
jag först ett år i Örebro och flyttade sedan till Göteborg.
– Vad fascinerar med fåglar? Har du någon favoritfågel eller favorittyp av skådning?

– När jag kom till Göteborg 1999 blev det mer
studier och studentliv än skådning, tyvärr. Det
var först i 30-årsådern jag hittade tillbaka. Då,
liksom när jag var liten, tack vare lokaler nära
min bostad. På Brudarebacken har jag som sagt
spenderat en hel del tid och lärt mig mycket av
veteraner som Leif Andersson och Jan-Åke Noresson. Framförallt genom sträckskådning och att
känna igen fåglarnas lockläten, vilket man har
stor glädje av.

”

Jag föredrar
att springa
i skogen på
stigar, gärna
i kuperad
terräng och
i minimalistiska skor/
sandaler

– Och nyligen har du flyttat ytterligare en gång.

– Ja, min sambo har öppnat café i Älvängen, så
under hösten 2015 flyttade vi till Nödinge. Som
Fåglar på Västkusten 2/2017
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fågelskådare gladdes jag åt närheten till fina lokaler som Stora Viken, Tjurholmen och Vättlefjäll,
och om vi nu ska nämna favoritlokaler igen så vill
jag nämna Grosjön! Det är en mycket fin liten slättsjö i närheten av Älvängen med mycket änder, vadare och nästan alltid havsörn.

”

Jag tycker
att fler
borde tänka över hur
man skådar
och vad
man faktiskt belastar världen
med, och till
vilken nytta
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– Angående närhet till skådningen; du har ju ett intresse som du kombinerar med fågelskådning direkt
utanför dörren?

gruppen. Bengt Andersson från Tomelilla har skapat ett kalkylark där vi bland annat kan fylla i våra
löpkryss. Oskar Jonsson har illustrerat omslagsbilden till gruppen (som vi även fick ha med som intro-bild till denna artikel, – tack för det). Än så
länge är vi 18 medlemmar och jag har kommit upp
i 128 arter.
– Vad är viktigast: att göra en bra tid på milen eller att
hitta fåglar?

– Löpningen ja. Den har följt mig från barnsben
– Jag tycker det är viktigt att njuta av löpningen
och förde in mig på friidrott/tiokamp. De senaste
och att ge sig tid att stanna upp och kolla på en ut17 åren har det dock blivit mycket löpande i sand
sikt eller lyssna på fågelsång. Det gör löprundan
i form av beachvolleyboll så till mitt instagrambåde längre och trevligare.
konto ville jag ha namnet Sandlöparen, vilket hade
– Bästa löpkryss hittills då?
innefattat alla mina intressen: fåglar, löpning och
– Tyngst hittills måste nog vara järpen som jag
beachvolley. Sandloparen var dock upptaget, så det
skrämde upp i Ryfors i våras. Den satte sig fint i
blev runningwithbirds istället.
någon sekund ganska nära och spanade in mig.
– De senaste fyra åren har dock löpningen blivit
Sedan har det öst in roliga arter i mina nya jaktnummer ett. Jag föredrar att springa i skogen på
marker, till exempel ringtrast, röd glada, hökuggstigar, gärna i kuperad terräng och i minimalistisla, trädlärka, tjäder och nattskärra – alla dessa på
ka skor/sandaler, vilket har känts som ett naturligt
löprundor i Vättlefjällsskogarna.
steg efter allt barfotaspringande på beachen. Jag
minns även från friidrottsträningarna hur härligt
– Snyggt! Inga beachvolley-kryss än så länge då?
det var att springa barfota över fotbollsplanen!
– Nej, men på några turneringar har jag önskat
– Fram till 36 års ålder var Göteborgsvarvet det
jag hade med tuben på stranden när det blåst halv
längsta jag hade sprungit. Efter att ha läst böckerstorm längs Hallandskusten!
na Born to run och Ät och spring ändrade jag dock
min löpteknik så den blev mer energi– Det här med en ”löpande krysslista” går
snål och ändrade på min kost,
ju hand-i-hand med microbirding/ekooch upptäckte att jag plötsligt
skådning som diskuterats i många
inte upplevde någon gräns
forum. Är miljöengagemang och
för hur långt jag orkade
klimatpåverkan en viktig del i
springa. Nu har jag träditt skådande?
nat oavbrutet 4–10 mil
– Ja, jag tycker det är
varje vecka i tre år och
självklart att man bryr sig
är nästan aldrig skaom naturen och klimatet när
dad eller sjuk. Från att
man skådar. Jag tycker att
ha sprungit mitt första
fler borde tänka över hur
marathon 2014
man skådar och vad man fak(Skogsmaran mellan
tiskt belastar världen med,
Skatås och Hindås) tog
och till vilken nytta. Ibland sitjag mig an mina första
ter man i timmar i en bil bara för
ultralopp under 2016 och
att se något som någon annan
krönte det nu i augusti med
BR
AN
DK
att springa hela Vasaloppet,
R G upptäckt.
E
B
RO
NG
NA
– Jag tror att det skulle upptäckas
90 km, på tiden 9:45. Den lyckan
KLI
D KU
N G S FÅ G EL . B il d : D A V I D
mycket mer ovanliga fåglar om alla la ner
jag kände när jag nådde målet i Mora
mer tid på sin närmiljö. Jag har till exempel hittat
är helt oslagbar.
ett par mindre flugsnappare och en brandkronad
– Och Running with birds tog du vidare till Facebook.
kungsfågel i mina egna skogar och de är tveklöst
– Japp! Jag och Oskar Jonsson, som även delar
de roligaste kryssen jag har. Jag åker i princip aldmitt löpintresse, hade länge pratat om att man bor- rig på larm om det inte är på cykelavstånd.
de ha en ”löpande krysslista” över fåglar man note– Men jag tycker det mesta i naturen är intresrar under löprundorna. Sagt och gjort, jag startade
sant. Ju mer och närmare man studerar djur och
Facebook-gruppen ”Running With Birds” och det
växter, desto vackrare blir de. Jag har gått en del
droppade ganska snabbt in ett gäng likasinnade i
artbestämningskurser på universitetet, men där

Fåglar på Västkusten 2/2017

Klingan - ultralöpare med handkikare

Bild: DAVID KLINGBERG

Fler ovanliga fåglar skulle upptäckas om alla la ner mera tid i sin närmiljö, menar David Klingberg, här med Oskar Jonsson, skådarvän sedan barnsben.

var det mycket korvstoppning så nu lär jag sakta
men säkert om det mesta av det där, inte så att jag
ger mig ut för att leta utan tar det lite som det
kommer. Jag fotograferar gärna det jag ser och
med hjälp av sociala medier, där man kan lägga
upp bilder, så lär man sig den vägen också tack
vare alla kunniga människor som kommenterar.

sörja mig på gator och torg genom att härma
Michael Jackson.

– Vad gör du annars, när du inte springer eller skådar?

– Jag drömmer lite om att göra ett ”Big Year” till
fots och springa in 300 kryss men jag vet inte om
sambon tycker det är fullt lika roligt. Men hittar
jag en sponsor så hade det varit ett kul projekt.
– Sedan brinner jag väldigt mycket för det här
med hälsa och jag är övertygad om att fågelskådare har bättre hälsa än en medelsvensson. När vi
hastar ut till Kråkudden eller upp på Brudarebacken så har våra hjärtan och muskler fått den träning
de behöver. Dagsljuset gör att vi somnar lättare på
kvällarna och upplevelserna av natur och fåglar
ger oss ro i själen. Mina bästa hälsotips är: träna
för att du ska bli gammal, ät mat utan innehållsförteckning och njut av livet som fågelskådare – gärna så mycket som möjligt till fots. #

– Då jobbar jag som hälsoinspiratör på Dagab/
Axfood. Ett mycket inspirerande jobb där jag kontinuerligt håller föreläsningar i hälsa/livsstil. Jag
är även utbildad lärare i biologi, idrott och hälsa.

– Där ser man. Sitter du förresten på några dolda
talanger?

– Ja, jag har en ganska outnyttjad talang att dansa. Nuförtiden är det bara min kära sambo som får
uppleva mina moves, men i grundskolan vann jag i
princip alla danstävlingar jag ställde upp i – vare
sig det var bugg, tryckare eller disco.
– På senare tid har jag även tagit hem titlar i fuldans och skulle det krisa skulle jag nog kunna för-

– Haha, jag slår vad om att någon kommer be dig om
en liten föreställning i fält efter att ha läst detta! Om vi
ska försöka summera med lite inspirerande tips och
visioner om framtiden då. Vad skulle ditt mest inspirerande tips för FpV:s läsarkrets vara?

”

Jag drömmer om att
göra ett Big
Year och
springa in
300 kryss
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SNATTERAND

Bild: BJÖRN DELLMING

Snatterand utmärker sig framförallt genom sin kontrastrika näbb, som är orange med jämn, svart näbbrygg.
Huvudet kan ofta få en något kantig profil. Den är något mindre och nättare i kroppen än den snarlika gräsanden.

ÅRTA
I vattnet ligger årtan oftast lågt och djupt
Näbben går helt i gråskalor vilket skiljer

Snatterand

LURIGA SIMÄNDER?
– SILHUETTEN KAN TA DIG ÄNDA FRAM
Simänder är en artgrupp som ibland älskar att inte synas.
Honorna är allmänt brunspräckliga och under häckningstid ikläder sig dessutom hanarna en honliknande
dräkt. Vi tar en närmare titt på de tre arter av simänder
man lättast blandar ihop.
TEXT & ILLUSTRATIONER: BJÖRN DELLMING
BJORN.DELLMING@GOF.NU
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Årta

luriga simänder

GRÄSAND

Bild: ANDERS VESTLUND

med bröstet, vilket ger ett framtungt intryck.
den tydligt från gräs- och snatterand.

Bild: BJÖRN DELLMING

Gräsand har typiskt jämnrunt huvud och ganska kraftig orange-beige näbb med mörk näbbrygg där det
mörka området ofta har en ganska oregelbunden utbredning.

Gräsand

I

Sverige häckar sju arter simänder.
Åtminstone tre av dem kan vara svåra att
skilja åt: snatterand, årta och gräsand.
De är relativt jämnstora (årtan minst av
dessa) och kan både rasta och häcka på
samma typ av lokaler, till exempel slättsjöar.
Honorna av dessa arter kan ibland ge huvudbry om man inte riktigt vet vad man ska
kika på.
Samtliga har en brungråspräcklig dräkt
och snarlika teckningar på näbb och huvud.
Övriga fyra arter: kricka, skedand, bläsand
och stjärtand avviker såpass mycket från de
tre arterna ovan och behandlas därför inte i
denna artikel.

S

natterand är en medelstor simand,
något mindre och nättare i kroppen än
den mycket snarlika gräsanden, och

utmärker sig framförallt genom sin kontrastrika näbb, som är orange med jämn,
svart näbbrygg. Huvudet kan ofta få en något kantig profil då snatteranden ibland har
en vana att resa nackfjädrar, lite som en
skrake.
Huvudet är finstreckat och ofta något gråare än övriga färgskalan hos fågeln.
I flykten visar snatterandhonan en någorlunda tydlig vit ”sockerbit” på de inre armpennorna och vitaktig buk, vilket skiljer den
från gräsandhonan som har ljusbrun mage.

Å

rta är den minsta av de tre. Den har
ofta en ganska karakteristisk profil
när den simmar i vattnet, då den ofta
ligger väldigt lågt/djupt med bröstet, vilket
får den att se tydligt framtung ut. Näbben
går helt i gråskalor och skiljer sig på detta

direkt från både snatterand och gräsand.
Lägg också märke till vitaktig haka/strupe
och kontrastrik ansiktsteckning, samt generellt mörkare och mer dämpad färgskala i
dräkten. I flykten uppvisar årthonan en
mörk vingspegel med vita kanter utmed
armpennorna.

G

räsand är den största av dessa tre
och har ett jämnrunt huvud och en
ganska kraftig orange-beige näbb
med mörk näbbrygg där det mörka området ofta har en ganska oregelbunden utbredning. Dräkten är ganska livligt brun
utan större kontraster mellan kropp och huvud (något som snatterand ofta uppvisar).
I flykten visar gräsandhonan en mörkblå
vingspegel med vita kanter och ljusbrun
mage. #
Fåglar på Västkusten 2/2017
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KENTSK TÄRNA
OKAMMAD, GNISSLANDE & LJUVLIG
Kentsk tärna hör inte till de välkammade.
Med spretig nacktofs och ett amalgamgknirkande läte
skiljer den sig från sina mindre kusiner. Men var finns logiken
bakom artens brittiska namn: Sandwich tern?
TEXT: HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

N

ÄR MAN ÄR där tärnor är, märker man tärnorna. Rörliga, synliga, högljudda. Måsarnas stilmässigt elegantare kusiner, om än
lika förfördelade vad gäller sångrösten. I våra
trakter är fisktärnan den vanligast förekommande, följd av den snarlika silvertärnan, som mest
tittar in på väg norr- eller söderut. Den här texten
handlar inte om dem. Istället ska vi tala om en
något lite större släkting, faktiskt lite av en doldis
som så ofta i den här artikelserien. Undertecknad, som anser sig veta mycket om en hel del,
kände inte ens till denna fågels existens förrän
2004, i skådarkarriärens gryning. Kentsk tärna,
som det alltså rör sig om, hade på något sätt lyckats försvinna i mängden.

FÖR DEN OVANE BETRAKTAREN skiljer den kentska
tärnan inte ut sig på något uppenbart vis från tärnor i gemen. Särskilt inte i flykt eller motvind.
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Hos en sittande fågel i medvind är det
däremot tydligt att frisyren inte är
så välkammad som hos småkusinerna utan mer konstnärligt
spretig, lite som en ung Franz
Liszt. Inom Svea rike är det endast skräntärnan som på liknande sätt uppvisar nacktofs, men
den skiljer uppenbart ut sig med sin
gigantiska röda näbb och sitt hägeraktiga vrål. Det raspiga skriket hos kentsk tärna har istället beskrivits som liknande gnisslet av
en tand som fylls med amalgam – en törhända
föga tilldragande liknelse, om än ackurat.
Vidare uppvisar den kentska tärnan en svart
näbb med ljus spets (hos den sydamerikanska underarten gul näbb, men mer om det senare) vilket
andra svenska tärnor inte brukar ha. Mörka ben
och kortare, inte fullt så djupt kluven stjärt är an-

Hampus porträtterar

Bild: HANS ZACHRISSON
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Artspaning
dra goda ledtrådar om inte storlek och gravitas
jämfört med fisk- och silvertärnor är tillräckligt.
FÖRR, NÄR ALLT VAR ENKLARE, fördes de flesta tärnor
till släktet Sterna i familjen Sternidae inom ordningen Charadriiformes (vadarfåglar), men på senare tid har de degraderats till underfamiljen Sterninae inom familjen Laridae – måsfåglar (men
förstås aazlltjämt inom ordningen vadarfåglar). Ur
Sterna har sedan många arter brutits ut, i synnerhet sedan DNA-analysens intåg. Med dess hjälp har
det visats att det gamla släktet var polyfyletiskt,
det vill säga att arterna inte var varandras närmaste släktingar. En indelning i klader har kunnat göras utifrån huvudteckning – vit hjässa, svart huva
eller svart huva med vit panna. Sedermera har
skräntärnan flyttats till egna släktet Hydroprogne,
sandtärnan som enda art till Gelochelidon, småtärnan med släktingar till Sternula, de mer tropiska
sottärna och tygeltärna och några till, till Onychoprion och slutligen kentsk tärna tillsammans med ett
antal likaledes okammade arter till Thalasseus – ett
släkte som i en tidigare inkarnation kallades ”rovtärnor” och innefattade skräntärna.
SOM SÅ OFTA INOM taxonomin

är det emellertid inte
ett okontroversiellt ämne och IUCN (International
Union for Conservation of Nature and natural resources) vilket ju är det organ som bland annat
handhar den internationella rödlistan, erkänner
ännu inte taxonet Thalasseus utan fortsätter föra
dem till Sterna. Här kommer också det vi skulle
återkomma till senare in, nämligen att den amerikanska Cabots tärna (där den sydamerikanska underarten har gul näbb) alltjämt anses vara underart
till kentsk tärna av bland andra IUCN trots att studier av mitokondrie-DNA visar att den har närmare
släktskap med en annan amerikansk art – aztektärna
(som för övrigt av andra taxonomer också förs till
Thalasseus). Det är inte lätt när det är svårt.

”

Oförsiktiga
människor
tenderar
att betrakta
tärnans
häcklokaler
som ’badstränder’.

Bild: OVE FERLING
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OM VI ÄNDÅ ÄR ute

och grottar ner oss i namn är det
kanske bäst att löpa linan ut? Sterna, det gamla
vanliga släktesnamnet, lär vara en latinisering av
ett frisiskt ord för tärna, ”stirn”, vilket förmodas
vara ljudhärmande. Det uppenbart besläktade
svenska ordet tärna går att härleda till urnordiskans ”þirnōn” som även det är ljudhärmande och
kan jämföras med danskans ”kirre” och västmanländska ”tiärp”. Således har det inget med tärna i
betydelsen (tjänste)flicka att göra, vilket har helt
andra, protogermanska, rötter. Det mer aktuella
taxonet Thalasseus härrör från den grekiska havsgudinnan Thalassa, en av universums tidiga varelser, som inte bara personifierar havet utan ”är”
havet, precis som hennes far Aither är luften och
hennes mor Hemera är dagen. Thalassa avbildas
för övrigt ofta med mänsklig överkropp, havet som

Hampus porträtterar
underkropp och krabbklor som hornlika huvudprydnader. Själva ordet thalasseus tycks betyda fiskare, men den uppgiften är i skrivande stund obekräftad.
MEN DET HÄR MED ”kentsk” då? Och ”sandvicensis”?
En fågel som diggar smörgåsar och musik från Eskilstuna törhända? Nog för att det är en smula
ovanligt med ett sådant namnskick, men det som
avses är grevskapet Kent i sydöstra England där
det råkar finnas ett samhälle vid namn Sandwich,
känt för att John Montagu, fjärde earlen av Sandwich, påstås ha varit en sån flitig hasardspelare att
han inte gav sig tid att resa sig från kortspelsbordet
för att äta ordentliga måltider, utan bad betjäningen lägga kött mellan brödskivor som på så vis kunde inmundigas under spelets gång – ett påfund som
blev populärt och fick hans namn. (Mer vänligt
sinnade källor menar att han snarare arbetade så
strängt med sina uppdrag inom amiralitetet och
därför inte tog sig tid att äta ordentligt). Den engelske ornitologen John Latham beskrev nämligen
arten kentsk tärna 1787 som Sterna sandvicensis
på grund av att orten Sandwich angivits som typlokal.
I andra fall där fåglar fått artepitetet sandvicensis brukar det istället röra sig om fåglar från Hawaii, eftersom ögruppen av James Cook fått namnet Sandwichöarna, efter nyss nämnda earl, som
sponsrade Cooks expedition. Inte så krångligt
egentligen alltså, även om det som sagt är lite
ovanligt med svenska artnamn uppkallade efter så små landenheter som
ett grevskap stort som Dalsland.

preferenser rörande hus och hem är troligen det
största skälet till att mänsklig aktivitet är problematisk för arten – inte själva boet, för det är bara
en grunt uppsparkad grop att lägga äggen i, gärna
högst en halvmeter från ett annat bo, då kentsk
tärna använder kolonitäthet som försvar mot angrepp och överlåter åt mer koleriska kollegor som
fisktärna och skrattmås att mota bort inkräktare
– utan det är själva platsen som ställer till det.
Kentska tärnan, liksom småtärnan och skräntärnan, hyser en stark förkärlek för sandiga miljöer i
havsbandet, gärna med långgrunt och fiskevänligt
hav inom nära räckhåll. Oförsiktiga människor
tenderar ju att beteckna sådana lokaler som ”badstränder” vilket förstås leder till problem. I våra
trakter har tärnorna fått maka sig lite längre ut i
havsbandet, till mer otillgängliga platser, där badgäster sällan hamnar – öar, revlar och liknande.
Äggen är sällan fler än tre per kull och ungfåglarna
väntar ofta med att gå till häckning till fjärde levnadsåret. Utöver mänsklig aktivitet utgör, till följd
av valet av livsmiljö, dåligt väder största hotet mot
ägg och ungar.
FÖRSTA DOKUMENTERADE HÄCKNINGEN i landet var som
sagt 1911 (hur det var innan dess går bara att spekulera i, men eftersom det finns stenåldersfynd av
pelikan från Öresundsområdet är det inte orimligt
att tänka sig att även en och annan kentsk tärna
tittade förbi på den tiden) och sedan ökade populationen fram till 70-talet då den minskade
igen. 2005 upptogs arten som sårbar på svenska rödlistan, 2010
uppgraderas den till starkt
hotad för att 2015 omvärderas till sårbar
igen. Om det är en
faktisk positiv trend
eller bara tillfälligheter får framtiden
utvisa. Vem vet
vad som händer
till nästa inventering? Världspopulationen klassas
emellertid som livskraftig.

”

Men det
här med
’kentsk’
då? Och
’sandvicensis’?
En fågel
som diggar
smörgåsar
och musik
från Eskilstuna törhända?

FOLKLIGA NAMN specifika för
arten är det lite dåligt bevänt med i Sverige, eftersom den första dokumenterade häckningen i
landet tilldrog sig 1911,
vilket också leder till att
Sven Nilsson inte fick
möjlighet att anteckna
vad den smakar, men i
förbifarten kan nämnas att
den på danska och norska
heter splitterne, på färöiska
SÅ KAN VI KONSTATERA, att
faksaterna (ung. tofstärna, hårtärnan
från Kent (en plats
tärna) och på tyska BrandSa
K
nd
BEC
annars
även
väl känd för sin
seeschwalbe (”bränningshavssvala”)
wic
Y
L
S
h te r
n . I ll u s t ra ti o n : H A M P U
rikliga humleproduktion) sin ringa
Kentsk tärna häckar längs kusterna i Euberömmelse till trots, kunde bidra med
ropas och västra Asiens hav, inklusive Svarta och
en hel del intressant kuriosa åt eftervärlden. Så
Kaspiska havet. Populationen runt södra Kaspiska
havet håller sig på samma lokal året om medan öv- länge det finns ännu icke bortsköljda sandbankar
att kolonisera kan vi hoppas få se den igen – när du
riga sträcker iväg antingen mot Sydeuropa och
Afrikas västkust hela vägen ned till Sydafrika, eller käre läsare får tidningen i din hand bör det ju redan ha hänt.#
Oman, Persiska viken och södra Indien. Tärnans
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Sandbergs sida

SANDBERGS SIDA

EN SISKA I HANDEN
– TJUGO I SÖKAREN
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM

O

M DET HADE blåst lite mer, så att löven
på marken fladdrat runt, hade man
riskerat att trampa på gråsiskorna.
De var fullt upptagna med att leta frön
bland januarigräs, små nedfallna pinnar,
kottar och löv. En miljö som kamouflerar
dem märkligt effektivt. Också uppe i toppen
på vinteralar kan de vara förvånansvärt svåra att upptäcka bland knotiga smågrenar
och kottar.
Vid flera tillfällen under vårvintrar har
jag upptäckt dem plötsligt, framför fötterna
och på samma ställe – under alarna vid lekplatsen. Den här gången var det ett 20-tal
individer vilka rörde sig som möss i det korta gräset. Det blev ännu tydligare om man
böjde sig ner och iakttog dem, marken runt
flocken såg ut att flytta på sig som en levande enhet. Då och då tittade de födopickande
ryggarna upp för ett ögonblick, så att den
lingonröda pannan glänste till.

Några veckor senare hörde jag grönsiskesång en bit upp i en björk. Endast sex stycken, men det lät som en större flock. ”Ett sorlande kvitter”, enligt Gunnar Brusewitz i
boken Fåglalåt. Han skriver vidare hur
märkvärdigt väl grönsiskorna sommartid
kan kamoufleras på marken när maskrosorna är utblommade och blivit till fröbollar.
”Vindstilla dagar när man bara ser de hemlighetsfullt bugande maskrosstjälkarna undrar man först vad som är på gång i backslänten – den skyddstecknade fågeln lägger man

till en början knappt märke till eftersom den
så fint smälter samman med gräsgrönskan
och de gula blänken från fibblor och smörblommor”. Poesi! Brusewitz var en strålande naturkonstnär, men minst lika bra som
essayist och prosaförfattare.
Gråsiskorna såg jag genom kamerasökaren, grönsiskan hade jag i handen. Den hade
blivit lite sen i uppfloget från vintergräsmattans frön när jag gick ut i trädgården,
och slog i en gren en aning innan den damp
ner i den blötbruna vissna rabatten. Den
bara satt där, så det var enkelt att böja sig
fram och plocka upp den med handen och
ta med den in i värmen en stund och hoppas. När jag lite senare satte upp den i pergolan på altanen var den fortfarande lika
stilla. En svartgrön brosch i den vintersolkiga vinrankan, i behov av skydd från skatorna. Flera gånger under timman som passerade gav jag mig ut för att se efter. Siskan
var kvar, i samma ställning som då jag satte
upp den. På morgonen var den borta.
En levande grönsiska ryms i en kupad
och sluten hand, en minikropp, endast ett
uns i vågskålen, men med ett invärtes biologiskt universum av blod, hjärta, blinkhinna, njurar ... Det var den som var skadad,
det var jag som upprättade relationen, den
alltid närvarande, den osynliga tråden –
mellan det vi kallar djur och det vi kallar
människa. #
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BREVIKS KILE
DÄR VADARE OCH SKÅDARE MÖTS PÅ TJÖRN

Tjörns finaste vadarlokaler hittar du i väster. Under våren rastar
en mängd vadare och simänder i Breviks kile. Här brukar ringtrasten stanna till i april och i maj sjunger näktergalen.
TEXT : PER UNDELAND
PER.UNDELAND@GOF.NU

N

ATURRESERVATET BREVIKS KILE – Säby kile – Toftenäs ligger på Tjörns västsida och består av
flera grunda havsvikar med omgivande
strandängar, hagmarker, torrbackar och kala
bergsryggar. Breviks kile är en av landskapets bästa rastplatser för vadare, gäss och änder. På strandängarna sydväst om Breviks kile rastar dessutom
ofta stora antal tättingar som ängspiplärka, gulärla, sädesärla och stenskvätta.

Bra överblick över strandängar och omgivande vattenytor får man från flera av områdets bergknallar.
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Området utgör det i särklass största sammanhängande betesområdet i Bohuslän och är skyddat
enligt Natura 2000. Tillträdesförbud gäller på
strandängarna runt östra kilen av Breviks kile under tiden 1 april – 15 juli. Visa alltid hänsyn mot
betande djur!
GOTT OM VADARE OCH SIMÄNDER

Totalt har 213 arter noterats inom området,
varav 91 som häckar, möjligen häckar eller har
häckat.

fågellokaler
Tuvsnäppa rastade
i Breviks kile 2005,
2006 och 2007 – i
samtliga fall i september månad.

Bild: PER UNDELAND

Utsikt över Breviks kile strandängar mot Runnholmen 30 september 2016. Efter hård västlig vind
råder högt vattenstånd och områdets första storlabb har just passerat över strandängarna.

Bild: PATRIK JONASSON

Bild: PATRIK JONASSON

Spovsnäppor i praktdräkt rastar från första halvan av juli,
från mitten av augusti dyker ungfåglarna upp.
VÅR: I mars samlas stora antal gravänder, strand-

skator och tofsvipor, och senare under våren rastar
flertalet andra vadararter och simänder. Större
flockar små- och storspov ses ofta komma sträckande från sydväst. Höga antal fisk-och silvertärnor
rastar i månadsskiftet april/maj. Ringtrast rastar i
april, och senare under våren hörs näktergal
sjunga.
SOMMAR: Häckfågelfaunan är den vanliga för Bohuskusten med arter som grågås, gravand, ejder,
större strandpipare, tofsvipa, enkelbeckasin och
rödbena. Sydlig kärrsnäppa häckade senast 1996.
Häckande vadare har det tufft, då både tornfalk
och korp häckar i Ranneberg, berget söder om Breviks kile. Bland småfåglarna är ängspiplärka, törnsångare, stenskvätta och hämpling karaktärsarter
och gråsiska (cabaret) häckar på Toftenäs. Grågås,
vitkindad gås, simänder och vadare rastar redan
från månadsskiftet maj/juni och efter midsommar

Bild: PATRIK JONASSON

I juli-oktober är kärrsnäppan ofta den vanligaste
vadaren i Breviks kile, ibland i 100-flockar.

är höststräcket i full gång. Vitkindad gås har ökat
explosionsartat från max 8 ex 2006 till max 650 ex
2016.
HÖST: Rastande vadare och tättingar på strandängarna är områdets största attraktion. Totalt har 33
arter vadare noterats, 5 färre än vid Torslandaviken och 3 färre än vid Ödsmåls kile i Kungälvs
kommun och Ramsvikslandet i Sotenäs kommun.
Flera vadararter rastar i för Bohuslän höga antal,
se faktaruta. Dykänder, smålom, doppingar och alkor ses på djupare vatten, speciellt nordväst om
Toftenäs. Pilgrimsfalk jagar ofta i området.
VINTER: Utanför Toftenäs ses dykänder, smålom
och alkor. I övrigt är det ganska fågelfattigt med
enstaka havsörnar på besök och vinterrevir av varfågel och skärpiplärka.
Tillfälligt: amerikansk kricka, alfågel, smådopping,
stormfågel, silkeshäger, ägretthäger, vit stork, röd
glada, vattenrall, skärfläcka, fjällpipare, sandlöpa-

”

Höstens
rastande
vadare och
tättingar
på strandängarna är
områdets
största attraktion
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”

re, tuvsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, kustlabb,
fjällabb, storlabb, tärnmås, kentsk tärna, tobisgrissla, alkekung, turturduva, berglärka, större
piplärka, rödstrupig piplärka, citronärla, sävsångare, höksångare (häckning), grönsångare, blåhake,
svarthakad buskskvätta, talltita, bändelkorsnäbb,
större korsnäbb och rosenfink.
HITTA HIT

Efter västliga stormar
blir strandängarna
översvämmade. Då
är området
ofta som
bäst för fågelskådning.

Vid trafikljusen efter Tjörnbroarna tar du vänster
på väg 169 och efter 5,5 km når du Wallhamnsrondellen. Här tar du höger mot Kållekärr. Kör rakt
fram i Kållekärr och fortsätt 2,2 km till rondellen,
där du fortsätter rakt fram mot Skärhamn.
Vill du besöka Säby kile tar du höger efter 100
meter mot ”Säby 2” (blå skylt). Parkera på anvisad
plats vid Säbygården efter 900 meter och fortsätt
sedan ”Säbyleden” till fots. Efter 600 meter har du
Säby kile på höger sida och efter ytterligare 1,2 km
ser du de norra delarna av Breviks kile till vänster.
Vandringsleden går sedan genom fina buskmarker
och över betade ängar till västra delen av Säby ö.
Vill du besöka Breviks kile fortsätter du 3,3 km
till nästa rondell där du tar höger mot Skärhamn.
Vid skylten ”Skärhamn” efter 900 m ser du strandängarna och södra delarna av Breviks kile. Här
finns en parkeringsplats på höger sida av vägen
med en informationstavla över området. För att
parkera kan du också fortsätta ytterligare 250 meter och ta till höger in på Radona (Getinge) industriområde. Parkera
på anvisade platser. Notera
dock att grinden kan
stängas på kvällarna.
Gå tillbaka mot
strandängarna du
såg tidigare och gå
upp på den första
höjden. Härifrån
får du bra överblick över både
östra och västra
kilen samt de finaste strandängarna.

Vill du besöka Toftenäs fortsätter du ytterligare 450 meter på vägen
Sm
mot
Skärhamns centrum.
N
åsnä
O
SS
p p a. B il
d : PAT R I K J O N A
Sväng mot höger på Toftenäsvägen och fortsätt förbi skylten ”Toftenäs”
(gul skylt) efter 300 meter. Efter ytterligare 700
meter finns några parkeringsplatser vid vägens
slut. Gå genom grinden (stäng noga efter dig!) och
följ vandringslederna området.
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Bästa vadardagarna
Högsta rastande antal av regelbundet förekommande vadare vid Breviks kile, enligt rapporter till
Artportalen.
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa		
Kustsnäppa
Brushane		
Myrsnäppa
Spovsnäppa
Mosnäppa
Kärrsnäppa
Småsnäppa
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Rödspov 		
Myrspov		
Småspov		
Storspov		
Drillsnäppa
Skogssnäppa
		
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena		
Rödbena		
Roskarl		

82 ex
2 ex
75 ex
54 ex
24 ex
115 ex
50 ex
42 ex
5 ex
15 ex
8 ex
150 ex
10 ex
6 ex
30 ex
2 ex
35 ex
49 ex
275 ex
17 ex
7 ex
7 ex
18 ex
129 ex
130 ex
84 ex
3 ex

22 mars 2001
Maj och aug
10 aug 2013
27 juli 2006
30 juli 2009
14 mars 2007
24 aug 2010
10 aug 2011
26 maj 2015
05 sep 2006
20 maj 2013
24 aug 2010
14 sep 2011
28 okt 2015
13 aug 2010
28 aug 2011
12 aug 2013
07 maj 2006
21 apr 2008
06 maj 2015
08 apr 2006
09 juli 2007
15 juni 2005
06 maj 2014
07 juli 2007
19 juli 2010
07 maj 2006

Bland ovanliga besökare finns skärfläcka, fjällpipare, sandlöpare, tuvsnäppa, smalnäbbad simsnäppa och stormfågel.

SKÅDARTIPS

Breviks kile: Bäst överblick över området får man
från höjden söder om Utänge ö, som kan besökas
hela året. Härifrån har man på förmiddagen fint
medljus över den västra kilen. På eftermiddagen
har man medljus över den östra kilen och den finaste strandängen. Mot sydost kan man spana av
tre grunda dammar där simänder, vadare och måsfåglar ofta födosöker. Favorittillhåll för mosnäppa!
Området kan med fördel även överblickas från en
avsats väster om Ranneberg. När tillträdesförbudet
inte gäller kan man gå ut till en liten höjd norr om
de grunda dammarna för att komma närmare den
östra kilen.
Vill man spana ut över de yttre delarna av kilen
kan man gå upp på någon av höjderna norr om
stranden. Den yttersta, Runnholmen, blir en ö vid
högvatten och stövlar behövs alltid. Efter västliga

fågellokaler

Karta: BJÖRN DELLMING

Från höjden söder om Utänge ö har man bäst överblick över Breviks kile. Mynningen till Breviks och Säby
kilar spanar man lämpligen av från en brant höjd som man når via vandringsleden ut mot havet.

stormar blir strandängarna helt eller delvis översvämmade. Det är vid dessa tillfällen som området
ofta är som bäst för fågelskådning. Höga antal vadare samlas på de blöta strandängarna och måsfåglar söker lä i strandkanten, på eftersommaren
ibland någon kentsk tärna.
Säby kile: Längs den öringförande Säbyån, som
mynnar i Säby kile, finns ett av de största vassområdena på Tjörn. Härifrån hörs flera nattaktiva arter, bland annat gräshoppsångare som är mycket
sällsynt på Tjörn. Ån kan passeras på en cykelbro
400 meter uppströms. Vid mynningen finns sanka
områden där dvärgbeckasin rastar på senhösten
och våren.
Toftenäs: Mynningen till Breviks och Säby kilar
spanar man bäst av från en brant höjd som nås via

vandringsleden från parkeringen ut mot havet.
Ta det försiktigt när du klättrar upp på höjden, speciellt om det är isigt och blött. Väl uppe har man
en strålande utsikt ända ut till öppna havet och in
mot Säby ö. Dykänder, smålom, doppingar och alkor ses regelbundet under vinterhalvåret.
En mycket bra, men svårtillgänglig utsiktsplats
ligger på nordligaste spetsen av Toftenäs. Härifrån kan större delen av Breviks kile-området avspanas, från Yttre Manskär till Breddalen. Här
lockar ett bestånd av lågvuxna bergtallar till sig
för området ovanliga arter som svartmes och
korsnäbbar.
Sedan många år tillbaka arrangerar GOF,
tillsammans med Tjörns naturskyddsförening,
”Vadarskådningar” vid Breviks kile under sensommar/höst. Alla är hjärtligt välkomna även 2017! #

”

Från en
brant höjd
vid Toftenäs
har man
strålande
utsikt ända
ut till öppna
havet
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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 anmälningsavgift 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.

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!
LÄRJEÅNS DALGÅNG
LÖRDAG 6 MAJ

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 vårblomning. 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.
LEDARE: Lars-Erik Norbäck. Pris 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anne-Lis Krantz
(073-364 93 00).

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 kvar några av de tretåiga hackspettar, som var så talrika året efter
branden? Om inte, vilka andra arter har gynnats av förändringarna?
Ingen kommer att veta 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

ANSLUTNING/UPPHÄMTNING: Anslutning/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.

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

RYA SKOG
LÖRDAG 20 MAJ

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. Samling vid p-platsen, reservatets NV hörn kl 07.00.

TORSDAGAR 13 JULI – 14 SEP KL 18.00

samlas vi vid Göteborgsoperan,
Christina Nilsson gata.

till exkursionens kontaktperson
eller på GOF:s telefonsvarare, 03149 22 15, vilken oftast avlyssnas
dagen före avresa.

ANMÄLAN: Senast 21 april med 500 kr. KONTAKT

BREVIKS KILE PÅ TJÖRN

SAMLING: Om inget annat anges

ÅTERBUD: Sena återbud lämnas

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
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.

Bild: PATRIK JONASSON
Spovsnäppa, Breviks kile.

VADAREXKURSIONER
JULI–SEPTEMBER
I år blir det endast en sommarexkursion längs Hallandskusten – med
Conny Palm som ledare. Det blir även ett tiotal torsdagsexkursioner
till Breviks kile på Tjörn med Per Undeland. Artsammansättning och
åldersfördelning varierar under sommarens gång. Första hälften av
juli bjuder på adulta fåglar av våra skandinaviska arter. Från andra
halvan av juli kommer arktiska vadare och ungfåglar, vilka oftast skiljer sig mycket från sina föräldrar. Vi lär mer om dessa skillnader och
även en del om vadarnas ruggningsmönster. Vi åker i egna bilar.

Fågelskådning vid Bohusläns
bästa vadarlokal under bästa
flyttningstid! Samling Radona
(Getinge), Skärhamn. Vi kan
förhoppningsvis studera ett
tiotal arter vadare på nära håll.
Dåligt väder – fler vadare!
Kontakt: Per Undeland 073419 84 50.
ANMÄLAN: OBS, Ingen föranmälan eller
avgift. Exkursionerna är avgiftsfria och
ett samarrangemang med Tjörns
Naturskyddsförening.

HALLAND
SÖNDAG 13 AUGUSTI
AVRESA: Kl 08.00. Ledare: Conny Palm.
ANMÄLAN: Senast 4/8. Pris: Ca 200 kr.
KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp

(070-827 93 76).



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!
TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN

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).

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).

NATTSKÄRROR I FOKUS

nen är även öppen för icke medlemmar.
LEDARE: Morgan Johansson. PRIS: 20 kr.
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKTPERSON: Gunilla Jarfelt
(070-515 52 85).

STORA AMUNDÖ
LÖRDAG 19 AUGUSTI

ÖLAND

Nattskärra. Bild: LEIF JONASSON

Följ med på den numera årliga
nattskärreexkursionen runt i hällmarkstallskogen och kanske ut på
mossarna för att se och höra denna mystiska fågel, som med sitt
spinnande läte lockat till många
sagor i folktron. Vi kommer också
att få se och höra några andra av
de kvällsaktiva arter som förekommer i området. Har vi lite tur så
kanske vi får se någon lysmask
som ligger på marken och visar
vägen tillbaka i mörkret. Ta med
fika och bra på fötterna. Samling
kl 21.00 vid Horsikan. Vägbeskrivning: Från Mölndalsbro kör man
uppför ”Kråkan” (Kvarnbygatan)
och vidare längs Pixbovägen. Efter
Kikås kyrkogård svänger man höger in på Kikåsleden och efter 500
meter vänster in på Horsikagatan.
Kör sedan till vägens slut. Exkursio-

personer. Avresa med stor buss
fredag kl 15.00 med hemkomst
söndag kväll senast kl 19.00. I priset ingår s k naturskatt med 5 procent.
LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 1 900 kr.

FREDAG 9 JUNI

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 helgen i juni. Peter Norell leder igen
och han tror på en minst lika bra
exkursion som förra gången. Vi besöka vanliga skådarställen, men
Peter kommer också att ha några
okända lokaler i rockärmen. Troligen blir det även 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.

BILD 1 – ART, KÖN OCH ÅLDER?

BILD 2 – ART?

Följ med till Stora Amundö och se
vad den kan ge en höstdag. Vid
denna tid har sydflyttningen börjat framför allt för vadare och vissa
tättingar och på de öppna vattenytorna ses ofta sjöfåglar såsom änder och doppingar. Även bland
rovfåglar har höströrelsen börjat.
Samling vid huset före bron kl
10.00. Exkursionen är öppen för
alla.
LEDARE: Olof Armini. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Stig Fredriksson
(070-330 28 16).

SKÅNE/FALSTERBO
FREDAG 8 – SÖNDAG 10 SEPTEMBER

Som tidigare år åker vi till sydligaste Skåne när hösten närmar sig
för att se och uppleva det berömda sydsträcket av såväl rovfåglar
som tättingar och vadare. Med lite
tur kan nästan vad som helst dyka
upp! Vi åker i gemensam buss och
bor lite lyxigare än vanligt i Falsterbo kursgård i Höllviken. I boendet
ingår lakan, städning och frukost.
Till varje rum hör också egen
dusch och toalett. Efter morgonskådning på Nabben åker vi tillbaka till Höllviken och äter frukost.
Vi har bokat 11 dubbelrum och tre
lite dyrare enkelrum. Deltagarantalet är således begränsat till 25

ANMÄLAN: Senast 5 augusti med 500 kr.
KONTAKTPERSON (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt,

070-515 52 85.

SMITHSKA UDDEN
SÖNDAG 24 SEPTEMBER

En sträcklokal behändigt belägen i
stadens sydvästra utkant. Finkar,
piplärkor och mycket annat brukar
passera här. För allmänna kommunikationer ta buss 93 från Frölunda
Torg ca 06.30 till ändhållplatsen
Näsbovägen. Gå sedan 100 meter
västerut och följ Smithska Vägen
till dess slut. Samling Smithska uddens P-plats kl 07.00.
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKTPERSON: Stig Fredriksson (070330 28 16).

ÖLAND
TORSDAG 5 OKTOBER – SÖNDAG 8 OKT

I år återgår vi till vecka 40 för vår
höstresa till Öland. Om det är bättre än veckan innan för de östliga
rara sångarna återstår att se, eftersom det alltid finns en liten variation mellan de olika arterna. Som
vanligt denna tid är dock luften
fylld av sydflyttande fåglar med
dominans av de vitkindade gässen. Med lite tur kan kanske en
rödhalsad gås dyka upp. Vi åker
gemensam buss och bor tre nätter
på Ottenby vandrarhem. Vi har bokat skolhuset på gården samt ytFåglar på Västkusten 2/2017
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terligare några rum. Avresa torsdag
kl 14.00 med hemkomst söndag
em/kväll. I priset ingår s k naturskatt med 5 procent.
LEDARE: Uno Unger. PRIS : Ca 1 900 kr. ANMÄLAN :
Senast 1/9 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Maria Eriksson (070-539 59 10).

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.
VÄNERSNÄS
TORSDAG 4 MAJ, KL 07.00

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

TOFTA KILE

borgs botaniska trädgård kl 21.15

SVARTE MOSSE BISKOPSGÅRDEN

TORSDAG 25 MAJ

GUIDE: Ingrid Hammarström.

TORSDAG 10 AUGUSTI

Vid denna vik söder om Marstrand
finns ett av de större vassområdena i trakten. Skäggmes och varfågel har setts här. Lätt att gå men
det kan vara lite sumpigt. Samåkning med bil från hpl Bäckebols
köpcentrum, kl 09.15. Samling kl
10.00 vid parkeringen, Tofta kile.
GUIDE: Leif Jonasson.

MJÖRN RUNT

TORSDAG 11 MAJ, KL 08.00

Naturskön ö som inte lämnar någon oberörd i vårens vackra tid.
Samåkning för bilister från Västra
Frölunda kyrka, kl 07.00. Samling
kl 07.30 vid Batterivägens pendelparkering och busshållplats, Hästevik, där vi kan ställa några bilar. Vi
fortsätter med så få bilar som möjligt till Lilla Varholmen där färjan
går kl 08.00 till Björkö.
HJÄLMS VÅTMARK
TORSDAG 18 MAJ

Vi gör ett försommarbesök vid
denna lokal öster om Kungsbacka.
Här sågs vid denna tid 2016 brun
kärrhök, trana, mindre strandpipare och gulärla. Samåkning från
Frölunda kyrka, samling där kl
07.30. Samling kl 08.00 vid våtmarkens P-plats, liten avtagsväg från
Hjälmsbergsvägen 200 m väster
om Hjälms bro).
GUIDE: Lars Hellman.
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TORSDAG 6 JULI

På idyllen ”Kössö” har vi inte varit
förut; säkert finns det fåglar här
också. Ca 4 km vandring, mestadels lättgånget. Båt från Saltholmen ca kl 07.55 (turlistan ej fastställd, kontrollera på hemsidan).
Samling kl 08.30 Köpstadsö brygga.
GUIDE: Hjördis Kristensson.

TORSDAG 1 JUNI

Rundtur runt hela Mjörn om de
kan ordna besättning en vardag.
Preliminärt pris 300 kr. Platsbokning från 10 maj till stig.fredriksson@gof.nu. Samåkning i bil från
Frölunda kyrka kl 09.00. Samling
och avfärd från ångbåtsvarvet Sörhaga Alingsås kl 10.00
GUIDE: Stig Fredriksson.

BALLTORPS VÅTMARK
TORSDAG 13 JULI

GALTERÖ

SURTESJÖN RUNT
Bild: LEIF JONASSON

Kanske ser vi kustpipare, spovsnäppa eller någon annan arktisk
vadare. Ca 8 km vandring, relativt
lättgånget. Samling Brännö Rödsten kl 07.45. Båt från Saltholmen
ca kl 08.05 (turlistan ej fastställd,
kontrollera på hemsidan).
GUIDE: Lars Hellman.

GUIDE: John Thulin.

LÖFTAÅNS MYNNING

En sommarvandring i gammal
kulturmark i Vättlefjäll, beskriven
i boken Blommande kulturmarker.
Samåkning för bilister från Frölunda kyrka kl 08.30. Hpl Björsared.
Samling kl 09.00 vid pendelparkeringen i Björsared.
GUIDER: Irene och Carl-Henrik Fant.

SAGSJÖN KÅLLERED
TORSDAG 24 AUGUSTI

GUIDE: Morgan Johansson.

GUIDE: Magnus Persson.

BJÖRSJÖÅS, VÄTTLEFJÄLL

Besök på norra skärgårdens pärla,
mitt i ärlors och piplärkors sträcktid. Samling på parkeringen vid
Burö färjeläge kl 09.00 där vi tar
färjan till Rörö kl 09.15.

Restaurerad fågellokal med flera
fågeltorn. Samåkning från Frölunda kyrka kl 08.30 till pendelparkeringen vid Lindome station. Hpl
Lindome station. Alla träffas där
kl 09.00 för vidare färd i bilar till
Livereds kapell där vandringen
startar och slutar.

Här finns alltid mycket att se även
långt in på sommaren. Lätt att gå.
Samåkning från .Frölunda kyrka
kl 08.00. Hpl Amhults torg. Samling
kl 08.30 utanför Maxi Torslanda.

TORSDAG 22 JUNI

RÖRÖ
TORSDAG 17 AUGUSTI

GUIDE: Lisbeth Eliasson.

TORSLANDAVIKEN

I detta restaurerade våtmarksområde är många sångare i full fart
också efter skymningen. Hpl
Lillhagsparken södra. Samling
kl 21.00 vid Hökälla/Grönt arbete,
Lillhagsparken 19.

GUIDE: Stig Fredriksson.

GUIDE: Uno Unger.

TORSDAG 8 JUNI

HÖKÄLLA KVÄLLSEXKURSION

Vi ser om viggen har häckat i mossen i år, och går sedan en vandring
i skogen väster om på lättgångna
stigar. Hpl Önskevädersgatan.
Samling kl 10.00 vid sjöns södra del.

Anlagd våtmark i Sandsjöbacka,
med små doppingar och sothöns.
Hpl Askims Svartmosse. Samling
vid scoutstugan kl 10.00

TORSDAG 20 JULI

TORSDAG 15 JUNI

BJÖRKÖ

KÖPSTADSÖ

TORSDAG 27 JULI

Besök vid vadarstränder vid en tid
när de unga vadarna på väg söderut trötta rastar. Samåkning från
Frölunda kyrka, avfärd kl 09.15.
Samling vid Kung Frilles torg vid
Coop, mitt i Frillesås kl 10.00.

TORSDAG 31 AUGUSTI

Ungefär 7 km vandring på lätta
goda vägar. Samåkning från hpl
Bäckebols köpcentrum vid Coop i
Bäckebol kl 09.30. Samling kl 10.00,
Surtesjöns badplats, Surte
GUIDE: Pelle Melander Ekberg.

GETTERÖN HELDAG
TORSDAG 7 SEPTEMBER

Här finns inte bara Naturcentret,
Getterön är så mycket mer.
Samåkning för bilister från Västra
Frölunda kyrka, kl 08.00.
Samling kl 09.00 på parkeringsplatsen vid Naturum Getterön.
GUIDE: Reino Andersson.

GUIDE: Calle Hagman.

LÅDDHOLMSVIKEN
TORSDAG 3 AUGUSTI

ÄNGGÅRDSBERGEN
TORSDAG 29 JUNI

Vi lyssnar efter spelande nattskärror, som vi hoppas fortfarande
finns kvar på ljungheden i Änggårdsbergens naturreservat. Samling innanför grindarna till Göte-

Det har blivit en tradition att vi träffas vid gården vid Låddholmsviken
där vi blir guidade bland får och
vadare. Samåkning från Frölunda
kyrka kl 09.30. Samling på Lindholmen gård kl 10.00.
GUIDER: Benny och Helen Averpil.

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

VERKSAMHET
OCH EKONOMI 2016
MEDLEMSANTAL

Vid årets slut hade föreningen 1 878
medlemmar, varav 457 var familjemedlemskap. Medlemsavgiften var
200 kronor för enskild medlem, 270
kronor för familjemedlemskap och
70 kronor för ungdomar till och med
det år man fyller 25 år.
FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER

Styrelsen har under året utgjorts av
följande: ordförande Morgan Johansson, vice ordförande Mats Bjersing, kassör Hugo Krantz, sekreterare
Anna Lena Ringarp, andra sekreterare Bella Grewal och övriga ledamöter: Gunilla Jarfeldt, Marie Mattsson,
Peter Keil, Hampus Lybeck, Bosse
Thodal, Bengt Landahl, Magnus
Neuendorf, Per Undeland och Leif
Jonasson.
STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen har sammanträtt elva
gånger. Föreningens årsmöte hölls
den 3 april på Naturhistoriska museet.
EKONOMI

Se separat resultat- och balansräkning.

handel som stående annonsörer. Ny
annonsör under 2016 var AviFauna
Naturresor.
VILLA EKLIDEN

Inga större förändringar har skett
under året. Vid ett inbrott under hösten försvann kontanter ur ett par
burkar med medel från försäljning
av böcker och pins.
STUDIEVERKSAMHETEN

Föreningen genomförde under våren tre nybörjarcirklar i fågelkunskap, en av dem med skärgården
som fokus. Teoridelen hölls på vår
lokal Ekliden och exkursionerna genomfördes på fågellokaler runt Göteborg.
Några medlemmar deltog i en
fortbildningskurs för cirkelledare
som anordnades av Studiefrämjandet i Varberg och hölls på Getterön
under en aprilhelg.
UNGDOMSVERKSAMHET

Föreningens ungdomsverksamhet
har återupptagits och under hösten
har ett samarbete med Naturhistoriska museet resulterat i ett program
för våren 2017. Samarbete med Universeum har också inletts.

FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN

Fåglar på Västkusten utkom enligt
plan med fyra nummer under 2016.
Innehållet har varit inriktat på fågeltexter med varierande omfattning
med koppling till Västkusten i allmänhet och på Göteborgsområdet i
synnerhet. Ambitionen har varit att
hålla utgivningsplanen, bibehålla
samma goda kvalitet på innehåll och
layout och att ge medlemmarna givande information om insatser och
aktiviteter som sker inom föreningen. Redaktionen bedömer att denna
lyckats mycket väl med uppsatta mål
under året. Tidningen trycktes liksom tidigare hos Ale Tryckteam AB
genom ett väl fungerande samarbete och annonseringen i tidningen
har fortgått med Elof Ericson Foto,
Naturbokhandeln, Getteröbutiken,
Götaplatsen Foto och Måsen Webb-
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FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Den 8 maj arrangerade föreningen
Fågelskådningens dag på Välen, i
samarbete med Västra Frölunda Natursvårdsförening och Studiefrämjandet. Fågelguidning, poängpromenad och föredrag lockade cirka
140 besökare.
EXKURSIONER OCH RESOR

Föreningen har som vanligt erbjudit
medlemmarna ett varierat utbud av
exkursioner under året.
Utöver torsdagsexkursionerna för
vardagslediga och LadyBirds exkursioner har föreningen genomfört 19
dagsturer, varav tre så kallade fågelskyddsexkursioner. Fyra exkursioner
har varit förenade med övernattningar. Därtill gjorde föreningen en
utlandsresa till Gambia i november.

Resultat per verksamhetsområde 2016
Falkverksamheten
Intäkter
Diverse intäkter

10 000

Summa

10 000

Fågelräddningsverksamheten
Intäker
Försäljning kalendrar
Försäljning frön
Försäljning holkar
Bidrag Göteborgs kommun
Hyresintäkter
Öckeröbussar
Djurens Vänner, Karlstad
SNF Lerum
Brygghuset
Obekant bidrag
Föreningen Djurens Beskyddare
Skogsgläntans Fritidshem
Bidrag från privatpersoner
Studiebesök
Arv och minnesgåvor
Övriga intäkter
Lönebidrag
Räntor och fonder
Summa

317 990
15 230
21 440
150 000
60 000
5 000
2 000
10 000
8 425
1 000
5 000
1 000
212 950
12 600
843 579
20 541
417 570
9 072
2 113 397

Fågelskyddsverksamhet
Intäkter
Diverse intäkter
Naturskatt
Jehander
Underskott
Summa

3 191
30 916
15 000
26 255
75 362

Nidingenverksamheten
Intäkter
Försäljning
Studiefrämjandet
Kungsbacka kommun
Övriga intäkter
Underskott
Summa

2 852
15 384
90 000
13 565
25 312
147 113

Övrig verksamhet
Intäkter
Försäljning
Annonser
Studiefrämjandet i Göteborg
Kommunala bidrag
Medlemsavgifter
Exkursioner
Bingo
Fågelrapporten
Övriga intäkter
Ränteintäkter

25 453
19 750
4 810
50 440
297 710
1 609 920
5 819
6 597
2 012
11 710

Summa

2 034 221

En resa till södra Spanien blev inställd på grund av för få deltagare.
Generellt sett har deltagarantalet
minskat något på våra exkursioner.
Exkursioner med övernattning har
gjorts till Skåne i februari och september och Öland i maj och oktober.
Totalt deltog cirka 250 medlemmar
på våra exkursioner. Den så kallade
naturskatt vi tar ut på våra exkursioner har under året gett nästan
25 000 kr till vårt fågelskyddsarbete.
LADYBIRDS

GOF:s kvinnliga nätverk Ladybirds
med cirka 120 medlemmar genomförde under året sex exkursioner och
två planeringsträffar.
AKTIVITETER FÖR VARDAGSLEDIGA

har ägt rum varje torsdag hela året. Det

blev 51 vandringar från Hästefjorden

Kostnader
Övriga kostnader
Överskott
Summa

2 890
7 110
10 000

Kostnader
Kalendrar
Arrende
El
Telefoni
Porto
Foder
Bil
Försäkring
Kostnader Hög
Veterinär
Löner och avgifter
Transporter
Material och varor (försäljning)
Övrigt
Överskott

36 209
43 752
50 908
4 796
0
4 149
15 478
8 008
50 536
1 986
1 173 885
0
300
449
722 941

Summa

2 113 397

Kostnader
Inköp material och varor
Lämnade bidrag fågelskydd nationellt
Lämnade bidrag internationellt
Övriga kostnader
Summa

2 000
21 500
50 362
1 500
75 362

Kostnader
Lokalhyra
Material
Frakter, transporter
Båtkostnader
Telefoni, hemsida, bredband
Reparation och lokaltillbehör
Övriga kostnader
Summa

10 000
18 235
4 676
52 279
8 186
49 813
3 924
147 113

Kostnader
Fåglar på Västkusten
Fågelrapporten
Material och litteratur
Föredrag/bildvisningar
Exkursioner
Lokalhyra
Lokalkostnader, reparationer
El
Inventarier
Telefoni, hemsida, bredband
Porto
Försäkring
Diverse kostnader
Överskott
Summa

136 796
18 555
30 078
3 799
1 581 040
56 371
2 563
16 408
16 475
8 693
5 636
3 057
34 496
120 254
2 034 221

i norr till Morups Tånge i söder. Nytt
för i år var en ångbåtstur på Mjörn. I
genomsnitt deltog 28 personer varje
gång, som mest 56 deltagare vid
Jonsered 10 mars. Totalt 258 personer deltog, 115 kvinnor och 143
män.
210 av dessa var medlemmar i
GOF, och deltog i snitt sju gånger,
120 var med 1–3 gånger. Totalt 45
aktivister har varit med minst 10
gånger. Icke-medlemmar var med
på i medeltal 1,8 vandringar, ibland
en enda gång, ibland blev de medlemmar. Medelåldern var 68 år, äldst
född 1934, yngst 1991. Vandringarna
planeras på gruppmöten, kommitté
behövs inte. Stig Fredriksson och
Lars Hellman var sammanhållande
krafter, och Ingrid Hammarström
rapporterade deltagarna till Studiefrämjandet, som stöder verksamhe-



Vi har skrivit pressmeddelande
tillsammans med SNF i Härryda om
Yxsjöområdet, som hotas av avverkning, och en artikel om väg 940 i FpV.
Vi har arrangerat tre fågelskyddsexkursioner med sammanlagt ett 50tal deltagare: till Sagered i Mölndal,
till Onsala längs nya väg 940:s sträckning och till Fridhems gammelskog.
Vi har även deltagit i träffar med
Park- och Naturförvaltningen vid
Göteborgs kommun, Skogssällskapet, Länsstyrelsen för Västra Götaland med mera.
Fågelskyddskommittén hanterar
sedan 2013 avverkningsanmälningar för skog i Kungsbacka, Mölndal,
Härryda, Partille och Bollebygds
kommuner. LONA-projekt som pågår i vår regi är Inventering av YxsjöSkärsjöskogarna i Härryda kommun
samt Tjäderinventering i Kungsbacka, Bollebygd, Marks och Varbergs kommun.
MÖTEN OCH EKLIDEN

ten ekonomiskt. 23 guider har medverkat.

Äv

till 1 306 stycken av 91 arter plus
några små obestämda ungar och ett
antal raser av duvor. Årets antal är
HEMSIDAN
det högsta någonsin, nästan 200 fler
Sidorna har hållits aktuella, med
än tidigare högsta antal. Ny art blev
bland annat verksamhetsprogrambergand. Några andra udda arter var
met, FpV-sidorna, exkursionsrapporgråhakedopping, svärta, berguv (4),
ter och uppdaterade lokalbeskrivpilgrimsfalk (2), pärluggla och hökningar.
uggla.
Ett antal yttranden i fågelskyddsFöreningen fortsatte också sitt
ärenden har lagts upp på www.gof.
engagemang i Projekt Pilgrimsfalk
nu. Även sidorna i övrigt har hållits
med inventeringar och häckningsaktuella.
kontroller. I det vilda hittades 125
par pilgrimsfalk i södra
FÅGELCENTRALEN
Sverige. Totalt konFågelcentralens 30:e
staterades
verksamhetsår dominst 232
minerades, precis
ungar från
som under sedessa par.
nare år, helt av
Studieomhändertabesök med
gande och rehaföredrag på
bilitering av skafågelcentradade fåglar. Övriga
len har gerl u
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har deltagit i verksamheten, varieAntalet skadade fåglar som inrande från enstaka dagar till flera
lämnades till fågelcentralen uppgick
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Dessutom har enstaka personer
kommit för artiklar och reportage.
Det massmediala intresset fortsätter
att vara stort.
FÅGELSKYDD

Fågelskyddskommittén har haft tio
möten under året och bevakat fågelskyddsärenden i Göteborgsregionen.
Vi har yttrat oss i ett tiotal ärenden, bland annat angående deponi i
Klovsten, Kungsbacka, detaljplan för
Jonsereds fabriker, vilthägn och duvhöksjakt vid Råö, Onsala, täktverksamhet i Skäggered, Mölndal och i
Tom, Fjärås samt Naturvårdsstrategiskt program för Göteborg. Vad gäller den planerade nya väg 940 på
Onsala så har vi överklagat arbetsplanen till regeringen tillsammans
med SOF-Birdlife samt begärt tillsyn
enligt artskyddsförordningen med
hjälp av jurist. Vi har också lämnat
förslag på skötselplan till Eksta bostad för ett skogsområde på Onsala
och lämnat synpunkter på Skogssällskapets ”FSC-certifierade” skogsbruk
till Veritas, som utfärdar FSCcertifiering.

På Naturhistoriska museet har vi normalt föredrag första söndagen i varje
månad kl 18.30. Så även i år med fyra
föredrag på våren och fyra på hösten. Föredraget i april kombinerades
med föreningens årsmöte. Föredragen på museet är oftast av lite mer
vetenskaplig karaktär. I vår klubblokal Ekliden på Södra Dragspelsgatan
32 har vi haft öppet hus varje måndag förutom med cirka två månaders uppehåll under sommaren. En
gång i månaden, normalt den tredje
måndagen kl 19.00, har vi haft föredrag även där, fem gånger på våren
och fyra gånger på hösten. Här berättar oftast föreningens medlemmar med egna bilder från företagna
resor den senaste tiden. Då och då
bjuds även externa föredragshållare in.
REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN (RRK)

Rrk i Göteborg har under året som

vanligt arbetat med administrering
och kvalitetssäkring av fågelobservationer i rapportsystemet Artportalen.
Tyvärr kvarstår förseningar gällande
publicering av årsrapporterna Fåglar
i Göteborgstrakten 2014 och 2015,
vilkas produktion på grund av bland
annat sjukdom och övergången till
Fåglar på Västkusten 2/2017
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Bild: STIG FREDRIKSSON
Vardagsledigas vandringar lockar en mängd deltagare varje torsdag, här på spaning i Slottsskogen.

såg ut ungefär som de föregående
åren. Vi startade vår verksamhet lördagen den 5 mars. Då hade vi hunnit
med en rekognoseringstur ut till ön
redan den 26 februari. Som vanligt
hade vinterstormarna ställt till en del
problem och stora bryggan var i behov av ny reparation. I är lyckades vi

ett nytt rapportsystem dragit ut på
tiden. Båda planeras emellertid utkomma i början av 2017. Vidare har
kommittén arbetat fortlöpande
med behandling och införande
av historiska data i Artportalen. Arbetet har även fortskridit med att
utforma en rrk-hemsida där fyndstatistik, nyheter, ändringar i rapportmallen, mötesprotokoll med mera
kommer att redovisas.
INVENTERING

Detta var den 37:e säsongen på Nidingen. Planeringen för säsongen
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2016 fortsatt sitt arbete att med
hjälp av föreningens medlemmar undersöka och dokumentera olika aspekter av områdets
fågelliv. Bland genomförda undersökningar kan nämnas de återkommande inventeringarna av vinterrovfåglar på Hisingen, räkning av
sträckande rovfåglar över området
samt våtmarksinventeringen i SOF:s
regi.
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inte bemanna hela verksamhetsperioden, vi fick stänga en vecka, 9 –15
oktober, då vi inte hittade någon
personal som kunde ställa upp. Sedan avslutade vi höstsäsongen den
10 november. Det blev därmed 246

dagar med verksamhet på Fågelstationen.
Sånär som på den missade oktoberveckan har verksamheten förflutit väl. Ringmärkningen blev under
året klart sämre än förväntat och totalsumman blev 8 990 fåglar men antalet märkta arter blev trots detta rekordhöga 110.
Vi fick inte mindre än tre nya
märkarter under året, myrsnäppa,
nordsångare och skäggmes. Totalt
har stationen därmed ringmärkt 311
790 fåglar av 186 arter.
Skäggmes och nordsångare
blev också tillsammans med skedstork nya obs-arter för ön. Med
dessa har totalt 276 arter setts på
ön. På Nidingens hemsida http://
nidingensfagel.se finns detaljerade
uppgifter om ringmärkningen liksom årets alla dagböcker. Vår facebook-grupp fortsätter att locka intresserade och nu, inne på fjärde
året, var vi vid årsskiftet 717 medlemmar där.
Förutom ringmärkningen har vi
inventerat öns häckfåglar. Sedan ett
par år tillbaka färgringmärker vi de

häckande tretåiga måsarna och silltrutarna, vilket har resulterat i en ökning av antalet återfynd.
TORSLANDAVIKEN

Förutom egna möten har vi haft ett
antal samrådmöten med bland annat Göteborgs Hamn AB, Länsstyrelsen och olika kommunala förvaltningar. Vi har haft flera möten med
Göteborgs Hamn i en referensgrupp
och diskuterat frågor som rör gemensamma intressen. Vi har också
träffat Länsstyrelsen och diskuterat
frågor som rör Natura 2000, bevarande- och skötselfrågor, fågelinventeringar och kontrollprogram. Vi har
sedan många år haft ett mycket givande och konstruktivt samarbete
med Föreningen Torslandavikens
Naturreservat (FTN).
”Vadehavet”

Arbetet med ”vadehavet” på den
tidigare mudderdeponin har fortsatt
under året. Återställningsarbeten
påbörjades redan 2015 och har enligt tidplanen blivit något försenade.
Vid utgången av året återstod det att


täcka ungefär en fjärdedel av ytan
med lera. Två öar har anlagts på försök för att bedöma risken för sättningar. Öarna beräknas vara helt färdigställda under 2017. Vallarna
behöver också tätas och därefter kan
en intrimning av vattenregimen ske
med hjälp av en pumpanordning.
”Vadehavet” beräknas stå klart någon gång under andra kvartalet
2018 medan intrimningen tar ytterligare ett halvår i anspråk.
Restaureringen av “Östra stranden”

Restaureringen av den östra stranden vid Karholmsbassängen är till
stora delar färdig, men vissa arbeten
kvarstår och har också dragit ut på
tiden. Det återstår att anlägga revlar i
Karholmsbassängen i höjd med fågeltornet, två utstickande hornliknande revlar eller uddar, samt göra
någon eller några häckningsöar vid
den yttre delen av revlarna. Planerna
är att arbetet skall vara genomfört
under början av 2017.
Förbättring av vandringsleden
och röjningsinsatser

Park- och Naturförvaltningen anlade
redan 2015 en naturstig runt Karholmsdammen på initiativ av FTN
och GOF. Den har blivit mycket populär och välbesökt och har på några
ställen förbättrats och även gjorts
något säkrare att gå på under året.

Det gäller framför allt stängselövergångar och trappor.
På förslag av GOF och FTN har
Park- och naturförvaltningen påbörjat omfattande röjningsinsatser på
Vadskärsudden och även stängslat
och utökat betesområdet på den
norra stranden av Karholmsbassängen.
Föreningen har tillsammans med
FTN även haft en arbetsdag i Torslandaviken, den 19 mars, då en del
sly, buskar och träd röjdes bort mellan den tidigare mudderdeponin
och Karholmsdammen

rum i Torslandaviken på uppdrag av
Länsstyrelsen. Den sker i nio olika
delområden mellan 25 och 30 gånger om året och har hittills ägt rum i
tio år, 2007–2016. Generellt sett verkar det som om det har varit ett särskilt bra år för nästan samtliga växtätande fågelarter i Torslandaviken.
Sedan 2008 har även inventeringar
av fåglar på strandängarna utförts
inom det stängslade betesområdet.
Det huvudsakliga syftet är att över
tid spegla hur betet och betestrycket
påverkar fågelfaunan och dess sammansättning.

Restaurerings- och utvecklingsplan
för Torslandaviken

Tackord

GOF har tillsammans med FTN arbetat vidare på den utvecklings- och
handlingsplan för Torslandaviken
som påbörjades under 2015 . Föreningarna har lämnat förslag på flera
projekt i området, till exempel fler
röjningsinsatser, att anlägga en boplattform för fiskgjuse och en bobrink för kungsfiskare, bygga predationssäkra backsvalebon, skapa små
grunda våtmarker, utöka betesmarkerna samt genomföra slaghackning
och rotorkultivering på vissa igenväxta stränder.

Vi vill även i år rikta ett varmt tack till
FTN för ett mycket givande och trevligt samarbete under året och till
Bertil Nilsson vid Askesby, som i flera
år på ett föredömligt sätt hållit betesdjur på strandängen vid viken. Vi
vill också tacka alla de ornitologer

som inventerat fågellivet i viken och
som även uppmärksammat kommittén på vissa frågor och problem. Vi
vill även tacka Göteborgs hamn och
Park- och naturförvaltningen för flera restaurerings- och röjningsinsatser i området.
Rune Blomgrens bortgång

Rune gick ur tiden den 28 oktober
efter en längre tids sjukdom. Han var
medlem i kommittén och även ordförande i Torslandavikens Naturreservat. Hans insatser för Torslandaviken har varit ovärderliga och han
är djupt saknad av oss alla. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med
utvecklingen av Torslandaviken i
Runes anda.
Göteborg, mars 2017
Anna Lena Ringarp, (sekreterare)
Morgan Johansson (ordförande)

Sjöfågelinventering och
strandängsinventering

Sjöfågelräkningar har fortsatt ägt

När vi själva en gång är borta ...
FÅGELTESTAMENTE Bengt Fahlander har ett
förslag. Även främjandet av fågellivet
kan få ett välkommet stöd när vi själva
lämnat jordelivet.

Emellanåt ser man i tidningar och tidskrifter små annonser som tar upp frågan om
tillvarons beskaffenhet efter det vi lämnat
detta jordeliv. Det kan vara Rädda Barnen,
Cancerfonden eller andra organisationer
som tipsar om att dessa gärna ser att
människor kommer ihåg dem efter sin
död. I gengäld lovar man att fortsätta sitt
arbete på olika områden till mänsklighetens fromma. Dessa annonser, som jag helt
ovetenskapligt tycker ökar i antal, har fått
mig att tänka på fåglarna.

GOF, som de flesta av Fåglar på Västkustens läsare tillhör, är en förening med
en omfattande verksamhet. Föreningen
har många medlemmar, och det är medlemsavgifterna och olika bidrag till föreningen som utgör ryggraden i föreningens
ekonomi. GOFs verksamhet omfattar
många områden. Fågelskydd, fågelskådning och “folkbildning” om fåglar är frågor
som GOF särskilt månar om. Allt föreningsarbete utförs ideellt av medlemmarna.
Som medlem i GOF känner jag en viss
stolthet över hur föreningen verkar på så
många olika sätt till fåglarnas fromma.
Men jag inser också att föreningen skulle
kunna göra mycket mer om den hade mer
pengar. Det är i detta sammanhang jag vill

få medlemmarna att tänka på att det är
möjligt att genom ett förordnande i ett testamente fortsätta att stödja de områden
som GOF verkar inom, även efter döden.
GOF kommer att även fortsättningsvis
hålla fågelmatningar på vintern, anordna
föreläsningsaftnar för medlemmar och allmänheten, verka för nyrekrytering av fågelskådare, skriva remissyttranden till fågellivets främjande samt lämna bidrag till
andras verksamheter som gagnar fåglarna.
Det är något en testator ska känna sig säker på. För några av oss kan det vara
tryggt att veta att fåglarna kommer att ha
det bra även när vi en gång är borta!
# BENGT FAHLANDER
Fåglar på Västkusten 2/2017
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Liam Ekerstad Alltoft, 9 år, har egen matning hemmavid. Nu har han även märkt mesar i Slottsskogen med Stig Fredriksson och kollat
ringmärkningen ute på Nidingen. Tyngsta krysset hittills är en aftonfalk i Ottenby.

Så lockar GOF unga skådare
Tänk att titta i en kikare för allra första gången – vad är fram
och bak? Hur ska jag förklara
för en sjuåring var i den lilla
björken pilfinken sitter?

Några sekunder senare – den
spontana glädjen när fågeln
hittas och lyckan att se alla
detaljer när skärpan är rätt
inställd.
Barnen frågar en massa
spännande saker när vi kommer till Stigs fågelmatning i
Slottsskogen och berättar sedan stolt vad de sett. På marken ligger inplastade ark
med koltrast, blåmes, nötväcka, rödhake och några andra vanliga arter. Vi pekar
och lär oss genom att titta i
böcker och betraktar samtidigt matningen ett par meter
framför oss.
Förutom fåglar väcker
ekorren stort intresse. Och
när en råtta tittar fram blir
det stor uppståndelse bland
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både barn och de föräldrar
som följt med. När vi har gemensam samling i slutet
kommer det lägligt en större
hackspett och sätter sig vid
matningen. Nästan som om
vi hade förbeställt ett besök.
Så kan det gå till i Rockklubben på naturhistoriska
museet, dit barn och unga
mellan 6 och 12 år är välkomna. Aktiviteterna är ett
samarrangemang mellan Gö-

teborgs Ornitologiska Förening och museet.
Våren 2017 är det alltså
fågeltema som gäller. I mitten av januari var vi ute i
Slottsskogen och lärde oss de
vanligaste fåglarna vid matningar. Så kunde barnen vara
med och räkna vinterfåglar
sista helgen i januari. Sedan
följde en föreläsning om fågelägg , ringmärkning i
Slottsskogen och en vandring

Fågelträffar med barn och föräldrar
Många föreningar funderar på återväxten, hur man ska värva nya,
yngre medlemmar. Det kan vara en stor utmaning att förmedla
glädjen i fågelskådning för barn och tonåringar. Därför är det glädjande att intresset för GOF:s nystartade ungdomsverksamhet varit
så stort.
Tillsammans med Naturhistoriska museet i Göteborg har GOF under vintern och våren ordnat träffar på temat fåglar. En söndag i
januari kom ca 35 föräldrar och barn till museet för att lära sig hantera kikare och lära sig identifiera de vanliga fåglarna. I mitten av
mars där barnen fick titta närmare på hur ringmärkning går till och
i april följde en exkursion till vårfåglar i Botaniska trädgården.

genom Botaniska och Vitsippsdalen för att kika på nyanlända vårfåglar.
Program och information
om hur man blir medlem
finns på www.gnm.se.
Ett projekt med Universeum är också på gång. Planen
är att vända oss till lite äldre
ungdomar, 12–15 år. Håll utkik på Universeums hemsida!
Vi har för avsikt att vara
igång under sen vår/försommar med två aktiviteter.
Vi som i huvudsak ansvarar för ungdomsaktiviteterna
heter Bella Grewal och Hampus Lybeck. Idéer på aktiviteter ni tror kan vara intressanta mottages tacksamt. Vill
någon/några fler vara med
och arrangera aktiviteter så
är ni hjärtligt välkomna.
Kontakta någon av oss:
bella.grewal@gof.se eller
hampus.lybeck@gof.se.
# BELLA GREWAL

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

KOMMITTÉER

ORDFÖRANDE

EXKURSIONER

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

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

VICE ORDFÖRANDE

FÅGELCENTRALEN

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

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

SEKRETERARE

FÅGELSKYDD

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

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

ANDRE SEKRETERARE

HEMSIDA

BELLA GREWAL
bella7305@hotmail.com (0707-14 22 13)

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

KASSÖR

HEMSIDOR

TELEFON/E-POST

www.gof.nu
www.kustobsar.se

031-49 22 15
gof@gof.nu

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).

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

RODEN BERGENSTEIN
roden.bergenstein@gof.nu (0735-686599)

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu ( 0705-15 52 85)

ÖVRIGA LEDAMÖTER

INVENTERING

LEIF JONASSON
PETER KEIL
HAMPUS LYBECK
MARIE MATTSSON
MAGNUS NEUENDORF
PER UNDELAND
PER THYLÉN
VIKTOR SVEDBERG
KARIN EMILSSON
BERTIL WENDEL
fornamn.efternamn@gof.nu

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)

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)

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

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)

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Bild 1:
En gulbröstad ärla tittar fram ur en
tuva. Gul undersida ger oss alternativen forsärla, gulärla och citronärla.
Forsärla kan vi snabbt räkna bort
genom färgsättning på översida
och huvudteckning. Då återstår de
mer förväxlingsbara arterna guloch citronärla. Brun hjässa i kombi-

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)

nation med gråbruna örontäckare
omringat av gult ger oss en honfärgad citronärla. Dessutom framträder relativt tydliga vita vingband
vilket ytterligare stärker bestämningen. (Ottenby, Öland, maj.)

ben tillsammans med ett i stort sett
helvitt ansikte lämnar inte några
direkta alternativ. Ett rödaktigt bröst
framträder vilket tillsammans med
helhetsintrycket kan föra tankarna
till mongol- eller ökenpipare men
bland annat det vita ansiktet och till
Bild 2:
synes tunn näbb visar att det istället
En något besvärlig vinkel på vad
rör sig om en kaspisk pipare. Det
som ser ut som någon typ av piröda bröstet ger en 2k+ hane.
pare, men avgörande karaktärer kan (Mörkö, Södermanland, mars.).
ändå ses. Till synes långa och ljusa

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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Zeiss Gavia 30-60x85

_

Mycket fin och prisvärd tubkikare från Zeiss.
Ett magnesiumskal klätt i gummiarmering
ger en lätt och robust tub som klarar att följa
med ute i fält. Tack vare optik av hög kvalitet
får du en riktigt fin bild med hög skärpa och
bra färgåtergivning.,.

18299:-

Nikon Monarch 5 8x42

_

Bra kikare med ED-glas och en robust
konstruktion. Vattentät och bekväm
gummiklädsel gör att kikaren
enkelt följer med i ur och skur.

2790:-

Olympus E-M1 Mark II

60 b/s
RAW
_

498g
Endast kamerahus

Nästa generations OLYMPUS teknik har skapat
Micro Four Thirds kameran för framtiden - i dag:
nya OM-D E-M1 Mark II. Ett avancerat system för
innovativ teknik och funktioner som för alltid
förändrar kraften i fotografi.
Ett av de minsta systemen för seriös fågelfotografering som vi starkt rekommenderar.

Träffa oss på Välen!
_

Söndagen den 7:e Maj kan du träffa oss samt några av våra leverantörer på
Fågelskådningen Dag på Välen. Testa mängder av produkter och fynda på erbjudanden!

