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MIN DYRBARA TID
2017 ÅRS FINASTE upplevelser
bestod av storslagna vyer och fjällnära fågelobservationer, en mängd
fascinerande fjärilsupptäckter och
stilla möten med orkidéer. Från
rariteter som biblomster och brunkulla till att oväntat snubbla på ett
guckuskobestånd i snårig sumpskog eller mil efter mil av vägrensnycklar som åtminstone av mig
fortfarande kallas Jungfru Marie.
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LJUSPUNKTER FRÅN arbetsåret

2017 bestod i mycket av kollegornas nyvunna fågelintresse, sensommarbad tillsammans efter jobbet eller tillfällen när vi i korridoren
samlats med näsorna tryckta mot
fönstren för att observera säl, några
minkar eller en ensam rastande
sillgrissla i vinterdräkt. För varje år
som går blir det allt viktigare att
naturen är huvudkomponent, eller
åtminstone nära, för att förgylla det
jag väljer att lägga min dyrbara tid
på. Fåglar på Västkusten-årets varmaste minnen består av de tillfällen då medlemmar i redaktionen,
eller andra skribenter, ryckt in och
räddat upp en situation, avgörande för om tidningen ska hinna bli
klar i tid. Och självklart av den fina
respons vi får per e-post, telefon
eller skriftliga brev. Det värmer
verkligen och ibland kanske vi missar att svara direkt, så tack från oss
alla.
TVEKA INTE att höra av er om ni

har önskemål om innehåll framöver, eller andra synpunkter.
Vi hoppas detta nummer ger er en
bra start på fågelåret 2018 med en
tilltalande
blandning av
betraktelser,
ny kunskap
och vackra
bilder.
REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

Bilder/illustrationer: GÖRAN GUSTAVSSON, FRIDA NETTELBLADT, LOTTA BERG, KARIN MAGNANDER, FREDRIK KLINGBERG
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Rapport till Artportalen
kan rädda viktiga biotoper
FÅGELÅRET 2017 SLUTADE BRA för

Göteborgarna och en lika bra början av
2018 fick halläningarna med fina obsar av den ovanliga gästen större
gulbena. Men flög den verkligen bara förbi Kungsbacka som ju har en
hel del potentiella rastplatser för fågeln eller missade vi den när den
rastade där? Är Kungsbacka kommun, som ingår i GOF:s verksamhetsområde, så underskådat eller är det bara
så att den har observerats men ingen har rapporterat?

PÅ TAL OM RAPPORTER. I

”

början av januari hade
Per Undeland ett föredrag på Ekliden om hur
man rapporterar på Artportalen, AP, och hur
Myndigheter,
man kan dra nytta av de rapporter som finns
konsulter
inlagda där. Den större gulbenan rapporterade nog de flesta som sett den för att få med fåoch exploageln på sin lista över vilka fåglar men har sett.
törer använMen AP är ju faktiskt mycket mer än så.
Myndigheter, konsulter och exploatörer ander rapporvänder sig nästintill dagligen av alla de rapter inlagda
porter som finns inlagda på AP. Troligen utnyttjar även de som sysslar med annan lite
på AP
mer ljusskygg verksamhet AP. Men ska det
sistnämnda avgöra om man ska rapportera eller inte. Jag tycker inte det.

MEN FÖR ALLA DE som

utnyttjar all information från AP i sitt arbete med
att avgöra vilka naturvärden det finns inom ett område är det ju av
största vikt att vi skådare rapporterar och rapporterar ”rätt”. En stor
brist verkar vara när myndigheter letar rapporter på AP att avgränsningarna vid sökningen sätts så snävt så att flera fridlysta arter missas.
Många som rapporterar obsar på AP nyttjar redan inlagda lokaler
trots att obsen sker en liten bit därifrån. Ett exempel är att en rapport
av sparvuggla under häckningstid rapporterades från en trädgård
trots att fågeln egentligen hördes från det närliggande skogsområdet.
Vid diskussion med myndigheten ansåg de att sparvugglan inte fanns
i skogsområdet och således inte behövde något
skydd. För de som inte känner till det så är
sparvugglan upptagen i EU:s fågeldirektiv och har
således ett starkt juridiskt skydd.

SÅ MISSA INTE att

rapportera fåglar på AP.
Tillsammans kan vi på så sätt göra
ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON
en massa nytta samtidigt som vi
MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU
har roligt.
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FÅGELNYHETER
FRÅN
VÄSTKUSTEN
Fågelnyheter från
västkusten

GULBENT JULKLAPP Slutet av december är en hektisk tid med
julbestyr och årsprojekt som
skall avslutas. På fågelfronten
brukar larmsystemen tystna
och många räknar ner tiden
tills man får börja på en ny årslista. Men att sänka garden på
upploppet är sällan en bra idé,
det visar 2017 års smällkaramell på västkusten!

Det hela började tisdagen den
19 december då Kungälvsskådaren Anders Åberg, som så
många gånger förr, tog en
sväng ner till Ödsmåls kile.
Typiskt för årstiden var det ont
om fågel i viken, men något
oväntat gick där en vadare som
han givetvis tog sig en kik på.
Tämligen omgående stod det
klart att det var en tringavadare av större modell, med
gula ben. Han hade dock bara
handkikare med sig och hade
svårt att artbestämma den
med säkerhet. Funderingarna
gick mot ung rödbena av rasen
robusta, men tanken skavde då
fågeln inte såg ut som en rödbena utan snarare som en
gluttsnäppa. De gula benen
stämde dock dåligt för glutt.
Fågeln larmades ut på det lokala Kungälvslarmet som en
”tringa med gulaktiga ben”
och diskussionerna hos lokalskådarna tog fart. Större gulbena var tidigt på tapeten, tills
några tillresta skådare, som
hann åka ner innan mörkret
föll, skickade ut ett nytt larm
där fågeln bestämdes till säker
gluttsnäppa.
Hur tankar och diskussioner
gick på plats kan man spekulera i, men avståndet och det
försvinnande decemberljuset
kan så klart ha bidragit till osäkerheten. Desto märkligare är
nog vad som skedde dagarna
därefter när fågeln sågs på ner
till 50 meters håll och folk fortsatte reagera över de gula be-
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Göran Gustavssons förmiddagspromenad på Stora Amundö fick oanade konsekvenser. En förmodat sen rödbena visade

EFTERLÄNGTAD GULBENA

Bild: JAN-ÅKE NORESSON

nen, och fortsatte diskutera
större gulbena, men officiellt
fortsatte rapportera den som
säkert bestämd gluttsnäppa …
Tills alla interna diskussioner
och tvivel kring artbestämningen återigen nådde ut på de
lokala larmen och nu även ut
på nätet, där artbestämningen
till gluttsnäppa fortsatt ifrågasattes.
Fredagen den 22 december

hade så flera skådare styrt kosan mot Ödsmåls kile men vadaren stod tyvärr inte att finna
trots flera timmars eftersök,
både i Ödsmåls kile och de närliggande vikarna. Här skulle
också historien kunnat avslutats med tråkig utgång, men
alla bra sagor har ju som bekant ett lyckligt slut, och den
här historiens räddare i nöden
blev göteborgsskådaren Göran

Redan på eftermiddagen 19 december flockades
Göteborgsskådare för att se
sin första större
gulbena någonsin.
På hemma-plan!
Under julhelgen
anslöt hundratals
skådare från hela
landet.

Gustavsson som lite senare
denna dag gav hela skådarsverige en helt unik julklapp i förtid då han återfann den förlupna fågeln cirka fem mil söder
om brottsplatsen. Med sina
egna ord beskriver han händelseförloppet såhär:
Min fru och jag hade bestämt oss för att gå promenadrundan vid Stora Amundö un-
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Bild:
Bild:GÖRAN
GÖRANGUSTAVSSON
GUSTAVSSON

Bild: BERNDT DAHNSON

sig vara något mycket exklusivare – en tringavadare från andra sidan Atlanten, bara sedd av ett fåtal skådare i landet.

FICK JULEN ATT GLIMMA
der förmiddagen den aktuella
sig mot mig i kanten av kanadagen. Vi parkerade och hade
len och jag fick ett antal bilder
precis passerat bron över till
på hyfsat avstånd. Jag gick
Stora Amundö när jag hörde
västerut på ängen och plötsligt
ett vadarläte norrut.
landade ”benan” i
Det påminde om
vattensamlingen
gluttsnäppa. Jag kolframför mig. Tog ytlade i handkikaren
terligare några biloch såg på långt avder.
stånd en vadare som
Frun stod kvar
OK, ingen och stampade på stigick i kanten av kanalen, bort mot Lilla
och väntade på
glutt ... det gen
Amundö. Kunde fakatt vi skulle gå proär en ung- menaden, så jag koltiskt se att den hade
gulorangea ben och
lade inte direkt på
fågel av
tänkte: OK, ingen
några bilder utan
rödbena
glutt … det är en
skyndade mig tillungfågel av rödbena
baka.
med sina
med sina ljusröda
När vi kom tillben. Vänta, sa jag till ljusröda
baka efter promenafrugan, jag vill nog
den kunde jag se att
ben ...
dokumentera den, för
vadaren fortfarande
rödbena är inte så vanligt i Gögick kvar i vattensamlingen på
teborg mitt i vintern. Jag gick
ängen.
ut på strandängen stannade på
Väl hemma för en kopp kafkanske 50–60 meters avstånd.
fe skickar jag ut ett larm på
Då hade jag turen att den rörde Göteborgslarmet om en 1k röd-

”

bena vid Stora Amundö och att
vinterfynd är ovanliga i Göteborg. Det dröjer en minut så
ringer Uno Unger och berättar
att han, Birger Kaiser och Tina
Widén har eftersökt glutt/gulbena vid Ödsmål kile utan resultat.
– Har du kollat bilderna så
att det inte är den eventuella
gulbenan som flyttat sig ...???
– Vad säger du … nej det
har jag inte ...!" Jag hämtar kameran och ser till min förvåning att det är ju en STÖRRE
GULBENA! Jag ringer tillbaka
till Uno och berättar att bilderna stämmer för större gulbena
och att jag åker tillbaka till
Stora Amundö. Uno & Co är
redan på plats när jag kommer
fram och gulbenan är kvar.
Uno bekräftar artbestämningen och jag skickar ut på lokallarmet ”Det är en St gulbena,
St Amundö”. Jag skickar även
ut på BA (Bird Alarm) om Stör-

re gulbena, Stora Amundö, artbestämning osäker. Jag hinner
inte se alla följdfrågor på lokallarmet om ”har du bild” med
mera, men Magnus Unger tar
en bild på min kameradisplay
och stillar allas nyfikenhet genom att skicka vidare till lokallarm och BA. Tack Magnus för
detta!
När fågeln putsar sig kan vi
se att ingen vit kil går upp på
ryggen, näbbens utseende och
andra karaktärer är redan tidigare avklarade. Då skickar
Magnus ut på BA att den är säkert bestämd.
Sammanfattningsvis känns
det kanske onödigt att jag
skickade larmet på rödbena så
tidigt, då jag lika gärna i lugn
och ro kunde kollat av bilderna
innan och skickat rätt från början, men å andra sidan kom
larmet ut tidigare tack vare att
Uno ringde mig och fler skådare fick chans att hinna fram
innan mörkret.
Detta får också bli sensmoralen i historien – att våga lita
på vad man faktiskt ser och
hör och våga ifrågasätta default-bestämningar. Många
hade säkert tagit ledigt från
jobbet utan att blinka om man
larmat en möjlig större gulbena, men ytterst få bryr sig om
en säkert bestämd gluttsnäppa.
# BJÖRN DELLMING & GÖRAN GUSTAVSSON

Återupptäckt vid
Hallandskusten

Större gulbenan syntes vid
Stora Amundö/Haga kile
hela julhelgen. När regnoch gråvädret lättade natten
mot 27 december lättade
även gulbenan – och försvann. De som inte hann se
den innan dess jublade desto mer när den amerikanske gästen återupptäcktes
vid Hallandskusten 6 januari.

Fåglar på Västkusten 1/2018
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Öppning för
Fågelcentralen
TÄNKBAR LÖSNING Fågelcentralens framtid har under
flera år varit oviss, men den
ideella organisationen
Animals Hope, stöttad av
The Perfect World Foundation, har nu förklarat sig villig att driva vidare Fågelcentralen. Båda organisationerna är Göteborgsbaserade
och grundaren av
Animals Hope (Jan Westin)
var även initiativtagare till
Universeum. Under 2018 ska
GOF och Animals Hope
komma överens om formerna för övertagandet .

UGGLOR
I STAN

# BJÖRN DELLMING

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Årsmötet äger rum söndagen
den 8 april kl 18.30 på Naturhistoriska muséet i Göteborg.
På GOF:s hemsida under Föreningsinfo > Verksamhet >
Årsmöteshandlingar finns en
länk till var alla årsmöteshandlingar finns för nedladdning. I pappersform kommer
de även finnas tillgängliga på
Ekliden. Handlingarna kommer finnas tillgängliga från
och med 19 mars.
För att medlem ska vara röstberättigad ska medlemsavgiften vara föreningens bankkonto tillhanda senast
fredagen innan årsmötet.
Röstning via ombud är enligt
god föreningssed inte til�låten. Medlemmar ska också
kunna legitimera sig vid behov.
Efter årsmötet blir det, i mån
av tid, medlemmarnas bildvisning. Du som fotograferar,
tag med dig ett USB-minne
med max 3 fågelbilder som
du gärna vill visa och berätta
lite om.

# STYRELSEN
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Bild: LENNART HANSSON

Hornugglan verkar finna sig tillrätta även i stan, som här vid en spårvagnshållplats i Nordstan.
NY STADSBO?

Spana uppåt i skymningen,
även mitt i stan. Där kan sitta
en alldeles otippad uggla.
Att vi har ugglor mitt inne i
centrala Göteborg är kanske
inte någon nyhet då till exempel kattugglor sedan länge är
kända följare i människans fotspår. Men även andra arter
tycks åtminstone ibland våga
närma sig vår urbana miljö
med dess utbud av annorlunda
födomöjligheter, och kanske
sker det oftare än vi är medvetna om?
För ett par år sedan höll till
exempel ett par berguvar till
vid Ullevi och den 21 december det gångna året lyckades
Lennart Hansson fotografera
en hornuggla som satt uppflugen i ett träd vid spårvagnshållplatsen Nordstan.
Möjligen var det en förbipasserande individ som bara
råkade välja detta träd som
rastplats, men med tanke på
den specifika platsen är det
frestande att tro att det snarare

är stadens nattliv som lockat
dit ugglan, kanske i kombination med dålig gnagartillgång i
rurala miljöer runt Göteborg?
Med stadsmänniskans nattliv
följer att en hel del matrester
ofta slängs på andra ställen än
i papperskorgarna och detta
drar ofelbart till sig gnagare
som kalasar på hamburgare
och pommes frites varje natt.
Nordstans placering mellan
nattöppen snabbmatsrestaurang och reseknutpunkt skulle
mycket väl kunna vara ett optimalt tillhåll för en uggla som

Steglits häckade
i Kvillestaden
OVÄNTAD BOSÄTTARE Flyttningen
till staden fortsätter. I maj månad 2017 upptäckte jag ett par
steglits i mitt kvarter och den 15
maj såg jag från mitt köksfönster hur de byggde bo i en lönn
på Myntgatan 14. Trädet var
dock så tätt att boet ej gick att

ibland föredrar enkel snabbmat (”citygnagare”) framför
det hårda livet på landet. Ugglor i vår närhet är också viktiga för våra samhällen då de i
det tysta betjänar oss med att
hålla nere gnagarpopulationer.
Studier har visat att till exempel ett häckande par tornugglor kan ta över 1 000 gnagare
per år i sitt revir. Vill du också
ha en uggleholk hemma hos
dig så finns sådana att köpa
hos GOF på Ekliden eller hos
Fågelcentralen.
# BJÖRN DELLMING

finna. Den 15 juni hittade jag
fyra utflugna ungar som matades av föräldrarna blanda annat
på mitt fönsterbleck! I mitten av
augusti försvann alla. Den 10
november när trädet var lövfritt
så var bara boet kvar. Det låg
högt upp i en klyka mitt i det
tätaste lövverket.

# MATSERIK ERIKSSON

vintern 2017

GUNNAR PETTERSSON TILL MINNE
Konstnären, fotografen, fågelskådaren, globetrottern och
Varbergsbon Gunnar Pettersson har gått ur tiden.
Han avled i sitt hem i Varberg
den 16 november 2017. Gunnar blev drygt 70 år.
Han var verksam i Varberg
hela sitt liv och redan i tidiga
ungdomsåren började intresset
för fåglar och fågelskådning
mycket beroende på att han
hade Getteröns rika fågelliv på
nära håll. Gunnars talang för
att teckna och måla kopplades
på många sätt till just Getteröns fåglar. Pilgrimsfalkar, spelande brushanar och skärfläckor målades i naturalistisk stil i
akvarell och olja.
Efter några år på Varbergs
Sparbank bröt han upp och
började måla på heltid. Han
har under åren haft utställningar i Varberg, Falkenberg,
Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Uppsala. Även utomlands ställde han ut såsom i
Tennessee, Wyoming, Wisconsin, London och Bryssel.
Gunnar hade alltid med sig
sin skissbok och kamera på resorna runt om i världen. På sin
hemsida ”Wildlife Pictures”
redovisar han över 10 000 fotografier på mer än 2 000 fågelarter, 250 däggdjursarter
samt otaliga reptiler, insekter
och blommor.
Gunnar har också givit ut
och illustrerat böcker som Europas Rovfåglar (1984), Ugglor i Europa (1984), I Massajernas land (1990), Fakta om
Rovfåglar & Ugglor (1996)
samt Björnarna vid Brooks Fall
(2017) tillsammans med Peter
Diding och Leif Svensson.
2016 utkom Fåglarnas Getterön tillsammans med Reino
Andersson och Lars-Åke Flodin
och hösten 2017 kom också
boken Bua-Båtafjorden ut tillsammans med Jimmy Stigh.
Dessa båda böcker med Gunnars fantastiska fågelbilder visar på ett stycke halländsk na-

Rödstrupig sångare,
Slingan Hönö
Bild: BJÖRN DELLMING

Hönös rödstrupe
blev godkänd
FYRA ÅR SENARE

Illustrationer: GUNNAR PETTERSSON

Gåsgam, ett exempel på Gunnar Petterson detaljrika måleri.

SOF - Birdlife Sveriges raritetskommitté har gjort en
noggrann genomarbetning
av alla dokumenterade fynd
av rödstrupig sångare som
gjorts i Sverige. Bland dessa
finns den rödstrupiga sångare som hittades vid "Slingan"
mellan Nötholmen och kyrkogården på Hönö den 25
maj 2013. Efter RK:s granskning har den godkänts för
publicering som "Rödstrupig
sångare", (Sylvia cantillans).
Under cantillans samlas de
två underarterna ssp. cantillans och ssp. albistriata.
Individen på Hönö var en
trolig ssp. albistriata, men i
fält är de mycket svåra att
skilja från ssp cantillans.

# BJÖRN DELLMING

Redaktörens tips

Flitig fågelfotograf.

Kejsarörn.

tur när den är som bäst.
Gunnar drabbades i somras
av en blodpropp i hjärnan.
Han återhämtade sig väl och
var under senhösten på ytterligare en fotoresa till Spanien
för att fotografera skäggam
(lammgam). För konstnären
Gunnar var det rätta namnet
skäggam inte lammgam. Strax
efter hemkomsten rycktes

Gunnar hastigt bort.
Saknaden efter honom är
stor och vi minns honom med
tacksamhet som den nyfikna,
tålmodiga och vänliga person
han var.
Hans tavlor och fotografier
kommer alltid att påminna oss
om hans begåvning och kreativitet.
# REINO ANDERSSON, JIMMY STIGH

Göteborgssonen Reino
Andersson har fattat pennan
och är i år gästbloggare på
Naturum Getteröns sida:
www.getteron.com. Med innerlighet och uppriktig kärlek till fåglarna och Getterön
som många förknippar Reino med inleder han sitt åtagande med första posten:
Getterön, det hägrande paradiset. Ett blogginlägg i
månaden kommer vi kunna
ta del av under 2018 – missa
inte det!

# KARIN MAGNANDER

Fåglar på Västkusten 1/2018
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fågelnyheter på västkusten

GOF behöver
ditt samtycke!
UTÖKAT DATASKYDD

GDPR är den nya Dataskyddsförordningen från EU, som
ersätter personuppgiftslagen,
PUL. Enligt GDPR måste vi
bland annat inhämta ”samtycke” från varje individ vi sparar uppgifter om.
Vi anser att du genom att
betala avgiften för 2018 godkänner att vi sparar vissa uppgifter om dig. Om detta räcker
för att vi ska uppfylla kraven i
den nya förordningen är ännu
inte klart.
De uppgifter vi lagrar är
medlemmarnas namn, adress,
telefonfnummer, e-post, födelseår och kön. Uppgifterna
behövs för utskick av Fåglar
på Västkusten med mera och
för bidragsansökningar.
Registret finns på Ekliden på
en lösenordsskyddad dator
som finns i ett låst kontor. Mer
utförlig beskrivning av dessa
frågor finns på vår hemsida
www.gof.nu . Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss
då på gof@gof.nu .

# STYRELSEN

Bild: ANETTE ANDERSSON

Spana och inventera mera!
GOF:s styrelse önskar se att fler
medlemmar börjar med fågelundersökningar,inventeringar eller liknande fågelskyddsprojekt/
studier inom vårt verksamhetsområde. För att uppmuntra till
detta uppmanar vi medlemmar
att söka ekonomiskt stöd och/
eller t.ex. bilersättning hos GOF
för dessa.

Skicka ett mejl till styrelsen@gof.nu
med en liten beskrivning vad du
vill göra samt vad du kan tänkas
ha för ekonomiska utlägg för projektet. Styrelsen har möte var månad så beslutsprocessen blir kort.
Redovisningen av din undersökning skickas till GOF:s styrelse och
vidare för ev publicering i FpV.

# STYRELSEN

Fotnot:
Ett spännande projekt, i linje med
GOF:s förhoppning, initieras av
Reino Andersson i vår: inventering
av svarthakade buskskvättor utmed
Västkusten.
Rapportera gärna dina obsar till
Artportalen och kontakta Reino
om du är intresserad av att hålla
koll i någon specifik region, mer systematisk. Mejla i så fall till:
samreinoandersson@gmail.com

Skådarhjälpen 2017 satte nytt rekord
EXTRABONUS: EN RINGAND

Årets upplaga av artrallyt Skådarhjälpen blev en kavalkad i
rekord. Inte bara för Musikhjälpen som helhet (74 miljoner!)
utan också för Skådarhjälpens
insamlingsbössa. I år kom vi upp
hela 39 666 kronor, vilket är
mer än 10 000 kronor över förra
årets rekord! Sammanlagt har vi
nu skrapat ihop 152 005 kronor
till behövande människor och
natur sedan 2012, vilket verkligen är något fantastiskt att vara
väldigt stolt över.
Och även själva skådarveckan
bjöd på en hel del fantastiskt i
skådarväg. Till exempel den
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ringand som Anders Wirdheim
upptäckte vid Halmstads reningsverk.
”Det var tack vare Skådarhjälpen och en uppmaning från
Lotta Berg som ringanden i
Halmstads reningsverk hittades
i förra veckan. Jag hade av
någon anledning missat att
anmäla mig, när jag i början
av veckan läste ett inlägg
från Lotta där hon frågade
varför skådarna i bland annat Halland lyste med sin
frånvaro. En kort stund
därefter var jag på väg till
nämnda reningsverk, som
vid den här tiden på året

alltid bjuder på rolig skådning.
Det blev också ett gott utbyte
och som grädde på moset, ja just
det, en ringand!"
Årets mesta insats stod Östergötland för, som lyckades engagera hela 66 deltagare. De vann
även den hedervärda total-

bucklan med högst artprocent,
före Öland med en procents marginal. Sammanlagt registrerades
6 572 kryss av totalt 165 arter.
24 rapportområden deltog, vilket är fyra fler än tidigare rekordåret 2015.
Nästa nationella artrally att ta
sikte på blir nationalcykelrallyt
då vi samlar in pengar till behövande fåglar istället. Gåendes, tomtskådandes eller cyklandes, mellan den 2 och10
juni. Missa inte detta! Kanske
blir det just din cykeltur som
blir legendarisk?

# PÄR LYDMARK, BJÖRN DELLMING

Drömmål när och fjärran.

Belize & Guatemala • Mars • T. Sirotkin

Malaysia • Mars–april • Göran Pettersson

Ammarnäs • Juni • Göran Pettersson

Island • Juni–juli • Gigi Sahlstrand

www.avifauna.se

0485-444 45

Nordens största utbud av naturresor

Fåglar på Västkusten 1/2018
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HÖSTSTORMAR
I MITT HJÄRTA
”Över havet flög ett gäng om tre gråliror tillsammans. Det var som om de hade flugit 14 000 kilometer bara för att hälsa på mig.”
TEXT : CHRISTOPHER GULLANDER
CHRISTOPHER_GULLANDER@HOTMAIL.COM

K

”

Ensam över
vågornas
kammar och
skum med
vinden som
en välkommen vän
som tar dig
dit du vill.
En kravlös
tillvaro.
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ATTEN VÄCKTE MIG och

jag hörde hur regnet
smattrade hårt mot rutorna. Det var november. Tändstickan drogs mot plånet och
fem ljus fladdrade snart i kandelabern i köket.
Med ett leende såg jag flaggorna vid bensinmacken slå i vinden. Kaffet smakade starkt och mörkrostat.
Jag fäste blicken på molnen som rörde sig österut över himlavalvet i den hårda västvinden. För
en stund befann jag mig i ett minne från barndomen. Den härliga, inbjudande doften av kaffe och
pannkakor hos farfar. Hans välmenande blick
som berättade så mycket utan att ens ett ord sades. De gamla ögonen som hade sett allt. Skulle
han ha följt med mig ut i sin gamla Peugeot med
rosthål i skärmarna denna blåsiga dag? Jag hade
gärna önskat det.

DET GICK INTE att

vara kvar, jag måste ut, upp och
ut till havet! På marken utanför huset låg löv färgade i guld och rubiner. Västvinden slet tag i mig.
Bilen vaggade lätt i kastvindarna längs vägen.
Jag har alltid svårt att sova när det stormar om
hösten. Jag måste ut till kusten. Frida brukar säga
att jag är ett ”havsöga”. Det kanske finns någon
sanning i det. Jag är dessutom alltid varm. Välanpassad för ett bistert blåsigt klimat.
Jag parkerade bilen nära några villor med
havsutsikt som jag gärna hade bott i. Tänk att
med ett glas vitt österrikiskt spritsigt Grüner Velt-

liner i ena handen och ögat mot tubkikarens okular kunna se liror, sulor och kanske en klykstjärtad stormsvala från vardagsrumsfönstret. Jag
kunde se mig själv stå där i ett av mångmiljonvillornas fönster och spana ut över havet. Men vad
fasen, tänkte jag sedan, det går minst lika bra det
här, och började vandra ut mot de gamla, i falu
rödfärg målade fiskebodarna. Mössan flög av två
gånger längs vägen ut. När jag för andra gången
tog upp den såg jag mig om och kunde konstatera
att jag var alldeles ensam. Inte en människa i något väderstreck. Perfekt. En sådan ensamhet
klädde mig fint.
DET VAR DAGS att

se vad som fanns att erbjuda denna dag. Koncentrerat letade jag genom tubkikaren som riktades mot både Båstad, Mellbystrand,
Kattvik, Hovs hallar och Hallands Väderö och allt
däremellan. Det var tomt, som det så ofta är vid
Laxvik i början av en havsfågeldag. Så bågade något snabbt till under en millisekund på säkert tre
kilometers håll. Den kom närmare, men jag tappade snabbt bort den. Hjärtat började bulta. Jag
svepte norrut. Ingenting. Söderut. Ingenting.
Samma sak igen och igen.
Jag bestämde mig för att ställa in tubkikaren i
riktning mot spetsen på Hovs Hallar och väntade
ängsligt. Så, helt plötsligt bågade något upp igen
i snabb flykt. En grålira! Men vänta lite, där kom
en till och ännu en. Farfar skulle nog ha gillat det

höststormar i mitt hjärta

Illustration: FRIDA NETTELBLADT

Man kan alltid drömma om ett nästa liv – kanske som ispetrell, fri från arbete och räkningar som ska betalas, ständigt på väg mot nya vatten.

här. Det skulle nog ha blivit extra glass på pannkakorna efteråt.
Över havet flög ett gäng om tre gråliror tillsammans. Det var som om de hade flugit 14 000 kilometer bara för att hälsa på mig. För en grålira är
en sväng in i Laholmsbukten ungefär som det är
för dig och mig att gå ut till postlådan. Så enkelt,
tänkte jag, och rös av beundran över dessa världsvana vagabonder. Känslan av att vara en havsfågel. Ensam över vågornas kammar och skum med
vinden som en välkommen vän som tar dig dit du
vill. En kravlös tillvaro. Lika mäktig som enastående.
jag blivit så hänförd
av som av havsfågelskådning. Jag behöver knappt
äta något under sådana dagar, utan kan leva på

DET ÄR FÅ TYPER AV SKÅDNING

mitt adrenalin i timtal. Jag kan få en klump i halsen och bara rysa njutningsfullt över att se en
stormfågel glida i dynamisk bågflykt över vågornas vita gäss. Det ser så enkelt ut. Det finns en
märklig myt om stormsvalan som på något sätt
tilltalar mig. Den berättar att det gäller att hålla
sig väl med stormsvalan för att den är en drunknande sjömans själ.
Om jag fick drömma om ett nästa liv vill jag
nog vara en ispetrell som bågflyger över havet i
Antarktis bland isberg och isbjörnar. Jag vill vara
något jag inte varit och vara på en plats jag aldrig
varit på. Ensam över havet. Mil efter mil. En absolut frihet från arbete och räkningar som ska betalas. Jag ska bara hälsa på mina albatross- och
petrellvänner och leta smarriga kadaver och goda
fiskar hela dagarna långa. Det blir fint. #
Fåglar på Västkusten 4/2018
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Lotta Berg ger:

Hornborgasjön
Hembygd, fågelsjö och kulturbygd. En slättsjö
så grund att folk åker skridsko där även när
isen inte riktigt bär, eftersom det vore en bedrift att drunkna i knappt midjedjupt vatten ...
Karaktärsarten, rastande vid Vadboden

12
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hornborgasjön

Frostiga berglärkor
vid Ytterberg i januari.

Grågässen går in för
landning i Getnäsviken en oktobermorgon innan solen gett
landskapet färg.

Även för en lätt blasé fågelskådare är mängdverkan av tiotusentals tranor som kommer inflygande mot sjön en tidig aprilmorgon en upplevelse. De talrika skrattmåskolonierna som helt
förändrar ljudbilden vid sjön varje vår. Fisktärnor och svarttärnor som dansar över vattenytan.
Doppingarnas sjö, med svarthalsade, gråhakade
och skäggiga doppingar. Spelande rapphöns,
vaktel och kornknarr på försommarmaderna

Kaxiga skrattmåsar
vid Fågeludden i slutet av april.

runt sjön. De eleganta röda gladorna som blir
allt vanligare, och de bruna gladorna som också
gläder oss i området. De myllrande vadarna som
ses på frilagd sjöbotten de år då sensommaren
varit nederbördsfattig. Ägretthägrarna som numera finns kvar långt in på hösten. Och så den
turkosa juvelen som pilar fram över sjöns tillflöden och frånflöden om vintern: kungsfiskaren, den kanske vackraste av dem alla.

Fåglar på Västkusten 1/2018
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fåglarnas perspektiv

Rastande knölsvanar söker efter horisonten en tidig oktobermorgon, Fågeludden.

Fågelåret går alldeles för fort. Från rastande tranor i mars till det vemodiga höststräcket över Kärrtorps mader i september.

14
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hornborgasjön

Morgondimma vid Fågeludden i april. Tofsviporna har anlänt.

Första ungen har kläckts! Gråhakedoppingar i maj, Fågeludden.

Fåglar på Västkusten 1/2018
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SANDBERGS SIDA

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

E

och ett besök vid
den tomma badstranden.
På det kortbetade gräset en bit bort myllrar en hukande flock småfåglar. Borde vara pilfink – men det är det inte. Jo, en pilfink, en visade
det sig, bland alla vinterhämplingarna.
Förväntan förstärker ofta och fullbordar en
upplevelse eller en idébild man har. Men hur
många gånger står den istället i vägen för det vi
ser eller ha möjlighet att se? Hur ofta är vi istället
oskrivna blad inför det vi iakttar, det som förhoppningsvis kommer i vår väg under utflykten?
Går det alls att förhålla sig så? Att se och höra på
nytt, ur ett annat perspektiv, med kanske ”bara” förnöjsamhet och gott kaffe i packningen. Vilka bilder
skulle då träda fram? Andra färger, former och ny-
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N STUND AV oktoberdagen

anser? Kanske till och med andra dimensioner ...?
Utan att han rört sig gick flocken av vinterhämplingar plötsligt till väders med sina grå vingundersidor, gjorde en lov och slog ner igen på
samma ställe på gräset. Sparvhök? undrar det av
erfarenhet inlärda. Tydligen inte. För snart börjar
gräsytan med fröletarna åter röra sig.
Hade det varit vinter och snö skulle flocken
skiljt ut sig som en mörk garnering i vintermoset.
En inlärd erfarenhet.
Han blev ändå förvånad när den stod där framme mitt på vägen, stor och svart. Det var ju i och
för sig därför han sökt sig in längs skogsvägarna
denna höstdag – men också för träden. Scenerna
med lövträdens dova och mogna oktoberfärger

Sandbergs sida

längs skogsåsar räcker en bra bit in i vintermörkret, och det var en sådan dag, det var dags
att fylla på, att hämta hem bilderna. Gula aspbestånd lyste nästan overkligt mellan mörka granar,

vid sidan av stod röda lönnlöv med lite grönt kvar
in mot bladskaftet. Och så björkarna, de gulgröna
skogssidorna som bredde ut sig överallt.
Ett farväl till sommaren? Inte alls, snarare en
sprakande kaskad innan vintern, vilken får oss att
bli innemänniskor. En sorts välkommen resignation och vila att ta med in när man sitter och lagar
fisknäten, eller ja ..., för över bilder från kameran
till datorn då. Men brasan, björkvedsbrasan finns
kvar, med sitt gulaktiga ljus, sin skogsdoft och
torra värme.
Tjädertuppen som stod långt framför honom på
vägen vara bara grädde på det berömda moset,
eller kanske bonus, som det heter idag. En bonustjäder, en bonustjädertupp till och med. #
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EN TRUTSKÅDARES
BEKÄNNELSE
Vi möttes i Göteborgs fiskhamn efter jobbet. Tänk om det
skulle stå en vacker vitvingad trut på piren! Eller kanske
en kaspisk. Det gjorde det inte. Däremot var det en annan
avvikande individ som fångade vårt intresse.
TEXT : KARIN MAGNANDER
KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

V

A D ÄR det

som gör fågelskådning till en så
oemotståndlig hobby? För mig är det otvivelaktigt dess mångsidighet. Med naturen
och utomhusvistelsen som en stabil grund i hela
företeelsen så tillkommer möten och upplevelser
av något levande och vackert. Det sistnämnda
kanske inte alltid uppfylls av att man vid första
anblicken slås av en yttre skönhet hos fågeln,
men alla har de något: en skimrande fjäderdräkt,
snälla ögon, en näpen näbb, överväldigande anpassningsförmåga eller en ljuvlig sång.
Till dessa mjuka värden bidrar fågelintresset
med en aldrig sinande källa till ny kunskap. Det
finns helt enkelt precis hur mycket som helst att
lära sig, från artbestämning av de vanligaste trädMisstänkt kanadatrut
(t v) tillsammans med
vanlig gråtrut på plåttaket i Fiskhamnen.

Digiscopingbild: JOHN ANDERSSON
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gårdsfåglarna till djupgående analyser av fördelningen av de svarta områdena på trutars handpennor. Och det var i den sistnämnda brunnen
jag helt nyligen trillade ner.
SER DEN INTE ut

som en sådan där amerikansk gråtrut? Det där mörka på huvud, nacke och hals är
inte alls finstreckat så som det ibland är på den
europeiska, utan mer blaffigt. Och visst är den
tydligt mer ljusmantlad än de övriga gråtrutarna
omkring? Karaktärer som korta rosa ben och en
näbb med ljusgul bas och en gonysfläck med
svarta inslag noterade vi också. Det som tidigare
kallades för amerikansk gråtrut går, sedan den
fick artstatus, under benämningen kanadatrut,
Adult kanadatrut
Texas, december.

Bild: HANS BISTER

en trutskådares bekännelse

Till slut lyfte den svårtrugade
möjliga kanadatruten vid Röda
sten. När bilderna var färdiggranskade blev det dock en
ordinär gråtrut, fast ovanligt
snyggt tecknad.

Bild: KARIN MAGNANDER

Larus smithsonianus. Det finns ett antal olika gråtrutsliknande arter som är mer eller mindre svåra
att i olika dräkter skilja ifrån varandra. Vår svenska gråtrut, Larus argentatus, delas dessutom in i
två underarter (L. a. argentatus och L. a. argenteus).
vi hade sett i Fiskhamnen? Fram
till den aktuella upptäcktsdagen fanns inga publicerade fynd av kanadatrut i Sverige, vare sig före
eller efter 2010 då den fick artstatus även här,
även om det då och då dykt upp kandidater som
antingen slutligen artats till gråtrut eller lämnats
obestämda. Det spelar nämligen ingen roll hur
bra bilder man får på en stillastående fågel som
vägrar flaxa med vingarna – för att kunna arta en
adult ”smith” behöver man se teckningen på
handpennorna – gärna både över- och undersida
vinge.
Så med en ny art för landet i potten och två

VAD VAR DET DÅ

limpor formbröd i bagaget gjorde vi ett par dagar
senare ett nytt försök. I Fiskhamnen lyste den
möjliga kanadatruten med sin frånvaro men då
en annan trutskådarkvartett ompositionerat sig
till Klippan kom snart meddelande om att en
mörkhuvad individ just flytt undan en förbisvepande pilgrimsfalk och landat på ett av hustaken
vid Röda Sten.
När vi anlände stod den mycket riktigt där.
Med övriga tillresta var vi nu sju skådare nere på
bryggan som kastade brödbitar i vattnet och glodde på den långsamt minskande flocken uppe på
taket. I den bitande och iskalla januariblåsten
väntade vi i vad som kändes som en evighet. Och
som sista fågel att falla för frestelsen (Skogaholms
originalrost) så lyfte den sedan äntligen, tog en
lov mot Älvsborgsbron, ut över älven, och landade i det trut- och duvinferno som nu rådde på den
lilla stranden.

”

I den bitande och
iskalla januariblåsten väntade
vi i vad som
kändes som
en evighet
Fåglar på Västkusten 1/2018

19

in i trut-träsket

”

Möjligen
kan man
kalla detta
en bestämningsartikel
över smithlika gråtrutar

Trutars handpennor räknas vanligen inifrån och
ut och gängse systematik för att indexera dem är
därmed P1–P10 där P1 är handpennan närmast
armpennorna och P10 är sista fjädern, längst ut på
vingen. Kanadatrutars handpenneteckning överlappar till del den man ser hos vissa individer gråtrut och vid en första kontroll såg verkligen vår fågel intressant ut. Ett begrepp som återkommer
frekvent när man läser om Larus smithsonianus är
förekomsten av bajonetter, eller bajonetteckning,
på ytterfanet på handpenna 7 och 8 och i en del
fall även på P9. Illustrationen intill/till höger föreställer en schematisk trutfjäder där de viktigaste
delarna är utpekade samt några typiska karaktärer
som är bra att känna till. Bajonetteckningen är,
som figuren visar, den knivsegg i svart som ses på
fjäderns ytterfan.

Spets

Slant

Tunga

Spole

DET HÄR ÄR INTE EN artbestämningsartikel i traditionell bemärkelse. Åtminstone inte en över kanadatrutar. Möjligen kan man kalla det en bestämningsartikel över smithlika gråtrutar, för det var där vi
hamnade till slut. Det visade sig nämligen vid
granskning av handpennorna att utbredningen och
fördelningen, främst av det svarta, föll bättre inom
variationen för gråtrut. Bilden på nästa sida visar
den flygande truten vi fotade vid Klippan i januari
där teckningen hos vänstervingens öppna hand fint
visar samtliga pennor av intresse. Illustrationen intill visar en motsvarande hand hos en typisk Larus
smithsonianus.

Bajonett
Innerfan
Ytterfan

P10

Både Klippanfågeln och den illustrerade smith-truten uppvisar en relativt stor vit slant över både inner- och ytterfan. Ett sammanhängande och avgränsande markerat svart band ner mot den vita
spetsen på pennan är inte nödvändigt hos smith,
men vanligt förekommande.
Illustrationen visar hur smith inte sällan har en
ljus tunga på innerfanet på P10 och hur den karaktäristiskt slutar nästan rektangulärt. Klippanfågeln
å andra sidan uppvisar ingen tunga på det sättet.
Det går inte att skönja något avsmalnande av det
svarta längre in på fjädern vilket skiljer teckningen
tydligt från illustrationen. Utseendet är dock inte
helt ovanligt hos smith och avsaknad av tunga på
P10 är inte en karaktär som ensam avgör saken.

P9

Slanten hos kanadatrutar är vanligen relativt liten
och avgränsad till innerfanet. De flesta uppvisar en
lång ljus tunga på P9 som ofta fyller åtminstone
halva innerfansbredden. Även om slanten på
Klippanfågeln inte är jättestor så innefattar det vita
området inte bara innerfan utan även en del av ytterfanet. Den grå tungan som illustrationen visar
saknas på vår kandidat.
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Illustrationer:
JOHN ANDERSSON

P8

Den illustrerade teckningen på P8 är relativt typisk
för smith med en lång ljus tunga och den karaktäristiska bajonetten på ytterfanet. Slanten saknas
och toppen på pennan är vit. Det förekommer också kanadatrutar utan bajonett på P8 där den svarta
teckningen istället har en rundare eller till och
med rak avslutning på ytterfanet. Klippanfågelns
P8 är något svårbedömd; den svarta teckningen
har inte en skarp kant mot den grå tungan på pennans ovansida och även om utseendet skiljer sig
något från en typisk smith-P8:a så är det inte helt
ovanligt enligt litteraturen.

P7

Den illustrerade handen visar vit spets på P7 och
ett svart område som på ytterfanet uppvisar en
tydlig bajonett. Den teckning som Klippanfågelns
P7 har, med en jämnt avsmalnande svärta, snarare
än den skarpa bajonetten, ligger också inom variationen för smith men är än vanligare hos gråtrut.

en trutskådares bekännelse

P10
Notera handpennornas teckning hos
gråtruten i Klippan.

P5

Gonysfläck

P10

Bild: KARIN MAGNANDER

Jämför med handpennor hos en typiskt
tecknad Kanadatrut.
P5

P6

Illustrationen visar den typiska sneda w-teckningen
på P6, med skarp svart kant på ytterfanet. Klippanfågelns P6 stämmer därmed väl med en kanadatruts.

P5

Vanligen har även P5 en teckning som liknar ett w,
här ofta ett symmetriskt sådant till skillnad mot wteckningen på P6. Det förekommer dock smith med
mycket lite eller inget svart på P5 men då fågeln
inte uppvisar den önskade nästan rektangulära
tungan på P10 summerar karaktärerna inte riktigt
till vad som krävs för en smith. I en genomarbetad
artbestämningsartikel över kanadatrut, publicerad
i Gull research (Identification of adult American
Herring Gull, Adriaens & Mactavish), sammanfattas en lista med övriga nyckelkaraktärer som behövs i de fall då P5 avviker.
(i) Rektangulär, lång och bred tunga på P10
(ii) Om slanten finns på P9 ska denna vara av-

gränsad till innerfanet
(iii) Bajonett finns på P7 eller P8, alternativt på
båda två.
(iv) Vit spets på P8:s innerfan
(v) Ett avgränsande svart band på P6, skarpt
spetsigt svart på ytterfan, allra helst uppvisande av
w-teckning.
Karaktär (iii), (iv) och (v) kan anses uppfyllda.
(ii) är dock tveksam då slanten på P9 spiller över
något på ytterfanet, och (i), den som efterfrågar en
tydlig tunga på P10, blir alltså till slut den avgörande felande länken då vår P5:a ser ut som den gör.
TROTS ATT DET TILL SLUT blev

en vanlig gråtrut och
även om skönheten inte var precis slående hos den
fågel som gäckade oss under några dagar i januarikylan så bjöd den på en hel del spänning och en
stor mängd ny kunskap. Och den nya arten för Sverige ligger ju kvar i potten för vem som helst att
försöka mata in. #

”

Den nya
arten för
Sverige
ligger kvar
i potten ...
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Klippduva - den vilda art
som tamduvorna kommit
ifrån, föredrar fortfarande
naturliga klippor framför
mänskliga höghus.
Bild: HANS FALKLIND
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TAMDUVA
– MINDRE SLÄTSTRUKEN ÄN DU TROR
Krigshjälte, navigatör, mjölkproducent. Tamduvan är en
märklig överlevare med smak för det urbana. Men artens
urfäder är lika vilda som förr.
TEXT: HAMPUS LYBECK
HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

I

TIDIGARE AVSNITT HAR dessa våra strövtåg tillsammans under skruden på olika pippifåglar mestadels handlat om arter som är, eller har varit sällsynta, eller arter som lever ett lite mer tillbakadraget liv. Icke så denna gång. Istället tar vi oss an
en fågel som flyttat till stan och som inte finns vild
i Sverige. Eller alltså, tamformen finns vild, men
inte vildformen. Det är alltså klippduvan vi talar
om. Eller tamduvan. Eller stadsduvan. Eller brevduvan. Nå, tamduva är det gängse namnet på tamformen av klippduva i ordentliga sammanhang.
Den som är lagd åt grubblerier skulle säkert fundera på om det förhåller sig så att tamduvan på
grund av sin vanlighet är lite förbisedd eller rent
av föraktad av fågelskådare, trots att den för
många, på grund av sin allmänna närvaro i urbana
miljöer, kanske utgör själva sinnebilden för
”fågel” för en del andra. Men som det ska visa sig
strax finns det många spännande saker att få veta
även om en så till synes slätstruken varelse. Ordet
”duva” antogs förr vara onomatopoetiskt, men härleds numera till den urindoeuropeiska roten
”dʰewbʰ”som betyder exempelvis ”mörk”, ”rökig”,
”beslöjad” och så vidare. (Jfr iriskans ”dhubh”
(svart) och besläktade svenska ord som ”döv” och
”dov”) med kognater som danskans ”due”, fornnordiskans ”dúfa”, gotiskans ”dubo” och tyskans
”Taube”.
TAMDUVAN ÄR SOM SÄKERT de flesta vet alltså tamformen av klippduvan, en av världens drygt 300 duvarter. Klippduvans naturliga utbredningsområde
är svårbedömt eftersom det finns så många tamduvor som lever parallellt med vildformen.
I dagsläget lever vilda klippduvor mestadels i
Medelhavsområdet, samt på brittiska öarna, och
fortsatt österut till Indien, men tidigare har utbred-

ningsområdet sannolikt varit större än så, dock
knappast så stort att den funnits vild i Sverige. Till
skillnad från tamduvan, som i egenskap av stadsslusk ofta häckar på byggnader, men dyker upp i
de mest skilda miljöer, föredrar klippduvan bergsbranter och grottor – gärna med havsutsikt. På så
sätt hålls den vilda populationen kanske något åtskild från den förvildade tama, även om det bevisligen också förekommer viss blandning. Tamduvan
har däremot spritt sig över stora delar av den bebodda världen, inklusive Amerika och Australien.
STORLEKSMÄSSIGT HÅLLER SIG TAMDUVAN i mitten av
släktet med sina 30–35 centimeter, jämfört med
dvärgfruktduvans 14 och drottningkronduvans 75.
Av en händelse finns båda dessa extremer, en liten
grön och en gigantisk ljusblå, för övrigt i olika delar av Nya Guineas övärld. Den verkliga giganten
inom familjen Columbidae, blev däremot över en
meter. ”Blev” eftersom den utrotades på 1600-ta-

Tamduvan har
lagt staden för
sina fötter.

Bild: LEIF JONASSON
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Artspaning
let. Det är alltså dronten. Linné klassificerade en
gång i tiden dronten som strutsfågel, men på
1840-talet menade den danske zoologen Johannes
Theodor Reinhardt, baserat på näbbens beskaffenhet, att dronten nog var släkt med duvorna ändå.
Han blev vid tillfället utskrattad, men fick upprättelse bara några år senare, när andra forskare drog
samma slutsats.

”

Som säkert
många vet
utfodrar
duvor sina
ungar med
duvmjölk –
ett sekret
påminnande om gul
keso, som
utsöndras
från krävans innervägg

MEN HUR VAR DET nu

då, med vår slätstrukna metropolit? Jo, snarare än att vara fågelvärldens
medelmartin, en slutsats lätt att dra, är det en fågel
med ett antal spännande specialiseringar för arten
i farten. Visste du till exempel att duvor inte dricker på samma sätt som andra fåglar? De flesta fåglar
har inte förmågan att klunka vatten ur en sjö hur
som helst, utan måste skopa upp vatten i undernäbben och sedan luta huvudet bakåt så att vattnet
rinner ned i halsen. Duvorna och ett fåtal andra
fåglar kan däremot sörpla direkt från källan, litegrann med näbben som sugrör. På så sätt kan de
dricka snabbare och behöver tillbringa kortare tid på
marken där risk för predation är högre än i luften.
Och som en del säkert vet, så utfodrar duvor sina
ungar med duvmjölk – ett sekret påminnande om
gul keso, som utsöndras från krävans innervägg.
Det är förstås inte riktigt mjölk på det sätt som avses när det gäller däggdjur, men hormonet prolaktin är involverat i bägge processerna. Denna ävja
är synnerligen fet och proteinrik och utgör
duvungens huvudsakliga föda under de första
veckorna i boet, med gradvis tillsats av vuxenmat
som mjukats upp i krävan.
Metoden med krävmjölk gör också att duvor är
mindre säsongsbundna när det kommer till häckning. I stan där födotillgången är relativt god året
om kan tamduvan således häcka hela året och hålla populationen tät även om den i allmänhet bara
lägger två ägg per kull. En jämn ström av unga duvor under året i staden utgör för övrigt en tacknämlig födkrok för exempelvis urbaniserade pilgrimsfalkar, som liksom tamduvornas anfäder
ursprungligen häckade i klippstup men numera
även håller till godo med byggnader.

DESSA BÅDA EGENHETER, drickteknik och krävmjölk är
förstås inte unika för tamduvan, utan gäller de flesta, för att inte säga samtliga duvarter. Däremot är
tamduvan ensam om att vara den sannolikt tidigast
domesticerade fågeln i mänsklighetens historia.
Det finns 5 000 år gammal skriftlig dokumentation
från Mesopotamien och Egypten rörande tamduvor, och arkeologiska fynd som antyder att domesticeringen inletts för åtminstone 10 000 år sen. Det
berättas exempelvis att man i Mesopotamien byggde duvslag för att locka till sig vilda duvor, med
främsta syfte att samla ihop spillning att ha till
gödsel. Sedermera har förvildade tamduvor kom-
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Somliga gillar tamduvor, andra talar om ”bevingade råttor”. Men just

mit att ses som invasiva och en sanitär olägenhet,
ibland till och med kallade ”bevingade råttor”.
Samtidigt var tamduvan tillsammans med turturduvan de enda fåglar som ansågs rena nog att
offras i templet i Jerusalem och den vita duvans
symboliska betydelse i religiösa sammanhang lär
väl knappast ha gått någon förbi. Göteborgsområdets tamduvor lär för övrigt ska ha fått större inslag av vitt i dräkten sedan det släpptes en stor
mängd vita duvor i samband med invigningen av
VM i friidrott 1995.
DET FÖREFALLER ALLTSÅ vara så att klippduvor i mellanöstern lät sig domesticeras redan i civilisationens vagga, och sedan tog det inte särskilt lång tid
innan pippin ifråga sattes i tjänstgöring. Under
långa tider har brevduvor varit det snabbaste sättet
att kommunicera militärt eller politiskt brådskande information. Det finns exempelvis belagt att
Kyros den store av Persien använde brevduvor för
korrespondens inom sitt vidsträckta rike på 600talet före vår tideräkning. Under många krig, inte
minst världskrigen, har brevduvors effektivitet varit starkt bidragande orsak till krigsinsatsers resul-

Hampus porträtterar
legraf och radio och andra lösningar som inte
kräver utfodring eller att duvor transporteras från
hemlokalen till posteringar – för brevduvor är förstås envägskommunikation. De klarar inte av att
flyga fram och tillbaka som budbärare, vad det än
råkar stå i Bröderna Lejonhjärta.
BREVDUVOR ÄR ALLTSÅ INTE vilka tamduvor som helst,
utan tamduvor som avlats för snabbhet och orienteringsförmåga. Och den där orienteringsförmågan
är för övrigt något som i viss mån gäckar vetenskapen. Mer eller mindre vedertaget är att brevduvor
kan navigera genom att känna av jordens magnetfält eller titta på stjärnorna, men dessutom verkar
det som de känner igen landmärken i sina hemomgivningar och även ana närheten till det egna slaget på lukten – för till skillnad från de allra flesta
fåglar, som inte är särskilt väl ägnade åt att känna
dofter överhuvudtaget, har tamduvan – och säkert
andra duvor – jämförelsevis gott luktsinne. Vad
den här orienteringsförmågan har för syfte egentligen är lite oklart, då varken tamduva eller klippduva är någon vidare långflyttare.
DUVUPPFÖDNING HANDLAR INTE BARA om

Bild: HANS BISTER

duvspillningen/gratis gödsel var ett skäl att domesticera duvan.

tat och det var belagt med stränga straff att fånga
”war pigeons” i Storbritannien. 32 brittiska brevduvor tilldelades medaljer efter andra världskriget.
Storbritanniens krigsmakt avvecklade sin brevduveverksamhetpå 1950-talet. De flesta skarpa til�lämpningar av brevduvepost hade då ersatts av te-

32 brittiska war
pigeons belönades med medalj
efter kriget.
Illustration:
HAMPUS LYBECK

brevduvor
heller, utan man har under långa tider tagit vara
på diverse mutationer och uppkomna avvikelser
som givit intressanta färger och former, vilka brukar kallas utställningsduvor eller rasduvor. Bland
rasduvorna kan till exempel nämnas Göteborgstumlaren som är en ”ras” med en kaxig fjutt i nackfjädrarna och rik befjädring på benen.Tumlare är
en rasgrupp som avlats fram för sin förmåga att
tumla runt baklänges i flykten. I USA, där stora
matiga jaktbara duvor saknas sedan vandringsduvan (en gång i tiden kontinentens talrikaste fågel
med uppemot fem miljarder individer) utrotades,
har man även ägnat sig åt köttrasavel, vilket inte är
lika vanligt i Europa längre. Många europeiska raser uppvisar istället diverse förstorade kroppsdelar
eller till exempel förlängda eller krusiga fjädergrupper.
Duvavel är kanske inte en lika vanlig hobby
längre, men bidrog nog till ett generellt ökat fågelintresse, om än uppblandat med viss aversion mot
hökar och falkar. Den förvildade tamduvan går det
hur som helst ingen större nöd på – istället försöker
man ofta hålla efter populationerna, idag med allt
mer humana metoder som att locka duvorna att
häcka i särskilt byggda slag och sedan byta ut äg�gen mot attrapper. Möjligen får man oroa sig för
den vilda klippduvan, där det råder osäkerhet
kring hur stor del av världspopulationen som klarat sig undan inblandning från den tämjda genpoolen och som alltid risk för biotopförlust och annan
mänsklig påverkan. Förhoppningsvis har du nu,
käre läsare, fått veta något nytt om den möjligen
inte alls så slätstrukna tamduvan. #
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HÖST I PADDOCKEN
FINT SYDOSTSTRÄCK TANGERADE TJÖRN
Bild: BJÖRN DELLMING

Mitt i augusti satte sig Kristoffer Nilsson tillrätta i
paddocken igen. Rovfågelsträcket över Tjörn började trögt,
men inte mindre än 1 892 tornseglare drog förbi första
spanardagen. I september blev sträcket överraskande bra.
TEXT : KRISTOFFER NILSSON
KRISTOFFERNILSSON6@GMAIL.COM

D

ET HAR GÅTT några år sedan jag flyttade från
Göteborg till Tjörn, och att bo på en hästgård gör att tiden för fågelskådning begränsas för det finns alltid andra saker att göra.
Jag minns morgonen den 17 september 2016 särskilt väl för jag hade verkligen inget särskilt jag
behövde göra. I kombination med en förkylning
så bestämde jag mig för att ställa ut en stol på
grusplanen och spana efter rovfåglar mot förmiddagshimlen. Det var vindar från ostsektorn och
en härligt behaglig höstdag.
Det dröjde inte länge innan den första sparvhöken passerade och totalt räknades 71 sparvhökar (så många hade aldrig tidigare setts på ön under en dag!), två blå kärrhökar, en havsörn,
några tornfalkar, en pilgrimsfalk och lite till. Jag
funderade på hur jag kunde ha missat detta under tidigare år, men svaret var enkelt. Om man
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höst i paddocken

Sträckspaning från en paddock på
Tjörn lönade sig även i höstas. Högsta dagssumman för sparvhök landade på 131. Även tornseglare passerade i oanade mängder.

Bild: BJÖRN DELLMING

inte aktivt koncentrerar sig på att spana mot himlen så upptäcker man inte fåglarna. Många individer flög väldigt högt.
Efter det att några pusselbitar hade lagts rätt
under våren 2017 (se artikel i FpV 2017:3) och
gårdens paddock hade blivit en central punkt för
mina sträckstudier, med observationer av bland
annat sträckande gäss, svanar, svart stork och en
rad rovfåglar, beslutade jag mig för att försöka få
en bättre bild av främst rovfågelsträcket under
hösten över paddocken, belägen i Klövedal på
nordvästra Tjörn. Jag hade studerat historiska observationer i litteratur och på olika webbsidor
och hittade inte direkt något som visade att Orust
eller Tjörn skulle vara särskilt bra för rovfågelstudier under hösten. Jag upplevde det som att denna typ av studier inte förekom i rapportunderlagen. Man har nog inte skådat så mycket på detta
sätt i omgivningarna, helt enkelt.
JAG HADE SEMESTER under

augusti så den 17 augusti
satte jag mig för första gången och spanade norrut. Under sju timmar såg jag inte en enda sträckande rovfågel, däremot räknade jag 1 892 tornseglare vilket är en väldigt hög dagssumma i
Bohuslän, faktiskt den högsta räknade dagssumman, enligt Artportalen!

Det dröjde 17 timmar innan den första rovfågeln passerade på hög höjd. Det var en ung sparvhökshane den 21 augusti. Totalt tillbringade jag
tio timmar i paddocken denna dag och utöver
denna individ sågs ytterligare 28 sparvhökar, 22
tornfalkar, en brun kärrhök, en fiskgjuse och en
pilgrimsfalk. Det är så klart inga mängder, men
det gav mig energi – så många som 22 tornfalkar
hade aldrig tidigare setts på ön under en dag.
Dagen efter fortsatte fint med ytterligare tio timmar i paddocken som bland annat bjöd på 103
sparvhökar, 28 tornfalkar, en lärkfalk och en ung
stäpphök! Jag hade vid det här laget även fått
klart för mig att en hel del tättingar av olika arter
passerade över tomten.
STRÄCKRIKTNINGEN ÖVER PADDOCKEN var tydligt mot
sydost. Jag fortsatte att studera kartor för att försöka förstå varför så många som drygt 91 procent
av fåglarna (genomgående trend under hela perioden) valde att flyga mot sydost. Ju hårdare
motvind desto tydligare ostlig riktning. Jag funderade på om Säby/Breviks kile kunde upplevas
som ett hinder, men tyckte att det var lite väl litet
med tanke på hur det ser ut utmed Orustkusten
och längre norrut. Min gissning är istället att fåglarna befinner sig på så pass hög höjd, och så
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Söndagens
åtta timmar
var magiska
och bjöd
bland annat på 131
sparvhökar,
fem lärkfalkar och 66
tornfalkar
under en
dag!
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långt västerut, att de ser att Tjörn tar slut och skapar ett större vattenhinder, bland annat ned mot
Marstrand och därför väljer att flyga mot sydost.
Flera flockar håller säkert också en mer rakt sydlig
linje när de flyger in över Tjörn.
Jag gissar vidare att andelen rovfåglar som
sträcker ut över Tjörns sydvästligare delar är begränsat. Det finns i alla fall väldigt lite i rapportunderlagen som indikerar något annat, och det förväntade insträcket över till exempel Marstrand
borde väl ha noterats av någon – även om skådaraktiviteten kanske inte är högst i det området? Jag
gissar att utsträcket av de fåglar som jag ser sker
över sydvästligaste Orust, där avståndet mellan
kommunerna är kortast över Stigfjorden. Inte heller härifrån går det att hitta några större rovfågelrörelser historiskt.
I SEPTEMBER ÖVERGICK STRÄCKRÄKNINGEN mest till
helgaktiviteter eftersom semestern var slut. Den
första septemberhelgen var magnifik. Framför allt
söndagens åtta timmar var magiska och bjöd bland
annat på 131 sparvhökar, fem lärkfalkar och 66
tornfalkar! Det är den högsta dagssumma jag känner till från hela Västkusten rörande tornfalk och
skulle betraktas som en klart bra dagssumma i fantastiska Falsterbo. Någon liknande dag fick jag inte
uppleva under hösten, men det var fantastiskt att
det kunde upplevas från paddocken på tomten.
Vid det här laget hade jag även fått klart för mig
att andelen juvenila rovfåglar var oerhört hög. Det
var till exempel väntat att ingen vuxen bivråk skulle passera och att ungfågelsandelen är enorm för
sparvhöken under den tidiga delen av flyttningspe-
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rioden är välkänt. Från mitten av september till 15
oktober räknades bara 85 sparvhökar, en tydlig
majoritet adulta (13 procent var adulta av den totala årssumman för arten). När det gäller tornfalken så var 95 procent ungfåglar. Det var också
höga ungfågelsandelar för lärkfalk, fiskgjuse samt
blå och brun kärrhök (100 procent för den sistnämnda).
JAG HAR FUNDERAT LITE på varför det är så och kom
egentligen bara fram till ett svar. Ungfåglarna flyttar för första gången och vet därför inte bättre.
Nåja, men deras instinkt leder dem kanske bara i
rätt riktning vilket innebär att de följer kusten
medan de äldre individerna säkert kan välja väg på
ett annat sätt.
Totalt räknades 845 rovfåglar av 13 arter som
bedömdes sträcka under perioden 17 augusti till
15 oktober (se tabell). Den vanligaste arten var
sparvhök (ca 64 procent) och den, liksom några
andra rovfågelsarter, passerade i dagsantal som
inte finns beskrivet tidigare i historien över Orust
och Tjörn, åtminstone inte vad jag har hittat.
JAG NÄMNDE TIDIGARE att även en hel del tättingar
passerade över paddocken och eftersom jag tycker
att det är kul att räkna fåglar så inkluderade jag så
klart alla fåglar som bedömdes sträcka. Det blev
totalt 67 arter och den vanligaste arten var bo-/
bergfink som stod för ca 44 procent av de totalt 34
619 sträckande fåglarna. Den 30 september bjöd
faktiskt på femsiffrigt i sträckprotokollet då 11 032
fåglar räknades.
Andra arter som passerade i tusental var ladu-

Bild: KRISTOFFER NILSSON
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Basteröd hösten 2017
Tabell 1. Totala antalet samt högsta dagssumman vid Basteröd
17.8 -15.10 2017 och jämförelse med högsta dagssumman på Tjörn
och Orust före 2017 (Källa Artportalen, fritt tolkat)

Art

Totalt passerade 17
lärkfalkar under höstspaningen i Klövedal.

Bild: KRISTOFFER NILSSON

Elva trädlärkor
drog förbi under
hösträkningen.

Bild: BJÖRN DELLMING

Bivråk
Fiskgjuse
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ormvråk
Fjällvråk
Sparvhök
Duvhök
Stenfalk
Lärkfalk
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Trädlärka
Tornseglare
Backsvala
Ladusvala
Ängspiplärka
Forsärla
Bofink/Bergfink
Grönsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb

svala, ängspiplärka och grönsiska. För flera arter,
räknades även här dagsantal som inte tidigare har
noterats på Tjörn eller Orust (se tabell).
BLAND SÄLLSYNTARE ARTER kan

jag passa på att nämna
37 stjärtänder, 35 forsärlor, 11 trädlärkor, en större piplärka (16/9), tre lappsparvar, en rastande
brandkronad kungsfågel och tre bändelkorsnäbbar.
När det gäller övriga korsnäbbar så var det bra rörelser på dem under hela perioden. Totalt räknades
687 mindre, elva större och 209 fick passera som
obestämda. Minst tre olika dialekter noterades för
den mindre varav en som var oerhört lik den större
korsnäbbens läte. Det är en av förklaringarna till
den höga andelen obestämda. En korsnäbb sågs
sträcka med en tallkotte i näbben vilket var en
märklig syn.
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Totalt
		

dagar med sträckbevakning under perioden och totalt summerades 136 timmar
den 15 oktober och det var oerhört roligt att genomföra detta projekt. Om vi tänker oss höstens

11 juv
13 ex
5 juv
5 ex
1 juv
50 ex
2 juv
537 ex
3 juv
5 ex
17 ex
193 ex
4 juv
11 ex
2 194 ex
26 ex
2 947 ex
4 142 ex
35 ex
15 108 ex
3 322 ex
687 ex
11 ex

Högst dags- 		
summan Basteröd

Historiskt
Tjörn/Orust

3 juv 3/9 och 16/9
3 juv 22/8 och 2/9
Enstaka juv 21/8-9/9
Enstaka juv+1 ad hona 10/9-30/9
1 juv 22/8
17 ex/ 17/9
1 juv 8/10 och 15/10
131 juv 3/9
2 juv 8/10
1 juv+1 ad hane 16/9
3 juv+1 2K+1 ad 3/9
53 juv+3 ad+10 ex 3/9
Enstaka juv 21/8-21/9
6 ex 30/9
1 892 ex 17/8
16 ex 23/8
793 ex 3/9
921 ex 30/9
11 ex 20/9
8 760 ex 30/9
1 034 ex 30/9
99 ex 16/9
6 ex 8/10

10 ex 19/8 2007
4 ex 27/8 2011
2 ex 7 tillfällen
3 ex 12/9 2008
Enstaka 5 tillfällen
115 ex 27/9 2007
4 ex 28/9 2007
46 ex 13/9 2008
3 ex 2 tillfällen
7 ex 6/10 2001
3 juv 11/9 2013
20 ex 26/9 2010
2 ex 6 tillfällen
16 ex 1/10 2006
Oklart
15 ex 2 tillfällen
675 ex 27/8 2011
3 670 ex 19/9 2015
8 ex 27/9 2007
5 100 ex 23/9 2006
800 ex 10/10 2009
320 ex 14/9 2013
9 ex 10/9 2014

arter, och adderar svart stork, bruna och röda glador, aftonfalk, ringtrastar och blåhake från våren,
så bör Klövedal nog betraktas som ett av de mer intressanta områdena i ett ornitologiskt perspektiv i
Bohuslän under 2017.
KLÖVEDAL ÄR ETT område

som inte bara är sagolikt
vackert utan som även kan bjuda på fåglar i fina
antal och även en del överraskningar. Åtminstone
om man väljer att sätta sig på en stol i en paddock
och börjar spana mot himlen. En morgonpromenad
(3/11) bjöd på en sagolikt fin flock med uppskattningsvis 2 100 gråsiskor så även promenader i omgivningarna kan bjuda på mycket vackert. Två dagar senare noterades en flock med 46 stenknäckar.
Pilane gravfält är även ett säkert område för ringtrast under april. Jag har sett ringtrastar där varje
vår sedan 2012. I år såg jag totalt åtta ringtrastar
där under april och början av maj.
Vill du ha mer detaljerad information eller vill
växla några tankegångar är du varmt välkommen
att kontakta mig: kristoffernilsson6@gmail.com. #
Fåglar på Västkusten 1/2018
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BUA-BÅTAFJORDEN
UPPTÄCK VÄRÖHALVÖNS RIKEDOM
Havskust med små kala öar, våtmarker, dammar – Väröhalvön rymmer en mängd biotoper. Från vadarmarker vid
Båtafjorden till Bua udde där insträckande rovfåglar och
tättingar förgyller många majmorgnar.
TEXT : JIMMY STIGH
JIMMY@WINESTONE.SE

B
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BUA UDDE MED KROKSTADS FYR vid inloppet till Båtafjorden är en bra lokal för att titta på sträckande fågel. Vid fyren har man en fantastisk utsikt
över havet och kusten. Fågelsträcket för olika arter är beroende på årstid och väderlek, men
störst betydelse har vindriktning och vindstyrka.
Vid nordliga och ostliga vindar är sträcket ganska litet då änder, gäss och vadare går
längre ut. Vid västliga och sydliga
STRANDÄNGARNA I BÅTAFJORDENS
vindar trycks fåglarna upp mot
inre del, söder om kärnkraftverland och kan då ses bra vid
ket, är en av de mest vidfyren. Under höst, vinter
sträckta på västkusten. Det
och tidig vår är lokalen
är ett Natura 2000-område
mycket bra och här blir
och omfattar de flacka
det alltid några spännanstrandängarna längs fjorde timmar, oftast på
den och ån Stora Även
morgonen. En tidig majsamt det grunda havsommorgon med insträck av
rådet, som ligger utanför
rovfåglar och småfåglar
åmynningen. De flacka
är givande och njutbar.
ängarna, med en mosaikarVid hårda vindar från
tad sammansättning av olika
syd, sydväst och väst gälUL
biotoper, har en unik häckfåler havsfågel med havssuG
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gelfauna och har under åren
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hyst rödlistade arter som sydlig
nor och alkor. Vid dessa
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kärrsnäppa och rödspov. Även skärvindförhållanden är Skomakarnäfläcka har det kämpigt och försöker häcka
san, som ligger lite högre över vattnet (ca
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men med ringa framgång. Även som rastplats för
flyttande fågel har Båtafjorden stor betydelse.
Vägen mellan Ringhals och Bua avskärmar
strandängen från havsviken. Havsvatten pressas
vid högvatten upp i ån och stora delar av ängarna översvämmas. Ett fågeltorn finns i nordvästra
delen av lokalen med bra observationsmöjligheter. Detta gäller även parkeringen vid bron där
ån Stora Även rinner ut i fjorden.

BE

”

Vid fyren
har man en
fantastisk
utsikt över
havet och
kusten

ÅTAFJORDEN LIGGER 23 KM norr om Varberg
och 55 km söder om Göteborg mellan Klosterfjorden i söder och Vendelsöfjorden i
norr. Väröhalvön är en betydelsefull fågellokal
för häckande och rastande fåglar. Området spänner över olika biotoper som kust mot hav, små
kala öar och skär, långgrunda stränder, sandrevlar, klapperstensvallar, våtmarker med vass,
grunda dammar, stora ängsmarker, sädesfält, lövskogsdungar, talldungar och kal berghällsmark
med stenrösen och stengärdsgårdar. Antalet observerade och rapporterade fågelarter är 294.
Området är viktigt för fåglar, som nyttjar området som häckningsplats eller stannar för att finna föda och skydd på flyttningen, norrut under
våren och söderut på hösten. Änder, gäss, vadare
liksom småfåglar följer kusten och passerar förbi
under olika månader i varierande antal.

bua-båtafjorden

Korpakullen och fyren
vid Bua udde är två
givna spanarställen.

Karta: BJÖRN DELLMING

27 m) väl så bra, men det gäller att finna skydd
för vinden så att tubkikaren, som alltid behövs,
står stadigt.
BUA SAMHÄLLE MED VILLATRÄDGÅRDAR och

fågelbordsmatning erbjuder vintertid småfåglar en
möjlighet att överleva vintern och i hamnbassängen ser man under isvintrar änder, alkor, måsar, trutar, sothöns och smådopping söka föda
och öppet vatten. Under hårda stormvindar kan
alkor såsom sillgrissla, tordmule och i vissa fall
alkekung söka skydd i bassängen.
Ringhals udde och Biskopshagen är en del av
norra Hallands sprickdalslandskap, som är ett kuperat område med kalt berg och dalgångar däremellan. Här har varit öppen ljunghed sedan
länge. Under kalla vintrar samlas änder i det
varmare vatten som kommer från Ringhals kylvattenutsläpp och då ses ofta skärsnäppor här.
Lite nordost om Ringhals går en mindre asfalterad väg in till Gloppes och Gloppes hamn. Längs
denna väg är det bra med småfåglar i stort sett
alla årets månader. Sjungande svarthättor, trädgårdssångare, gransångare, gärdsmygar och tras-

tar dominerar under vår och försommar. I de med
lövträd insprängda talldungarna häckar steglits.
Vägen delar sig och den vänstra leder ut till Gloppes småbåtshamn och här ute bland alla välrundade stenar växer enar och nypon, som ger hämplingar och grönfinkar lämplig biotop.
UDDENS SVALLADE STRÄNDER och utsikten mot Nidingen är en bra lokal för sträckande fågel. Ofta
ligger ejdrar, småskrakar, knipor och tobisgrisslor
en bit ut från land. Fisktärnor häckar i området
och vid några tillfällen har även småtärna gjort
häckningsförsök. Området är ett bra revir för
övervintrande varfåglar.
Under åren har en hel del ovanliga fåglar stannat till här som till exempel ökenstenskvätta,
svarthakad buskskvätta, ringtrast och blåhake.
Både svartnäbbad och vitnäbbad islom har observerats rastande en bit ut. I bergen öster om småbåtshamnen spelar nattskärran i juninatten.
Bergsklacken norr om Stora Även benämns
Korpakullen och från denna höjd har man bra utsikt över de betade ängsmarkerna med sina dammar.Vattenståndet i ån och dammarna varierar

”

Vid några
tillfällen har
även småtärna gjort
häckningsförsök
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Några sällsyntheter
som silkeshäger, ägretthäger,
stäpphök
och styltlöpare har
också setts
nedanför
Korpakullen

oerhört. Under de gångna åren, när Stora Även naturligt har täppts till med översvämningar som
följd, har fågellivet varit fantastiskt. Arter som rörhöna, smådopping, sothöna, årta, skedand fanns
året innan man senast muddrade Stora Även. När
ån grävdes ur dränerades dammarna mer eller
mindre helt. Häckande arter som sydlig kärrsnäppa, rödspov, gulärla och brushane har försvunnit.
Skärfläckorna är på också på god väg att försvinna.
Några få par sågs 2016 men de försvann tidigt.
Uppifrån kullen med utsikt över nejden kan man
också få uppleva rovfåglar som nyttjar termiken.
Röd glada, bivråk, ormvråk, havsörn, pilgrimsfalk
och lärkfalk har observerats härifrån.
NÅGRA SÄLLSYNTHETER SOM SILKESHÄGER, ägretthäger,

stäpphök och styltlöpare har också setts på och
ovanför ängarna nedanför Korpakullen. Det är också en bra lokal för höst- och vårsträck.
Södra Cell Värö (Värö bruk) och Lahall har flera
varierande biotoper med lövskog, stora åkrar,
ängsmarker och hagar med buskvegetation. Sångare som törnsångare, grönsångare, gransångare och
härmsångare häckar här och så gör också näktergal. I luftrummet ses ofta ormvråk och ibland glada, havsörn och fiskgjuse. Berguv, tornuggla, gulhämpling och svart rödstjärt har setts inom
området och mindre sumphöna har hörts.
För att visa artsammansättning och artnärvaro
inom det varierande halländska landskapet runt
Båtafjorden på Väröhalvön gjordes en frekvensstudie 2004–2015 som bygger på 903 besök där varje
besök som använts i statistiken varade i minst en
1,5 timme (Stigh, J. och Pettersson, G. 2017 Bua,
Båtafjorden, Väröhalvön i Halland).
Studien visar att Väröhalvön är ett av landets

bästa områden för häckande och flyttande fåglar,
både i antal arter och antal individer. Detta beror
framför allt på det geografiska läget och variationen av biotoper.
FÖR ATT BEHÅLLA DENNA MOSAIK av biotoper är det
viktigt att bevara och även i görligaste mån förbättra, de mest utsatta områdena så att det rika fågellivet kan bestå och utvecklas.
Stora delar av Båtafjordens Natura 2000-område
domineras av våtmarker. Innan man dikade ut vissa delar av området var det ett ännu rikare våtmarksområde än vad det är i dag.
Ett påtagligt problem är den kraftigt varierande
vattennivån. Vid västlig vind trycks mycket vatten
upp över markerna och vid ostliga vindar pressas
vattnet ut i fjorden. Detta leder till att häckande
vadare som till exempel skärfläcka antingen får
sina bon översvämmade eller vid lågvatten skövlade av predatorer som till exempel räv. Utvecklingen för skärfläcka mellan åren 2003 och 2008
visar ett medeltal på 51 individer (maximalt antal)
i maj månad. Åren 2009–2015 var motsvarande
siffra 12 individer. Även sydlig kärrsnäppa har
minskat markant. Rödspov och brushane finns inte
längre som häckfåglar i området. Andra arter som
har problem med vattenståndet i dammarna är
årta och skedand.
De år då Stora Även delvis växt igen var fantastiska för vadare och änder. Åren som följde direkt
efter att Stora Även muddrades för att få ett bättre
vattenflöde har varit katastrofalt för fågellivet. Någon form av fungerande ”vattenbalans” som gynnar områdets unika naturtyp och fågelliv utan att
det påverkar markägarnas ekonomiska intressen
borde kunna fastställas. #

Från Korpakullen har man vidsträckt utsikt över Stora Ävens
dammar och betade ängsmarker.
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Bild: FREDRIK KLINGBERG
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bua-båtafjorden

Småskrake.

Lilla Även
Korpakullen
Stora Även
Mot Bua
Mot Ringhals

Bild: GUNNAR PETTERSSON

Inflygningsstråk för
allehanda rovfåglar
och tättingar i maj.
Bild: BERGSLAGSBILD AB

Skärfläcka försöker
häcka i området, dock
med ringa framgång.

Bild: JAN-ÅKE NORESSON
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PROGRAM

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.
SAMLING: Om inget annat anges
samlas vi vid Göteborgsoperan,
Christina Nilsson gata.
ANSLUTNING/UPPHÄMTNING: Anslut-

ning/upphämtning kan ske utefter
färdvägen, efter överenskommelse
med exkursionens kontaktperson.
TAG MED: matsäck och lämpliga

kläder, samt vid resa med övernattning, som vanligen sker på vandrarhem, lakan och handdukar.
ÅTERBUD: Sena återbud lämnas
till exkursionens kontaktperson
eller på GOF:s telefonsvarare, 03149 22 15, vilken oftast avlyssnas
dagen före avresa.
ÖVRIGT: 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.
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EXKURSIONER
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trevliga exkursioner! Vi anordnar
kortare turer till hemmalokaler,
heldagar på Västkusten och
längre resor till mer avlägsna
platser. Information om hur du
anmäler dig, vad du bör ta med
dig, pris, och annat du behöver
veta hittar du i rutan till vänster.
Utöver det ordinarie programmet har vi också utflykter för dig
som är ledig på vardagarna (se
rubriken VARDAGSAKTIVITETER).
Nätverket för GOF:s kvinnor,
LADYBIRDS, drar fortfarande ut i
fält då och då – se nedan.
Kontakta annalena.ringarp@gof.
nu om du vill vara med!

PIPLÄRKOR I HALLAND
SÖNDAG 25 FEBRUARI

GALTERÖ
SÖNDAG 18 MARS

Större strandpipare, ängspiplärka
och många andra nyanlända flyttfåglar räknar vi med att få se på
denna tur. Räkna med 8–9 km
vandring på vägar och lättgångna
stigar. Samling Brännö Rödstens
brygga kl 08.25. Båt 283 från Saltholmen kl 08.05. Spårvagn 11 från
Centralstationen kl 07.24. Åter vid
Saltholmen senast kl 13.56. Reservation för tidtabellsändringar.
LEDARE: Lars Hellman. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKTPERSON: Anne-Lis Krantz (073364 93 00).

HORNBORGASJÖN
LÖRDAG 7 APRIL

Vi gör en dagstur till Hornborgasjön med omgivningar, turen leds
av Leif Jonasson. Vi inriktar oss som
vanligt på att se våra sju simfågelarter och fem olika doppingar
även om det kräver lite avvikelser
från sjön, som t ex till gamla kalk-

brottet i Skövde. En hel del tranor
lär väl också finnas kvar. Vi avslutar
vid Trandansen med fint medljus
och åker som vanligt i gemensam
buss som Berndt kör. Avresa 06.00
med hemkomst senast kl 19.00.
LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 400 kr. ANMÄLAN:
Senast 19/3 med 200 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).
Exkursionsinbjudningar till FpV Nr 1 2018

KÄVSJÖN/STORE MOSSE
NATIONALPARK/DRAVEN
FREDAG 4 – SÖNDAG 6 MAJ

Store Mosse nationalpark med
Kävsjön är ett spännande område
väl värt ett besök. Efter några års
uppehåll är det dags att återuppta
denna trevliga exkursion. Vi bor på
Svänö, ett gammalt boningshus
som numera fungerar som vandrarhem, beläget mitt ute i mossens
norra del. Efter ankomst och inkvartering på fredag kväll lyssnar vi
efter nattaktiva fåglar och hoppas
få höra spelande dvärgbeckasin.
På lördagen vandrar vi den ca 14

Så här års är det inte så gott om
fåglar i markerna, men det är faktiskt högsäsong för piplärkor på
Hallandskusten. Förra året hade vi
tur och såg både ängs-, skär- och
vattenpiplärkor och vi upprepar
därför exkursionen till bland annat
Årnäshalvön och Getterön. Ciceron
är också i år Reino Andersson som
lär oss skilja arterna åt och berättar
om sina studier av piplärkor i området. Vi samåker i egna bilar och
åker från Operan 08.00.
LEDARE: Reino Andersson. PRIS: Ca 200 kr.
ANMÄLAN: Senast 20/2. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):

Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

VÅR VID HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 3 MARS

När vi börjar ana vår i luften är det
dags för vår traditionsenliga tur till
kustlokaler i Halland. Beroende på
väderläget kan vi ha chans på tidiga vårfåglar, övervintrande rovfåglar och sjöfåglar och med lite
tur även snösparv, berglärka och
hornuggla. Calle Hagman guidar
oss som vanligt. Vid tillräckligt
många anmälningar åker vi gemensam buss. Avresa kl 06.30 och
hemkomst ca 17.00.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250–300 kr.
ANMÄLAN: Senast 14 februari. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (070-515 52 85).

Bild: LEIF JONASSON

Storspoven - pålitlig rastare i Tofta kile.

VÅR VID TOFTA KILE & ÖDSMÅLS KILE
TISDAGAR 27 MARS–22 MAJ KL 09:00
Alla tisdagar från 27 mars till 22
maj, utom 1 maj, samlas vi kl.
09.00 vid Kärna bygdegård
(hållplats för buss 320 som avgår från Nils Ericson terminalen
07.48) för vidare färd till Tofta
kile och/eller Ödsmåls kile. Lokalerna är några av Göteborgsregionens bästa för änder och
vadare, och under våren räknar
vi med att se de flesta arter som
regelbundet förkommer. Läs

mer om Tofta kile i FpV 4/1996
och Ödsmåls kile i FpV 3/2011.
Obs, ingen föranmälan, men
kontakta gärna Per Undeland
senast dagen innan aktuell utflykt om du åker buss, så att tillräckligt många bilar möter upp
vid Kärna bygdegård.
Bilkostnad 18:50 per mil och frivillig naturavgift 20 kr.
GUIDER: Conny Palm, Mats Raneström och/
eller Per Undeland.
KONTAKT: Per Undeland 0734 - 19 84 50.


km långa leden runt Kävsjön. Här
finns chans på både orre och tjäder. Lärkfalkar häckar i området
och flera arter som annars häckar
på myrar längre norrut har sina
sydliga utposter här. Räkna inte
med någon lång artlista, men däremot mycket vildmarkskänsla. På
söndagen åker vi till närbelägna
fågelsjön Draven där artrikedomen
är större. Här häckar bl a svarttärna,
och varje vår brukar någon raritet
dyka upp. Vi lagar gemensam mat
över öppen eld eller i vedspis. Obs!
här finns ingen el och inkvarteringen är i flerbäddsrum. Ta med sovsäck, ficklampa och stormkök.
Transport sker med privatbilar och
antalet deltagare är begränsat till
totalt 16 personer. Avresa fredag kl
17.30 med hemkomst söndag eftermiddag/kväll.
LEDARE: Barbro och Per Björkman. PRIS: Ca 800
kr. ANMÄLAN: Senast 12/4 med 300 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

LÄRJEÅNS DALGÅNG
SÖNDAG 13 MAJ

En vandring längs Lärjeåns dalgång under försommaren är en
tradition som vi gärna fortsätter.
Vi lyssnar på den intensiva fågelsången och hoppas få se arter såsom forsärla, svartvit flugsnappare,
svarthätta, stenknäck med många
flera. Vi får se vad dagen kan ge.
Fåglar i all ära men vi njuter även
av vårblommorna och en natur
som så här års prunkar. Vandringen
startar vid Angereds cent-rum kl
07.00 med mötesplats fiskeboden.
Spårvagn 9 och 4 avgår från Centralstationen, alternativ kollektivtrafik finns. Exkursionen är även
öppen för icke medlemmar.
LEDARE: Bodil Nyström. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN:
Krävs ej. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Karin Emilsson

(070-5787232).

SKÅNE/ÖSTERLEN
FREDAG 25 – MÅNDAG 28 MAJ

Ytterligare en tradition, som tas
upp efter några års uppehåll: ett
besök på Österlen den tid på året
då det är som vackrast. De flesta
häckfåglarna har anlänt och landskapet sjuder av liv. Från träddungarna hörs sommargyllingens mjuka melodiska sång och stork-arna
har tagit landskapets fält i besittning. Från någon åkerkant på syd-

RUNDE/ NORGE – INTRESSEANMÄLAN
SÖNDAG 24 – LÖRDAG 30 JUNI
bara tar det lugnt är det inga
problem och vi hjälps åt.
Planeringen av resan är i sin linda
och priset för resan är ännu inte
fastställt, men bör hamna omkring 4 000 kr. Vi åker i minibussar, med övernattningsstopp på
såväl vägen upp som ner samt
några stopp för skådning.
För mer information hör av
dig till Anna Lena Ringarp 070827 93 76 eller Karin Emilsson
070-578 72 32.
Vi behöver ha besked senast
15 mars, så att vi vet om vi ska
jobba vidare med resan.

Många har efterfrågat en resa till
Runde. Runde ligger längst ut i
havsbandet söder om Ålesund
och är Skandinaviens sydligast
belägna fågelberg. Här kan vi se
mängder av häckande lunnefåglar men också havssulor, tretåiga
måsar, stormfåglar, toppskarv,
storlabb och mycket mera.
Ön är ganska liten 6,2 km, grön
och vacker, där man förutom fåglar har chans att se både utter,
gråsäl och knubbsäl och så klart
en hel del blommor. Man skall
vara medveten om att höjdskillnaderna såsom på alla fågelberg
är relativt stora men om man
kusten kan vi säkert få höra kornsparvens gnisslande sång och på
Ravlunda skjutfält hoppas vi på
fältpiplärka. Där brukar även
höksångare hålla till. På Håslövs
ängar får vi njuta av rödspovens
vackra sångflykt. Gulhämpling ska
vi nog också kunna finna och vem
vet vilken raritet som dyker upp. Vi
åker gemensam buss och bor på
vandrarhem. Första natten i Blentarp och därefter i Skåne-Tranås.
Avresa fredag 17.00 med hemkomst sen eftermiddag/kväll på
OBS måndag.
LEDARE: Kristoffer Nilsson. PRIS: Ca 1 900 kr.
ANMÄLAN: Senast den 20/4 med 500 kr. KONTAKT
(EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (070-515 52 85) och

Berndt Lindberg (073-693 81 00).

NATTLYSSNING PÅ HISINGEN
TORSDAG 7 JUNI

Nu har nattsångarna anlänt. Vi besöker ett antal lokaler på Hisingen
för att lyssna på den högljudda
näktergalen, säv- och kärrsångares
sång med många inlagda härmläten samt gräshoppssångarens surrande. Med lite tur kan någon sällsyntare sångare ha dykt upp. Även
någon spinnande nattskärra lär vi
kunna få höra. Beroende på vilka
lokaler vi besöker bör vi också kunna få höra någon grymtande vattenrall samt spelande rödbenor
och skogssnäppor. Vi får se vad
sommarnatten kan ge. Vi samåker
i egna bilar och träffas 20.30 vid
Operan för samordning av resor.

Bild: LEIF JONASSON

Hemkomst omkring midnatt.
LEDARE: Martin Oomen. PRIS: Ca 70 kr. ANMÄLAN:
Senast 28/5. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla

Jarfelt (070-515 52 85).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
frivillig naturskatt, mycket fågel,
en del bekanta, fikapaus på
vacker plats. Vid samåkning delar vi på bilkostnaden 18:50 kr/
mil och bil. Om ingen guide anges guidar vi själva. Kontrollera
alltid på www.gof.nu om programmet har ändrats. Där finns
också rapporter från en del tidigare vandringar, liksom hos
www.naturstig.se.
Kontakt: Stig Fredriksson,
telefon 0703-30 28 16.
STENSJÖN
TORSDAG 8 FEBRUARI

Mitt i vintern är detta en plats där
sångsvanar och strömstarar samsas. Hpl Kristinedal, 11 minuter från
Korsvägen med buss 753. Samling
vid Stensjöns fågelmatning kl
10.00.
GUIDE: Ulf Hassel (073-848 58 82).

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 15 MARS

Spännande fågellokal som ofta
kan bjuda på intressanta obsar!

Vi samlas på ICA Maxis parkering
kl 09.30 för samåkning. Busshållplatsen heter Amhult torg och
nås lättast med buss 24 från Nils
Ericsonterminalen kl 08.52 framme
kl 09.22.
GUIDE: Magnus Persson (073-684 05 84).

BILLDALS PARK
TORSDAG 22 FEBRUARI

Vi gör en promenad längs Krogarbäcken och tar oss sedan ut till Killingsholmen där man vid denna tid
på året ofta kan se mycket änder,
och någon gång havsörn. Samling
kl 09.30 vid norra ingången till parken, hpl Hästebäck.
GUIDE: Börje Carlsson (070-669 89 99).

STORA AMUNDÖ
TORSDAG 1 MARS

Denna pärla bland är alltid värd ett
besök, inte minst när tidiga flyttfåglar återvänder. Varfågeln kan
vara kvar, kanske finns det salskrakar i Kungsviken. Samling vid bron
över till Stora Amundö kl 08.00.
GUIDE: Leif Jonasson (070-651 80 79).

SISJÖN OXSJÖN
TORSDAG 8 MARS

Trevlig lite längre vandring ca 7 km
på bra stigar i skiftande biotoper
med hopp om vårfåglar. Vi träffas
kl 10.00 vid parkeringen vid Scoutstugan Sisjövägen, hpl Askims
Svartmosse. Buss 84 eller 83.
GUIDE Lisbeth Eliasson (070-573 07 65).
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STYRSÖ

HÅRSSJÖN

TORSDAG 15 MARS

TORSDAG 26 APRIL

För första gången med Vardags på
denna ö, relativt lättgånget, ca 5
km vandring. Samling Styrsö Bratten kl 09.40, båt från Saltholmen kl
09.25. Turlista ej fastställd kontrollera på hemsidan.
GUIDE: Jan Sander (073-654 78 92).

DAMMEKÄRR, STORA VIKEN
TORSDAG 22 MARS

Besök på Brända berget där stundtals hökuggla, varfåglar och trädlärka huserar. Lättgånget, även
om det går uppför. Sedan besöker
vi också Stora Viken. Samåkning
från Hjällbo torg kl 09.30. Samling:
kl 10.00 vid Dammekärr motionsanläggning.
GUIDE: Ove Andersson (070-240 16 24).

SÄVEÅN FLODA–STENKULLEN
TORSDAG 29 MARS

Leden längs övre Säveån har rustats upp med spångar och är trots
lite backar ändå numera ganska
lättgången. Vi går utefter ån ungefär 5 km och letar strömstarar och
stjärtmesar. Vi träffas vid Floda Station och vandrar iväg kl 10.00.
GUIDE: Hasse Österman (070-291 81 71).

STORA ÖVERÖN
TORSDAG 5 APRIL

Norr om Nordre älvs fjord ligger
denna halvö med utsikt över skärgården utanför. Ca 4 km vandring,
mestadels lättgånget. Samåkning
från Bäckebol Köpcentrum (P-plats
vid busshållplats) kl 08.15. Vägbeskrivning: Från vägen Kornhall Kärna tag vänster mot Överön efter
ca 5 km från färjan. Kör så långt allmän trafik är tillåten, där finns Pplats. Samling kl 09.00.

Vi gör ett återbesök vid rördrommens och grågåsens sjö mitt i de
vildvuxna Pixboskogarna. Samåkning från Frölunda kyrka där vi
samlas kl 08.30. Bussåkare
åker till hållplats Hårskerödsvägen.
De som kör bil tar vägen Pixbo–
Mölnlycke, svänger in på Hårskerödsvägen före Mölnlycke och
parkerar vid Annas hästgård. Samling vid bommen på grusvägen
kl 09.00.
GUIDE: Lars-Olof Sandberg (070-239 41 12).

KOÖN
TORSDAG 3 MAJ

Medelsvår promenad med kängor
på 5–6 km. Hpl Gunnarsdalsvägen.
Samåkning från hållplats Bäckebols Köpcentrum kl 09.30. Kör väg
168 mot Marstrand och tag av till
höger vid hållplats mot Rosenlund.
Efter 150–200 m samling på parkeringsplatsen kl 10.15.
GUIDE: Kåre Ström (073-772 32 04).

TORSDAG 10 MAJ

Denna dag blir det heldagsvandring i halländska vårmarker med
möjlighet att se många arter vadare i bästa vårstassen. Samåkning
med bilar från parkeringen vid
Frölunda kyrka med avfärd kl
08.00. De som kommer från Halland kan ansluta vid Morups tånge
Korshamn kl 09.00.

TORSDAG 17 MAJ

GUIDE: Calle Hagman (070-217 58 87).

GUIDE: Sture Lundberg ( 031-17 10 25).
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ARKTIS OCH ANTARKTIS
MÅNDAG 19 FEBRUARI

Dessa frusna vildmarker bjuder på
storslagna landskap med glaciärer
och is, men trots ett kargt klimat
finns här ett rikt djur- och fågelliv.
Niklas Nilsson, ”gammal” goffare
(30 år), som numera arbetar på Polar Quest, visar bilder från sina resor och berättar om möten med
isbjörnar, valar, pingviner, albatrosser och sälar.
SALTA BILDER FRÅN PORTUGAL

Södra Portugal är inte bara golf och
bad! Leif Jonasson tar oss med på
en septembertripp bland fåglar
och saliner i lugn takt. Havslöpare
och större lira siktades vid kontinentalsockeln, kejsarörnar och
stortrappar på stäppen. Som avslutning en hop on hop off-busstur
i de kulturella och turisttäta delarna av Lissabon.
FÅGLAR, NATUR &

GUDDEHJÄLM

Besök vid strandängar och havsvikar nere på Onsalalandet. Vanliga
vårfåglar vänder åter och kan väntas både i havet och på ängarna.
Samling kl 09.30 vid parkeringen
nära båthamnen, samåkning från
Frölunda kyrka kl 08.45.

VALLDA SANDÖ
TORSDAG 12 APRIL

Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa Ekliden på Södra Dragspelsgatan 32
i Västra Frölunda.
Välkommen in på en kopp kaffe
och trevligt fågelprat med andra
i föreningen! Följande måndagar
är det bildvisning kl 19.00.

MÅNDAG 19 MARS

HALLAND

Guddehjälms naturreservat har en
av Bohusläns allra största sammanhängande ädellövskogar. Det är
beläget vid Marstrandsvägen, ca
sex km väster om Kungälvs tätort.
Slingan vi går är sju km i lättgången terräng. Samtidigt som vi njuter
av vårens skira grönska lyssnar vi
till vacker fågelsång. Här finns också spillkråka, morkulla och korp.
Samling kl 10.00 vid reservatets
parkeringsplats, ca 100 meter norr
om hembygdsgården. Busshållplats Guddehjälm västra ligger 600
meter från reservatets entré.

GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN

KULTUR I MAROCKO
MÅNDAG 16 APRIL

Karin Lundkvist och Jan Wendebo
visar foton och delar med sig av
sina erfarenheter från tre resor till
Marocko. De har färdats från Atlantkusten över höga Atlasbergen
och till Saharas sanddyner och fått
uppleva mycket av landets artrika
fågelfauna, natur och kulturarv.

FÖREDRAG
PÅ MUSEET
GOF:s föredragskvällar på
Naturhistoriska museet vid
Linnéplatsen hålls oftast första
söndagen i varje månad, men

kontrollera alltid i programmet.
Kaffe med tilltugg finns i pausen
till facilt pris och trevligt fågelsnack. Välkommen, alltid klockan 18.30!
FÅGELFAUNAN OCH
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
SÖNDAG 4 FEBRUARI

Ulf Molau har forskat om hur ändrad markanvändning och ett varmare klimat påverkar djur- och
växtlivet, främst i bergstrakter och
i Arktis. Ulf är professor emeritus i
växtekologi och var en av författarna till senaste IPCC-rapporten
2014. Han har också deltagit i den
svenska delegationen till FN:s konvention för biologisk mångfald. Ulf
är ringmärkare sedan många år,
främst i Abiskofjällen.
GÅTOR OCH GENVÄGAR
PÅ STRANDÄNGEN
SÖNDAG 4 MARS

Donald Blomqvist, GOF-medlem
sedan tonåren som nu forskar om
fåglars ekologi vid Göteborgs universitet, kommer att dela med sig
av nya insikter. Vi får bland annat
veta vad som påverkar partnerval,
skilsmässa och till och med åldrande! Västkustens fåglar, särskilt
vadarna, löper som en röd tråd genom föredraget.
ÅRSMÖTE
SÖNDAG 8 APRIL

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det medlemmarnas bildvisning. Du som fotograferar, ta
med dig ett USB-minne med max
tre fågelbilder som du gärna vill
visa och berätta lite om.

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



BILDGÅTAN
Som vanligt är fågeln på
bild 1 lite lättare och regelbundet förekommande i
Sverige medan bild 2 är tänkt
att utgöra en lite större utmaning och behöver inte vara
anträffad i Sverige men väl
i Europa.
TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN

BILD 1 – ART?

BILD 2 – ART OCH KÖN?

DEBATT

Invändningarna blev bortviftade
På årsmötet i april 2017 föreslog styrelsen en stadgeändring som radikalt
skulle ändra GOF:s relation till SOF.
Efter en lång upprörd diskussion uppdrogs åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att beskriva konsekvenserna av SOF:s förslag kallat Kedjan,
som bland annat innebär att alla GOFmedlemmar även måste betala en
medlemsavgift till SOF som SOF bestämmer storleken på – olika för olika
regionalföreningar.
På ett extra medlemsmöte i november presenterade arbetsgruppen
många försäljningsargument men
knappt något som talade mot förslaget. I den följande frågestunden blev
invändningarna obesvarade eller bortviftade.
Styrelsen har i Fåglar på Västkusten
prisat förslaget. Invändningarna har
fått komma från annat håll.
Exempel på frågor som lämnats
obesvarade eller fått vilseledande
svar:
1. Hur bedöms risken att det blir svårare att värva nya medlemmar då avgiften höjs?
2. Hur bedöms risken att förlora med-

lemmar då avgiften höjs? Här fick vi
svaret att Östergötlands medlemsantal enbart förändrats marginellt efter
att de anslutit sig till Kedjan. Men inget om att de ännu inget betalar.
3. SOF åtar sig att sköta medlemsregistret åt GOF. Den som sköter detta
idag lägger mycket tid på att ta reda
på om medlemmar som inte betalat
har avlidit, flyttat, glömt att betala eller inte vill vara medlemmar längre.
Jag tvivlar på att SOF avser att fortsätta på samma ambitionsnivå.
(Tjänsten att hålla själva dataregistret
sköts bättre av firmor som specialiserat sig på sådana tjänster.)
4. Om Kedjan innebär så stora fördelar för SOF som beskrivits – varför
inte avstå från avgifter från GOF?
5. På förra årsmötet nämnde SOF:s
ordförande att villkoren bestäms i förhandlingar mellan GOF och SOF. Därefter har inget hörts om detta. Hur
skall en styrelse som inte ser några
risker med förslaget kunna förhandla
fram rimliga villkor?

6. Hur bedöms risken att personer
som nu utför ideellt arbete åt GOF slu-

tar med detta på grund av införandet
av Kedjan? Ett exempel: Jag har skött
hemsidan utan ersättning i
22 år. Att köpa denna tjänst skulle
med ett grovt överslag kosta 40 000
kr per år. Varför skall jag fortsätta att
bidra till GOF:s ekonomi om man beslutar att låta SOF ta för sig av GOF:s
pengar? Och fler som arbetar ideellt
åt GOF kanske tänker likadant.
Det är oroväckande att varken
GOF:s styrelse eller arbetsgruppen tagit upp dessa frågeställningar.
Det uppdrag styrelsen fick på årsmötet i april 2017 kan därför inte anses utfört.
Stadgeändringsförslaget innehåller
också några mindre förändringar som
är oberoende av organisationsförändringen. Dessa bör behandlas separat,
men har inte debatterats alls. Styrelsen verkar helt okritiskt ha kopierat
SOF:s mall för regionalföreningars
stadgor. Att sedan lyfta fram en av de
mindre förbättringarna som argument
för att få igenom en stor organisationsförändring är mycket märkligt.
Låt oss rösta ner detta förslag på
årsmötet 8 april!
# ROLF SKOOG
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NYTT
FRÅN
STYRELSEN
Nytt från
styrelsen

Ta del av stadgediskussionen!

T

jugo GOF-medlemmar hade samlats på Naturhistoriska den 19 november för att lära sig om förslaget om ett integrerat medlemskap GOF/
SOF-BirdLife och diskutera det. Dessa
tjugo inkluderar flera ur själva utredningsgruppen och delar av styrelsen.
Vi tror dock att intresset är betydligt större än så, och uppmanar till läsning av
gruppens ambitiösa genomlysning
via den pdf-fil vi länkar till från hemsidan. Tre timmars diskussion kom att
handla om främst dessa punkter:
n Framtida medlemsantal
Initialt ökar både regional- och riksföreningens medlemsantal, då man ”får till
sig” de medlemmar i regionen som bara
varit med i den ena föreningen. Detta
visar erfarenheter från Östergötland,
den enda förening hittills med fullt integrerat medlemskap. (Tre andra föreningar har inlett processen.) Därefter
ingen förändring i antal, enligt Dennis
Kraft, ordförande i SOF-BirdLife. Med
dagens siffor skulle GOF med förslaget

få ca 650 nya medlemmar (GOF har nu
drygt 1 900 medlemmar). Frågetecken
som kvarstår: Hur påverkas bidrag och
anslag av sammanslagna medlemsregister?
n Hur dyrt kommer ett integrerat
medlemskap att bli?
Svar: oklart. Idag betalar Östergötland
inget alls för dubbelt/integrerat medlemskap. Dennis Kraft säger att medlemsantalet är det viktiga för påverkan i
samhället, inte ökade inkomster. Beslut
om avgift i regionalföreningar tas också
fortsatt av den lokala styrelsen, medan
eventuell avgift i riksföreningen beslutas av årsstämmans regionala ombud.
Kvarstående frågor: 1. se frågan ovan,
2. hur påverkas medlemmar av eventuell avgiftshöjning?
n Hur påverkas tidningsupplagan?
Ett integrerat medlemskap innebär att
medlemmen själv väljer tidning/tidningar, men en tidning ingår alltid. Prenumerationsavgift bestäms av föreningen.

n Vad kan riksföreningen ge GOF?
Denna diskussion är svårare att sammanfatta. Ökat administrativt och juridiskt stöd är en förhoppning, liksom
tron på en starkare röst inom natur- och
fågelskydd; bristande tilltro till Riksföreningens förmåga är en farhåga hos andra. Flera närvarande påpekade att vi
redan är länkade genom nuvarande
stadgar.
n Förändringar i det lokala
föreningsarbetet
Gruppen har inte utrett denna fråga,
men krav på minsta beslutande församling samt krav på att verksamhetsplanen godkänns av årsmötet, i stället för
som nu styrelsen, skulle förbättra den
lokala demokratin. Dessa förändringar
kan genomföras oberoende av förändringar nödvändiga för integreringen
med SOF-Birdlife.
Styrelsen beslutade 12 december att
lägga fram förra årets förslag till stadgeändring för beslut av årsmötet 2018.

# STYRELSEN

Pippi som pokemon
I Positivparken i Frölunda har elever i åldrarna
10–13 år kunnat lära sig mer om fåglar. Nio
måndagar under hösten har de spikat holkar,
lyssnat på läten och lärt sig använda kikare.
Bertil Wendel och Karin Emilsson har också
skapat en app med koordinater där barnen i
stället för Pokemons letat upp stationer med
fågelfrågor. Uppskattat!
Och det kanske mest spännande var besöket
på Fågelcentralen, där Tommy Järås hjälpte
dem ta selfies med en kattuggla. (Den tydligen
växande trenden i världen med ugglekaféer
där vuxna tar selfies med fåglar ogillas ju starkt
av ornitologsamhället, men visst är detta en
helt annan sak?!)
På Universeum medverkade GOF vid en familjedag. Barn och föräldrar fick hjälp att spana
in den röda ibisens unge och andra regnskogsfåglar och GOF:s nya uppsättning lånekikare
kom väl till pass.
Mellanstadieelever i Kärradalsskolan på
Hisingen kommer också att få lära sig mer om
fåglar och deras liv. Under våren tar medlemmar i Fågelskyddskommittén ut dem till Hi-
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Bild: BERTIL WENDEL

Bygga fågelholkar, spana i kikare och ta uggleselfies var uppskattat bland de unga deltagarna.

singsparken för holkarbete och fågelskådning.
Vi hoppas att arbetet ska ge nya medlemmar
på lång sikt. I det korta perspektivet ger det

definitivt oss redan etablerade GOF-are breda
leenden och framtidstro.
		
# ANNA LENA RINGARP
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FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt
efter observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas förutom på Artportalen även på GOFs hemsida och Kustobsar (se
ovan för adresser). Hjälp om hur du rapporterar finns
på Kustobsar under
”Rapportera”.
Har du inte möjlighet att rapportera till
Artportalen går det även bra att skicka
intressantare rapporter direkt till respektive
rapportkommitté (se nedan).
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mia.wallin@gof.nu
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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.
Bes ök www.gof.nu/nidingen för mer
information om Nidingen och det
aktuella bokningsläget.
PLATSBOKNING

DENNIS KRAFT
bokning@nidingensfagel.se (tel nr 0706-38 09 85)

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)

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
LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Bild 1:
Även om fågelns karaktäristiska
huvud inte framgår så visar teckningen att det måste vara en trädkrypare. Trädgårdsträdkrypare kan
nästan anses vara regelbundet förekommande på senare tid vilket ställer till bestämningen lite. Alla karaktärer framgår inte tydligt men bland
annat handpennespetsarnas teck-

ning tillsammans med den, till synes, enhetligt färgade undersidan
och lång bakklo pekar mot vanlig
trädkrypare. (Alnarpsparken, Malmö, juli)

denna i Nordamerika mycket vanliga art. Hannen är typisk med sin
svarta dräkt och karaktäristiska röda
och gula mindre och mellersta armtäckare. Här har vi dock en honfärgad individ av rödvingetrupial, en
Bild 2:
art som sågs för första gången i
Här blir kanske de flesta snabbt lite Västpalearktis i fjol och då på Orkförbryllade och det står nog snart
ney, Storbritannien. (Seattle, USA,
klart att detta inte är en inhemsk art augusti).
för Europa. Istället måste vi ta oss
över Atlanten för att hitta fram till

FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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