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MAGNOLIOR OCH 

KINESISKA FÅGELHOLKAR  
 

VÅR! Nu kommer snart tornseg-
larna! Jag längtar efter att höra de-
ras skrin när de susar in och ut ur 
bona utanför sovrumsfönstret.  
Här har de hittat hem, men på 
många håll är det svårt för dem  
att finna rum. Vi gör fina gärningar 
genom att sätta upp holkar, både 
åt seglarna och åt andra missgyn-
nade arter. Det finns fortfarande tid 
i år att hjälpa en del av dem på tra-
ven, och resten kasserar in nästa år 
i stället.

I SKRIVANDE STUND har jag just 
kommit hem från en annan vår.  
Ett myllrande, blomstrande och 
underbart Kina. Vi landade när 
magnoliorna var som allra vackrast. 
I varje park och intill, vad som kän-
des som varje gata, förförde de 
med sina enorma blommor både 
oss långväga turister och Beijings 
egna invånare. I bergssluttningarna 
i utkanten av staden stod aprikos-
träden i lika stor prakt och färgade 
liksom hela världen vit. Kontraste-
rande mot det underverk som den 
kinesiska muren verkligen är. Och 
de blomstrande och grönskande 
branterna följde oss upp ända upp 
på ett par tusen meters höjd. 

DET VAR LÄTT att bli hänförd men 
så gjorde sig historien påmind. För 
här finns inga ursprungliga skogar 
kvar, det vi blickade ut över var i 
princip uteslutande nya plantager. 
I flera unga träddungar satt dock 
alldeles fullt med små holkar. Inte 
för seglare men för småfåglar, och 
vår kinesiske vän var hoppfull. Allt 
fler får insikt, bryr sig om och vär-

nar om natur-
en. Hjälps åt 
och gör små 
insatser. Det 
kan vi också. 

03   LEDARE   

Så blev det äntligen vår! 

04   FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN   

Knölsvärta – ny art för Halland

08   FÄLTBESTÄMNING   

Nattsångare

10   FRÅN FÄLTET   

Bästa vägen till Svarttjärn 

12   SKÅDARPORTRÄTT   

Bella bytte bana

16   ARTS PANING   

Smådopping - vassruggarnas fnissande minsting

20   BETRAKTAT    

Gåsflocken och lärkan

22   GOF-EXKURSIONER   

Skåne med GOF – en återblick

28   INZOOMAT   

Fåglars irisfärger – uppkomst och funktion

34   PROGRAM   

Exkursioner och vardagsvandringar

38   STYRELSENS SIDA   

Nya i GOF:s styrelse

Innehåll FpV nr 2/2018

 NR 2/2018                   ÅRGÅNG 52

12 28

16

REDAKTÖR: KARIN MAGNANDER

KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

4 08

PÅ              VÄSTKUSTEN
Fåglar

 NR 2/2018    Välkommen knölsvärta    Andmamma hittar vägen    Bella bytte bana    

  Vassruggarnas minsting     Historiska Skåneresor    Vad fågelögat berättar     Exkursioner och vardagsvandringar  

Omslagsbild:
Ottenby fågelstation

Fjällvråksöga.

Bilder/illustrationer:  FRIDA NETTELBLADT,  BJÖRN DELLMING, HANS FALKLIND, BELLA GREWAL, KARIN MAGNANDER. 



REDAKTION

REDAKTÖR

KARIN MAGNANDER
karin.magnander@gof.nu

ANSVARIG UTGIVARE

PÄR LYDMARK
par.lydmark@gof.nu

NYHETSREDAKTÖR

BJÖRN DELLMING
bjorn.dellming@gof.nu

SPRÅKGRANSKNING

ROLF SKOOG
rolf.skoog@gof.nu

ÖVRIG REDAKTION

STIG FREDRIKSSON  (WWW.NATURSTIG.SE)

KERSTIN HIRMAS
fornamn.efternamn@gof.nu

KONTAKT

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

ANNONSER

Kontakta oss för aktuella priser på 
fpv@gof.nu. Vi tar enbart in annonser 
som har någon koppling till fågel-
skådning, natur, uteliv etc.

MEDLEMSKAP I GOF

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

Prenumeration på FpV för icke fysisk person 
(bibliotek, företag m.m.) kostar också 200 kr/år. 
Betala enligt ovan och uppge leveransadress.
 
Adressändring:
Har ni flyttat och vill uppdatera er adress hos 
GOF? Skriv era gamla och nya uppgifter i ett 
mejl och skicka till adress@gof.nu

Tryck: Ale Tryckteam AB, www.tryckteam.se
Tryckdatum: 20 april
Upplaga: 1 520 ex
ISSN: 0348-1510 

Så blev det äntligen vår!
SÅ ÄR DÅ YTTERLIGARE ett årsmöte avklarat och fem nya i styrelsen 
bäddar för att vi med nya krafter orkar möta nya utmaningar 
framöver. Ett flertal studiecirklar har påbörjats under våren men 
fortfarande finns det många som står på väntelistan för att få vara 
med. Kanske det finns någon därute som är intresserad av att hål-
la i en studiecirkel för GOF? Hör av dig till oss i så fall.

OCH SÅ ÄNTLIGEN blev det vår. I skrivande 
stund så verkar ”proppen” gått ur fullstän-
digt och fåglarna väller in. Svanar sträcker 
in längs kusten i tusental, svarthakade 
buskskvättor rapporteras från många både 
gamla och nya platser (glöm inte att rap-
portera dessa på Artportalen), röda glador 
verkar flytta sin nordgräns allt längre 
norrut och alla våra arter av svalor har 
också siktats fast än så länge i ganska få-
taliga numerär.

PÅ TAL OM SVALOR. Backsvalorna får det allt 
svårare att hitta lämpliga boplatser. Nära 
80 procent av alla backsvalor i södra delen av Sverige häckar i 
grustäkter. Men med en minskning av aktiva täkter försvinner 
också häckningsmöjligheterna på sikt i denna miljö. Ute vid Tors-
landaviken försöker vi hitta lösning på detta problem.  
    Kåre Ström och GOF har startat upp ett samarbetsprojekt med 
Föreningen Torslandavikens Naturreservat för att bygga konst-
gjorda backsvalebon. Dessa blir inte bara beständiga under många 
år till skillnad från rasbranter i täkter utan också predatorsäkrade 
och tillgängliga för ringmärkning av fåglarnas ungar. Detta ska bli 
spännande att följa.

MEN DETTA ÄR INTE det enda projekt som GOF är inblandade i.  
Med överskottet från våra resor utomlands (ja det blir ett litet 
överskott) stöttar vi ett flertal projekt i olika delar av världen.  
För, som alla vet, fåglarna vet inga gränser.

MEN SITT INTE INNE NU och läs. Häng kikaren runt hals-
en och gå ut med er, allihop. Våren med alla åter-
vändande fåglar är kort och extra kort blir den väl i 
år. Så njut av fåglar och av tillvaron och ha en rik-
tig skön vår och sommar så ses vi 
till hösten igen. ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON

MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU

” Häng  
kikaren runt 
halsen och gå 
ut med er,  
allihop

Fåglar
PÅ              VÄSTKUSTEN
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Fågelnyheter Från västkusten

  VÄLKOMMEN KNÖL    För ett par år 
sedan delades vår ”vitvingade” 
svärta upp i två arter av svens-
ka taxonomikommittén.  
De nya arterna blev svärta  
(Melanitta fusca) och knölsvär-
ta (Melanitta deglandi) med 
underarterna ssp. deglandi 
och ssp. stejnegeri. I år sågs för 
första gången en knölsvärta på 
svenska Västkusten.

Sedan arten splittades år 2007 
och kunskapen om hur man 
bestämmer knölsvärta i fält 
spridits i skådarleden har folk 
tittat efter dessa exklusiva gäs-
ter under vår och höststräcket. 
Och det dröjde inte länge inn-
an arten började rapporteras 
från flera av våra grannländer. 
I Sverige dröjde det till 2012 
innan det första fyndet gjordes 
i början av april, sträckande 
mot nordost vid Utlängan i 
Blekinge. Därefter har Utläng-
an kunnat stoltsera med arten 
även under 2014 och 2015 
(Källa: Svenska fågellistan), 
under vårsträcket och i samt-
liga fall har det rört sig om en 
gammal hane av rasen stejne-
geri (”Sibirisk knölsvärta”). 
I maj 2017 hittades också i 
Stockholms ytterskärgård en 
hane av rasen deglandi, ”ame-
rikansk knölsvärta”.

Med en fyndbild bestående 
av enbart östkustfynd var det 
så dags för västkusten att leve-
rera ett fynd av denna art, som 
kanske trots allt är ganska för-

bisedd? Vid Skummeslövs-
strand i Laholmsbukten hittade 
Anders Wirdheim den 10 mars 
en gammal hane av rasen stej-
negeri, alltså sibirisk 
knölsvärta, i en stor 
flock med svärtor och 
sjöorrar som födosök-
te en knapp kilometer 
utanför stranden. 

Själva upptäckten 
är en anekdot i sig, då 
Anders Wirdheim närt 
en lite smått besatt 
längtan att hitta just 
en knölsvärta bland Laholms-
buktens alla övervintrande 
svärtor och sjöorrar – en öns-

kan han delat med sin skådar-
kollega Christopher Gullander, 
också bosatt i Halmstad. Under 
vintern hade det nämligen up-

pehållit sig en knöl-
svärta i Danmark, 
blott 10 mil väster-
ut från svenska kus-
ten, och denna skul-
le ju såklart kunna 
ha anslutit till de 
övriga svärtorna i 
Laholmsbukten. 

Anders väntade 
länge på en dag 

med lugnt väder och bra sikt i 
prognosen, och den 10 mars 
verkade förhållandena äntli-

våren 2018

Bland tusentals förvillande svärtor i Laholmsbukten upptäckte Anders Wirdheim         sin drömart.

” Ring om du 
hittar en 
knölsvärta!

Fina vintergäster  
i Torslandaviken
  NOBELT ÖRNBESÖK  Det kanske 
känns sent att läsa om vin-
tern i Torslandaviken i ett 
maj-nummer av FpV, men 
med envetna minusgrader, 
som dröjde sig kvar till bör-
jan av april, känns vintern 
inte så värst avlägsen. Bistra 
temperaturer får ofta lite 
mer sällsynta fåglar att söka 
sig ut i kustbandet, vilket 
kan betyda finbesök i Tors-
landaviken. I år betydde det 
bland annat en vacker 
kungsörn som visade upp 
sig fint för många hänförda 
fågelskådare under ett par 
dagar i februari. 
     Även osedvanligt många 
rördrommar visade sig, 
framför allt i Syrhåladam-
men och Södskärsdammen 
där lite varmare dagvatten-
utsläpp håller vakar öppna. 

Som om inte detta var nog 
kunde man också beskåda 
både jorduggla och horn-
uggla i området, kanske för 
att de släppt på sin försiktig-
het till förmån för födosök i 
den hårda kylan. På många 
håll i landet inkom under 
denna period rapporter om 
ihjälsvultna ugglor.

#  BJÖRN DELLMING

KNÖLSVÄRTA – NY ART    FÖR HALLAND

Bild: CHRISTER FÄLT

Spana efter  
de svarthakade
  INVENTERINGSSUGEN?   Som vi tidi-
gare skrivit om i FpV har Reino 
Andersson i Varberg efterlyst in-
venteringssugna skådare till fort-
satt kartläggning av den svart-

hakade buskskvättans erövrings- 
tåg utmed Västkusten. Förra året 
noterades väldigt många revir 
och häckningar ungefär upp till 
Göteborgs breddgrader, men 
längre norrut var det märkligt 
tomt. Stämmer detta verkligen? 
Vill du hjälpa till i Bohuslän eller 

andra områden? De svarthakade 
anländer tidigt på våren, liksom 
vitstjärning blåhake som man 
också bör hålla utkik efter!  
Kontakta gärna Reino Andersson 
samreinoandersson@gmail.com 
om du vill medverka.

#  BJÖRN DELLMING
Bild: BJÖRN DELLMING

FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN
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gen bli optimala. Dagen innan 
pratade Anders och Christoph-
er om att de skulle ge sig ut 
och leta efter den hett efter-
traktade knölsvärtan. Chris-
topher vaknade dock lite sent 
på morgonen efter, men ringde 
strax före klockan åtta och pra-
tade med Anders och konstate-
rade att han redan var en bra 
bit på väg ut genom staden. 
Samtalet avslutades med att 
Christopher sa att Anders gär-
na fick ringa om han hittade en 
knölsvärta … och 1 timme och 
20 minuter senare kom samta-
let! Några hundra meter ut 
från stranden låg en gammal 

hane sibirisk knölsvärta och 
dök efter musslor bland tusen-
tals andra svärtor och sjöorrar. 
Christopher larmade ut fågeln 
och bara minuter senare bör-
jade skådare från Halland och 
Skåne ansluta till den själagla-
de upptäckaren vid Skummes-
lövsstrand som glatt visade 
upp västkustens första knöl-
svärta.

Fågeln var svårsedd de när-
mast följande dagarna då vin-
den hade tilltagit och sikten 
blivit betydligt sämre, men 
sågs sedan nästan dagligen åt-
minstone fram till den 30 
mars. Den 26:e mars hittades 

för övrigt även en sibirisk 
knölsvärta i Polen – en tanke-
ställare om hur förbisedd arten 
kanske faktiskt är? Det inger 
dock hopp till oss som fortfa-
rande inte lyckats se denna 
häftiga and ännu. De finns där-
ute och de går att hitta och till 
och med skilja på rasnivå. I bra 
ljus kan man bland annat se att 
gamla hanar av den nordame-
rikanska varianten (ssp. deg-
landi) har brunaktig kropps-
sida, medan den sibiriska har 
helsvart kropp och lite annan 
näbbteckning. En utmaning, 
men inte omöjligt!

# BJÖRN DELLMING 

våren 2018

Bland tusentals förvillande svärtor i Laholmsbukten upptäckte Anders Wirdheim         sin drömart.

Bild: CRISTOPHER GULLANDER

Fågelskådningens 
dag plus tornkamp
 

  PUTSA OKULAREN!    SOF Bird-
life Sveriges årliga evene-
mang Fågelskådningens 
dag infaller i år 6 maj. Dagen 
innan utkämpas Fågeltorns-
kampen. Dessa rikstäckande 
arrangemang är öppna för 
alla, alltså ett utmärkt tillfälle 
för nybörjare att bekanta sig 
med erfarna skådare vid fina 
fågellokaler.  
   På Fågelskådningens dag  
kl 10–14  tänker GOF be-
manna fågeltornet i Välen 
där man bland annat de-
monstrerar kikare och ka-
meror. Varm  korv med bröd 
serveras dessutom. 
   Fågeltornskampen, 5 maj, 
är en evenemangsidé häm-
tad från Finland. Efter en 
finsk utmaning 2010 hakade 
Sverige på. Upplägget är 
följande:  bilda ett skådarlag, 
uppsök ett utvalt fågeltorn 
och hitta så många arter 
som möjligt mellan kl 05:00 
och 13:00. Varje art måste 
höras av minst två deltagare 
i respektive lag. Besökare är 
välkomna att hjälpa till och 
kan samtidigt lära sig mer 
om artbestämning via jizz, 
läten med mera. Fågeltorns-
kampen är ett slags lands-
kamp mellan Finland, Norge 
och Sverige. Slutresultaten 
räknas samman och jämförs. 
   Anmäl ditt lag till Fågel-
tornskampen via SOF Bird-
lifes hemsida under länken 
Fågelskådning. 

#  BJÖRN DELLMING

KNÖLSVÄRTA – NY ART    FÖR HALLAND

Ringandhybrid  
i Nordre älv
  LURIG KORSNING   En vacker and-
hybrid dök upp vid Sjöhed/Öx-
näs i Nordre älvs estuarium den  
4 mars, nämligen en hane ring-
and x vigg. Det var Bohusläns 

andra fynd av denna hybrid 
(den första sågs i Stenung-
sund 2016).  
   Den märkliga hybriden ser 
ut som en ringandhane med 
antydd tofs à la vigg  men 
med betydligt diffusare kon-
trast mellan grå kroppssida 

och vit kil på bröstsidan. Täm-
ligen intermediär mellan de 
båda alltså, ändå var detta en 
vacker och sevärd blandning. 

#  BJÖRN DELLMING

Bild:  MAGNUS LUNDSTRÖM

Illustration:  FRIDA NETTELBLADT

FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN
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  KULTURHISTORIA INPÅ KNUTEN        
Under 2017 och 2018 har vi 
fått två nya naturreservat i 
vårt närområde. Nämligen 
Öxnäs på norra Hisingen och 
Koön/Marstrand i västra delen 
av Kungälvs kommun.
 
Öxnäs är ett bekant och väl-
besökt område för oss fågel-
skådare, men förutom ornito-
logiska värden finns här också 
gott om botaniskt och kultur-
historiskt intressanta värden 
att ta del av. 
   Många av de arter som åter-
finns här är beroende av att 
markerna fortsätter betas av 
tamboskap och hävdas på tra-
ditionellt vis. Även flera av de 
kulturhistoriskt intressanta ob-

jekten, såsom stenmurar, al-
léer och stensatta dammar är 
ofta viktiga livsmiljöer för fle-
ra djur och växter som lever i 
området. För den som vill be-
söka Öxnäs finns p-platser 
strax före och efter Öxnäs by 
eller vid Lagmansholmen (som 
hör till naturreservatet Nordre 
älvs estuarium). Observera att 
man fortfarande inte får par-
kera vid brevlådorna vid slutet 
av Öxnäsvägen.

Längre åt nordväst, i Kung-
älvs kommun, har Marstrands 
naturreservat nyligen bildats. 
Sommartid är området ett av 
Västkustens mest besökta. Tu-
rister kanske främst besöker  
Marstrandsön i samband med 
seglingar och andra evene-

mang. Men det nästan 1 000 
hektar stora området hyser en 
hel del fina naturvärden också. 
Området omfattar Marstrands-
ön med omkringliggande vat-
ten och öar samt Koön, där en 
fin vandringsled iordning-
ställts på norra delen av ön.

I de södra delarna av Koön 
väntar vackra betade hagmar-
ker, lummig lövskog och grun-
da vikar. Reservatet är lättill-
gängligt, oavsett om man vill 
bada, fika, paddla kajak eller 
studera det marina livet och 
floran. Buss stannar vid Mar-
strands färjeläge på Koön och 
färdas man med bil så finns det 
tämligen gott om parkeringar i 
området också.

#  BJÖRN DELLMING
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ÖXNÄS  OCH MARSTRAND SKYDDAS
Nästa gång en praktejder rastar vid Marstrand gästar den ett naturreservat. 

Vårprimörer 
hittade i Halland
  TRE EJDERARTER     
Vill man se ordentligt ejder-
sträck på västkusten så har 
alltid Halland varit destina-
tionen för suktande göte-
borgare. Trots att ejdrarna 
minskat kraftigt i antal de 
senaste åren så bjuder  
Hallands långa kustremsa 
emellanåt fortfarande på de 
guldkorn man hoppas på. 
En praktejder hittades näm-
ligen rastande vid Påarp,  
söder om Halmstad, i slutet 
av mars. De skådare som har 
åkt dit och tittat på den har 
dessutom kunnat njuta av 
två bonusar i form av en kas-
pisk trut och en vitvingad 
trut. 
    Som om inte detta skulle 
räcka för att få en göteborg-
are att  resa söderut  hitta-
des 2 april även en gammal 
hane alförrädare utanför 
Gubbanäsan, Getterön.  
Den vackra ejdersläktningen 
låg långt ut och var stund-
tals svårsedd i vågorna men 
kunde trots allt ses relativt 
väl. Efter några dagar fick 
alförrädaren sällskap av 
ännu en praktejderhane.

#  BJÖRN DELLMING

Bild: BJÖRN DELLMING

Cykelkryssa under 
Nationaldagsveckan
  CYKELSKÅDA MERA!     Under veck-
an då Sveriges nationaldag infal-
ler brukar även ett artrally ge-
nomföras i Skådarhjälpens 
namn. I år sker detta 2–10 juni. 
Skådarhjälpen, som under de-

cember är en insamlingsbössa 
för Musikhjälpen och dess in-
samlingar till förmån för utsatta 
människor, blir under National-
skådarveckan istället en insam-
ling för fågelskyddsändamål. 
Reglerna är enkla: Skåda utan 
motordrivet fordon, summera 

antalet arter och skänk en slant 
för varje art du får in på detta 
sätt till skådarbössan. Syfte för 
insamlingen, tävlingsregler 
med mera finns att läsa på: 
www.skadarhjalpen.se.  
 
                                #  BJÖRN DELLMING

Bilder: CHRISTOPHER GULLANDER 

Bild: LASSE OLSSON
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  MARIGARE PÅ KRÅKUDDEN     
Gulnäbbad lira splittas till två 
nya arter och sibirisk lund-
sångare har fått artstatus. 

I januari kom BirdLife Sverige 
med en ny rapport. För väst-
kustskådare var kanske det 
mest intressanta att gulnäbbad 
lira delas upp i två arter: gul-
näbbad lira (Calonectris borea-
lis) och scopolilira (C. diome-
dea). Borealis häckar främst på 
öar i östra Atlanten, från nord-
västra Spanien till Azorerna 
och Kanarieöarna, medan dio-
medea häckar på öar i Medel-
havet. 

Uppdelningen baseras bland 
annat på genetiska och morfo-
logiska skillnader, lätesskillna-
der och att de verkar vara re-
produktivt isolerade även på 
de öar där båda arterna häckar. 

De båda arterna är mycket 
svåra att skilja i fält. Teckning-
en på vingundersidan är den 
tydligaste skillnaden, där dio-
medea oftast har mer vitt på 
undersidan av handen, men 
överlappning förekommer.  
Av det dryga hundratalet fynd 
som finns från Sverige är hit-
tills inget bestämt 
till art.

En annan uppdel-
ning som berör Sve-
rige är att den sibi-
riska rasen av 
lundsångare ges art-
status som sibirisk 
lundsångare (Phyl-
loscopus plumbeitar-
sus). Det finns tre 
fynd av sibirisk 
lundsångare i Sve-

rige. Det senaste var en individ 
som höll till vid Triberga läge 
på Öland under en vecka i ok-
tober förra året och kryssades 
av många besökande skådare. 
Sibirisk lundsångare skiljer sig 

från våra svenska 
lundsångare bland an-
nat på mörkare grön 
översida, mindre gul 
undersida, tydligare 
vingband på större 
täckarna och oftast ett 
kort smalt vingband 
även på mellersta 
täckarna. Även lätet 
skiljer.

En annan nyhet är 
en omfattande studie 

av ärlorna av bland andra Per 
Alström som nyligen publice-
rats. Studien ger stöd för en 
uppdelning av gulärlorna i en 
västlig och en östlig gren. Däre-
mot är de genetiska skillnaderna 
mellan de olika västliga raserna 
små, trots stora skillnader i utse-
ende. Och man fann inga gene-
tiska skillnader mellan nordliga 
thunbergi och sydliga flava i Sve-
rige, trots att hybridisering dem 
emellan verkar vara ovanligt. 
Även bland sädesärlorna är de 
genetiska skillnaderna små, där 
är den marockanska subperso-
nata mest avvikande. 

# MARKUS LAGERQVIST
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TANKAR 
Författare: Merit Åhs Janbrink
Beställ  via Kulofri förlag. 
E-post: info@kulofri.se.  
Pris: 150 kr.

Merit Åhs Janbrink skriver 
att hon är född samma dag 
som björnen går ur idet. Och 
lite senare ”… samma dag 
som lunnefåglarna återvän-
der till Nordkap”.  
I sin personliga diktsamling 
Fåglar kring människor och 
tankar väcker hon både 
igenkänning, skratt och en 
känsla av ömhet. Som inför 
den lilla rödhaken med sitt 
orange bröst, som en kort 
stund blir förväxlad med ett 
vägvisande märke intill 
vandringsleden. Innan den 
pilar iväg, så som rödhakar 
gör. Eller för den närstående 
som lärt henne om kungs-
fåglarnas sång. Det är den 
första som dör ut, har hon 
fått lära sig. ”Numera får jag 
höra den åt dig …”, lägger 
hon till. 

#  KARIN MAGNANDER

Gulnäbbad lira – Bild: FREDRIK STRÖM

Scopolilira – Bild: FREDRIK STRÖM

 
Sträckande lärkfalk 
skulle varit stenfalk
  KORRIGERAD STRÄCK-OBS    
Vid sträckräkning artas inte sällan 
tusentals förbiflygande fåglar un-
der många timmar i följd av foku-
serat skådande och det finns nog 

ingen sträckskådare som inte 
begår misstag emellanåt. Med 
ny teknik och reducerade priser 
har flertalet skådare idag kun-
nat utrusta sig med en hyfsad 
digitalkamera vilket har ökat 
möjligheterna att i efterhand 
dels kunna verifiera artbestäm-

ningar dels rätta felaktiga så-
dana. Efter publicering av FpV 
2018:1 har vi i redaktionen till-
sammans med skribenten Krist-
offer Nilsson fått anledning att 
göra det sistnämnda:
Rättelse: 
Sid 29, FpV 2018:1

Övre vänstra bilden föreställer 
en stenfalk och inte en lärkfalk. 
Totalantal för lärkfalk bör redu-
ceras med 1 i tabellen medan 
totalantalet för stenfalk bör 
ökas på med en individ. 

# REDAKTIONEN GENOM KARIN

” De båda 
arterna 
är mycket 
svåra att 
skilja i fält



FältbestämningFältbestämningFältbestämning

H
ÄR KOMMER LITE snabba tips för den nyinvig-
de skådaren till Göteborgs mest spännande 
nattliv.

Först och främst, vad är en nattsångare? Tja, 
det begreppet kan te sig en smula förvirrande om 
man djupdyker i ämnet. Dels för att alla skådare 
inte skiljer på sångare som sjunger på natten och 
nattsjungade fåglar generellt (ugglor, fälthöns, 
nattskärra med mera.), dels då många av dessa 
fåglar kan sjunga även på dagen. Här kommer vi 
dock främst rikta in oss på just de nattsjungande 
sångarna.

REDAN UNDER MAJ MÅNAD inleder nattsångarna sin 
säsong och någon slags kulmen brukar infalla i 
skiftet mellan vår och sommar (månadsskiftet 
maj/juni). Konserten brukar pågå från skymning 
till gryning och helst skall det vara lugn och fin 
väderlek med behaglig temperatur. Efter mid-
sommar brukar sångaktiviteten sjunka ganska 
drastiskt, då många fåglar gått till häckning och 

hellre håller sig tysta och dolda än försöker dra 
uppmärksamheten till sig.

Fåglar bör man alltid artbestämma på ett antal 
sammanvägda faktorer, till exempel utseende, 
läte och beteende, men viss ledning kan man 
även få av biotopen som fågeln hävdar revir i. 
För vissa arter som beskrivs här nedan kan det ge 
en ganska bra fingervisning om vilken art man 
hör, även om man naturligtvis inte kan utesluta 
arter enbart på detta.

FÖRUTOM NÄKTERGAL, mat-tiggande uggleungar, 
nattskärra och fälthöns, som brukar göra sig hör-
da under denna tid på året och dygnet, har vi i 
Sverige två sångargrupper som gillar det här med 
att sjunga på nätterna. Locustella och Acrocepha-
lus. Typiskt för dessa är att man så gott som alltid 
hör dem långt innan man ser dem, om man över-
huvudtaget hittar dem i vegetationen (glöm det 
på natten …). Dessa två familjer skiljer sig gan-
ska markant åt, framförallt sångmässigt. Lyssna 
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Bild: BJÖRN DELLMING

nattsångare

NATTSÅNGARE

FÄLTBESTÄMNING

” Typiskt för 
sångarna 
är att man 
så gott som 
alltid hör 
dem långt 
innan man 
ser dem 

Våren och försommaren är en härlig tid. Fåglar väller in 
över landets gränser, dygnet runt, och plötsligt fylls nätter-
na av sång. Men vad är det för art? Och var hittar man dem? 

TEXT  & BILD: BJÖRN DELLMING 

BJORN.DELLMNING@GOF.NU
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Bild: BJÖRN DELLMING

nattsångareFÄLTBESTÄMNING

LOCUSTELLA 
Namnet kommer av det latinska ordet 
för gräshoppa (locusta) och beskriver 
mycket väl artfamiljens tydligaste ka-
raktärsdrag. Sången är ett monotont 
surrande, med lite olika karaktär bero-
ende på art. Hos oss kan man förvänta 
sig få höra framförallt tre arter.  
    Ytterligare två finns längre åt nordost 
och besöker sällsynt Sverige, men de 
utelämnas här.
 
Gräshoppsångare – Den vanligaste 
arten hos oss. Låter som en frisnurran-
de, tickande cykelväxel. Ofta läggs 
kortare pauser in (någon knapp halv-
sekund) i surret. Sitter ofta ute i starr-
gräs eller småbuskar på blöta mader 
eller ängsmark.
 
Flodsångare – Den näst vanligaste 
arten hos oss. Påminner lite om en sy-
maskin, (ze-ze-ze-ze-ze …). Sitter ofta i 
lite högre vegetation utmed bäckar, 
åar, diken med lite högre träd och bus-
kar (ofta al och björnbär-/hallonsnår).
Vassångare – Sällsynt gäst i Göteborg. 
Låter som gräshoppsångare men be-
tydligt hårdare i tonen. Lägger sällan 
in pauser i strofen. Upplevs mest som 
ett ändlöst, knallhårt surr. Gillar större 
vassområden.

ACROCEPHALUS 
Det latinska namnet betyder ungefär 
”spetsigt huvud/kranium” och beskri-
ver till viss del den här artfamiljens ut-
seende. I övrigt är de ofta ganska lika i 
dräkten och att kunna skilja dem på 
lätet är ofta den rakaste vägen till art-
bestäming. Typiskt för acrocephalus-
sångare är deras tjattriga sång med 
invävda visslingar och krax. 
   Hos oss kan man förvänta sig få höra 
framför allt fem arter. Ytterligare arter 
finns som emellanåt dyker upp i Sve-
rige, men de lämnas utanför denna 
guide.

Rörsångare – Den vanligaste arten 
hos oss. Sången är ett ganska mono-
tont, ”pratande tjatter” utan större av-

vikelser i fråga om tempo och ljud. Hit-
tas ofta i bladvass/kaveldun i 
anslutning till våtmarker.
 
Kärrsångare – En relativt vanlig art 
hos oss. Sången karaktäriseras av högt 
tempo, tjattrande nasala ljud och en 
stor repertoar av härmningar av andra 
fågelarter (ofta ladusvala) som uppre-
pas cirka 3–4 gånger i ett hisnande 
tempo ”utan eftertanke”. Sitter ofta i 
vassbevuxna diken i jordbruksmark 
eller lite fuktiga vildvuxna ängsmarker 
med älggräs och björnloka/kvanne.
 
Sävsångare – Man brukar säga att 
”rörsångaren sjunger sävligt och säv-
sångaren sjunger rörligt”, vilket är en 
ganska träffsäker beskrivning. Tempot 
varierar mer än hos rörsångare och 
strofen har betydligt mer ”karaktär” i 
form av invävda, mjuka krax och ”vis-
selanfall”. Den är knuten till vassområ-
den med säv och kaveldun, hos oss 
tämligen vanlig utmed Göta älv och 
Nordre älv.
 
Trastsångare – Sällsynt gäst i Göte-
borg. Låter som en opolerad rörsånga-
re i målbrottet. Typiskt karaktärsdrag 
är invävda nasala gnissliga ”målbrotts-
toner” och hårda krax. Den är knuten 
till större vassområden, gärna i stora 
våtmarker.
 
Busksångare – Sällsynt gäst och en 
virtuos bland våra spetshuvade vän-
ner. Sången liknar mest kärrsångarens 
då den byggs upp av läten som uppre-
pas. Dock framförs detta i betydligt 
lägre tempo och varje läte/ministrof 
upprepas ”eftertänksamt” cirka 6–8 
gånger. Ytterligare ett karaktärsdrag är 
den så kallade ”trollflöjten” som vävs in 
emellanåt. Trollflöjten är en vissling 
bestående av 3–5 fallande eller stigan-
de klara toner. 
    Busksångaren är inte nödvändigtvis 
knuten till vass eller våtmarker utan 
återfinns ofta i lövbryn, busksly och 
mindre dungar i anslutning till öppen 
mark eller ängar.

gärna på inspelningar av arterna (till exempel på 
www.xeno-canto.org) i samband med att ni läser 
beskrivningarna i faktarutan.

SÅ VAR I GÖTEBORG bör man leta efter dessa små bru-
na utmaningar? Av beskrivningarna härintill fram-
går att ängsmarker, vassområden och lövvegeta-
tion i anslutning till vatten eller fuktigare mark är 
nyckelfaktorer. Hisingen har flera bra områden, 
lite strandhugg utmed älvarna, Hökälla vid Kvillen 
och Stora Holm vid Tuve kan rekommenderas. 
Torslandaviken och Ragnhildsholmen är också 
klassiska utflyktsmål för detta ändamål. I Härryda 
finns Storåns dalgång med Smedstorps ängar som 
har fina miljöer för flertalet av dessa arter. 

Finns biotoperna så finns ofta förutsättningarna 
för att endera arten skall fatta tycke för ett områ-
de. Ett tips är att använda cykel istället för bil när 
man skall lyssna efter nattsångare. Vem vet vad 
som annars missas om man bara bilar mellan olika 
lokaler? Lycka till i mörkret.  # 

KäRRSÅN GARE.

EN SNABBGUIDE



Från FältetFRÅN FÄLTET

D
EN 10 APRIL 2017 blev en märklig 
eftermiddag som jag sent ska 
glömma. Jag hade precis hoppat 

av bussen vid Spåntorget i Björkekärr, 
när jag såg en gräsandshona och hennes 
nio ungar i gräset bredvid hållplatsen 
där de låg och vilade. Detta var något 
utöver det vanliga och jag anade att må-
let var någon av tjärnarna cirka 600 m 
från där de vilade. Den lilla skaran kom 
från Östra sjukhuset (några personer 
hade sett dem på sjukhusområdet), fa-
miljen hade redan gått minst 300 m.

Jag tänkte att här måste jag nog hjäl-
pa till, för honan hade stannat nära ett 
vägkors, där både bussar och bilar kör-

de.

NÄR HONAN OCH ALLA 

ungarna reste sig 
och började gå igen 
”hängde jag på” för 
att leda dem rätt. 
Men det skulle visa 
sig senare att honan 
inte alls behövde 
hjälp med att hitta 
vägen till tjärnen, 
hon visste precis 
vart hon skulle. 

Honan med alla 
ungar korsade gatan 
precis när en buss 

kom körande, jag gjorde tecken åt buss-
föraren som stannade och leende såg på 
när alla traskade över gatan.

Familjen höll sig tätt intill husväggar-
na och efter cirka 100 m la honan sig 
ner i en rabatt med buskar och alla ung-
arna följde hennes exempel. När de vilat 
färdigt, efter cirka 10 min, trodde jag 
honan skulle fortsätta längs trottoaren 
för att gå ner till Härlanda tjärn, men 

hon envisades med att gå över gatan 
mot Svarttjärn. Då förstod jag att hon 
mycket väl visste vart hon skulle – till 
Svarttjärn. 

DEN MINSTA AV UNGARNA var så liten att 
den inte orkade komma uppför trottoar-
kanten, så jag hjälpte till att lyfta upp 
den. Om jag inte varit där så hade ung-

en kanske blivit lämnad, och sådan är ju 
naturens gång. Vet inte om jag gjorde 
rätt som hjälpte den, men det kändes 
inte rätt att lämna den lilla ungen åt sitt 
öde vid gatan.

Resten av promenaden bestod av att 
de vilade när de gått ungefär 80–100 m 
och som på en given signal reste sig alla 
upp, antingen när honan tyckte att det 

” Honan  
med alla 
ungar kor-
sade gatan 
precis när 
en buss kom 
körande
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var dags att gå vidare eller när någon av 
ungarna reste sig först. Honan höll hela 
tiden huvudet högt för att upptäcka 
eventuella faror. 

När vi gick förbi hus så gick de hela 
tiden tätt intill husväggarna, (en gång 
gick de under en husgrund och vilade 
och kom fram efter några minuter) och 
gick aldrig mitt i vägen. 

TILL SLUT VAR VI framme vid en liten bäck 
som ligger i anslutning till tjärnen, och 
där gick alla i och simmade upp mot 
tjärnen. Redan dagen efter såg jag att 
det var två ungar mindre, och så fort-
satte det under sommaren tills det var 
tre ungar kvar frampå sensommaren.

Jag undrar hur gräsandshonan visste 
vilken väg de skulle gå för att komma 

till rätt tjärn? Hon valde den tjärn som 
låg längst bort. 

Hela sträckan borde ha varit cirka en 
km. Den sträckan jag följde dem, cirka 
600 m, tog cirka 2–2,5 timma för de 
små att gå. Ett oförglömligt möte!

# CARINA HÅKANSSON

Bilder: CARINA HÅKANSSON

HITTA LISTIGASTE    VÄGEN TILL SVARTTJÄRN

listigaste vägen till svarttJärn

I mamma gräsands fot-
spår. Alla ungar nådde 
slutmålet utan tillbud.
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bella bytte banaskådarporträttskådarporträttSKÅDARPORTRÄTT

Bella  
Grewal
Ålder:  44 år.

Bor: Lägenhet  
i Linnéstaden.

Yrke: Lokförare.

Något du inte  
visste om Bella:   
Engagerad i  
Djurrättsalliansen 
Sysslar med  
scrapbooking 
Spelar Pokemon

Efter många år lämna-
de Bella Grewal lärar-
yrket. Sedan 2012 job-
bar hon som lokförare.

Bild: BELLA GREWAL
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bella bytte banaskådarporträtt

D 
ET ÄR SÖNDAG eftermiddag. Hon gick upp  
kl 03.15 i morse för att hinna till jobbet i 
tid. Trots det ser hon förvånansvärt pigg 

ut. Hon är en färgsprakande person, Bella Gre-
wal, med sitt kopparröda hår, cerisfärgade tröja 
och de turkosa naglarna. Hennes glada skratt 
hörs under hela intervjun och hon gäspar inte en 
enda gång.

HON ÄR FÖDD PÅ LANDET i en by som heter Simons-
torp. Den ligger längs järnvägen mellan Katrine-
holm och Norrköping. Hennes pappa var mycket 
fågelintresserad och delade med sig av sina kun-
skaper till Bella och hennes syster när de var ute  
i skog och mark.

– Fast under tonåren var det mest hästar och 
killar som gällde, säger Bella.

Hennes syster är fågelskådare och för sju år  
sedan hade Bella en pojkvän som också var skå-
dare, dessutom många kompisar som gillade att 
spana efter fågel. Så det var egentligen bara en 
tidsfråga innan hon själv skulle börja. 

BELLA FÖLJDE MED på en fågelresa till Jordanien, 
där  Gigi Sahlstrand var ledare. Tiden var perfekt 
för de 10 000-tals rovfåglar som då flyttade till 
Europa. Bella hade med sig en lånad tubkikare 
och förstod nog inte riktigt hur stort det var att 
kunna pricka in tiden exakt för rovfågeldraget. 
Vråkar, skrikörnar av allehanda slag drog förbi, 
Bella fascinerades och inledde sin seriösa skådar-
bana.

Sulor är Bellas favoriter. Innan hon började 
skåda på allvar åkte hon till Kullahalvön en gång 
för att leta havssulor. Det var en dimmig morgon 
och hon hade en dålig handkikare på den tiden. 

– Det gick inte så bra, säger Bella med ett 
skratt.

Sedan dess har hon sett havssulor på Väst- 
kusten, på Island och på Irland.  
I mars bar det av till Galapagosöarna, där hon till 
och med fick se blåfotad sula. De senaste åren 
har hon rest en hel del, bland annat till Oman -  
ett fantastiskt land att skåda i, enligt Bella. Ut-
med en remsa längs kusten samlas massor av fåg-
lar under vintern. Hon har också rest i norra 
Thailand och fick bland annat se skedsnäppa, en 
art som varit extremt hotad, men som nu, tack 
vare ett bevarandeprojekt, förhoppningsvis hål-
ler på att återhämta sig. Hon har även varit på 
Kuba men missade tyvärr bikolibrin, världens 
minsta fågel. Området där den håller till ingick 
inte i resrutten. 2017 reste hon med GOF till Cos-
ta Rica.

UTLANDSRESORNA GER MYCKET, men hon skådar lika 
gärna på hemmaplan. Det är fint att sitta på en 
sten i Änggårdsbergen och vänta in en röd-
stjärt eller varfågel, berättar Bella. Eller 
att kolla på gräsänder på väg till job-
bet. Stjärtmesar och sidensvansar 
kan också förgylla tillvaron i stan. 

Getterön är ett favoritställe, 
som hon besöker minst en gång  
i månaden. I fotogömslet på  
Getterön fick hon se en blåhake 
med vit stjärna på bröstet – alltså 
en vitstjärnig blåhake. Hon fick 
till och med en suddig bild av den.

– Det var helt galet. Hur slår man 
det? 

Det var nästan så hon började gråta.

skådarporträtt

För sju år sedan upplevde Bella Grewal det mäktiga rov- 
fågelsträcket över Jordanien. Efter det var hon fast. Men 
det går lika bra att spana hemmavid, till exempel från ett  

godståg i sakta mak utmed Göta älv.

TEXT :  KERSTIN HIRMAS

KERSTIN.HIRMAS@GOF.NU

BELLA BYTTE BANA

SKÅDARPORTRÄTT

Brun pelikan, Kuba.  Bild: BELLA GREWAL
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skådarporträtt bella bytte bana

Bella åker gärna till Öland och skådar – en till 
två gånger per år. Välen är också ett givet ställe.

 – Jag poppar in dit på vägen när jag åker och 
handlar. Man skådar väl alltid, säger Bella.

Bella utbildade sig till lärare i biologi och kemi 
och arbetade i drygt tio år som gymnasielärare. 
När hon insåg att förutsättningarna för att göra ett 
bra jobb försämrades hela tiden, bestämde hon sig 
för att byta bana. Det var med en sorgsen känsla 
hon lämnade läraryrket, för hon älskade eleverna 
och sina ämnen. Men klasserna blev bara större 
och fler och hon kände att det inte längre gick att 
upprätthålla någon kvalitet i undervisningen.

SEDAN 2012 ARBETAR Bella som lokförare, just nu för 
ett bemanningsföretag och är för tillfället anlitad 
av Götalandståg. Hon kör regional- och pendel- 
tågstrafik på Västkusten. Persontågen kan rusa 
fram med en hastighet av 200 km/tim. Då blir det 
inte mycket skådande från loket för Bellas del. Lin-
jen Uddevalla–Strömstad är en bättre sträcka för 
en fågelskådande lokförare, där är hastigheten max 
90 km/tim och hon hinner se en del fågel. Orm-
vråk och tornfalk är vanliga obsar där. 

Tidigare körde hon godståg, som kunde väga 
upp till 3 000 ton. Sträckan Göteborg–Lilla Edet, 
längs Göta älv, var en favorit. Där körde hon ett 
gammalt diesellok på skraltig räls med en maxhas-
tighet av 30 km/tim om vagnarna var tunga. Då 

blev det många fina obsar. Hon såg ofta varfågel, 
fjällvråk och blå kärrhök förutom andra arter på 
den sträckan.

TYVÄRR HÄNDER DET att hon kör på fåglar. 
– I fredags körde jag på en ormvråk. Och en 

gång körde jag på en sädesärla med fem ungar som 
promenerade fridfullt på rälsen. Första gången är 
värst. Jag har också kört på en duva, bakifrån, när 

” Jag pop-
par in till 
Välen när 
jag åker 
och hand-
lar. Man 
skådar väl 
alltid.

Havssulor är Bellas verkliga 
favoriter, både våra vanliga 
utmed västkusten och exotiska 
släktingar som blåfotad sula.
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skådarporträtt bella bytte bana

den försökte flyga ifrån tåget. Det gick inte så bra, 
säger Bella.

Framrusande tåg har enormt långa bromssträck-
or, vilket många människor inte tänker på. Det 
finns de som chansar och tar sig över obevakade 
järnvägsövergångar fast de kanske hör eller ser ett 
tåg komma. Bella förundras och blir förbannad på 
människor som kryper under bommarna, ibland 
släpande på cyklar och barnvagnar. Under snörika 

vintrar är detta extra farligt, då det inte går att 
höra om det kommer ett tåg.

BELLA ÄR EN aktiv medlem i GOF. Tillsammans med 
Hampus Lybeck är hon ungdomsansvarig och har 
deltagit i aktiviteter med både Naturhistoriska mu-
seet och Universeum som gör ungdomssatsningar. 
Just nu arbetar Bella tillsammans med Gunilla  
Jarfeldt och Mats Bjersing på att ta fram en app 
över fågellokaler i Göteborgstrakten inklusive 
Kungsbacka. Detta projekt har varit på gång i 
många år i bokform, men nu blir det en app istäl-
let. Många GOFare är engagerade i arbetet med be-
skrivning av lokaler och vilka arter som går att se 
på respektive lokal. Appen beräknas bli färdig un-
der året och kommer att kosta mindre än en hund-
ralapp. Den här satsningen kommer att locka ut 
fler människor i naturen och förhoppningsvis ge  
många nya medlemmar till GOF. 

BELLA TYCKER SIG se ett ökande intresse för fågelskåd-
ning bland allmänheten och berättar om hur Vin-
terfåglar inpå knuten vid Lilla dammen i Slottssko-
gen i vintras lockade 150 besökare, egentligen 
alldeles för många för den typen av aktivitet. 

Bella bytte till fågelskådarbanan och därefter 
lämnade hon katedern för Västkustbanan. Hon ver-
kar vara väldigt nöjd med dessa båda banbyten. 
Vem vet vad hon hittar på härnäst? #

Bilder: BELLA GREWAL

Falsterbo - 
en favoritlokal.

Vem spanar in vem?   
Oman är ett fantastiskt land 
att skåda i, enligt Bella Grewal.

Galapagossköldpaddan, 
på Bellas senaste långresa, 
gjorde djupt intryck.
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Smådopping trivs bäst  
i grunda, slammiga små-
vatten, bara ingen gädda 
är bosatt där.

smådoppingArtspAning

Bild: HANS FALKLIND
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Liten och obemärkt, men smådoppingen är ändå värd vår 
förundran. Den har samma typ av simhud som storvuxna 

flygoförmögna fåglar under Kritaperioden. För att inte 
tala om hemligheten bakom fluffigheten.  

  
TEXT:  HAMPUS LYBECK

HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

E
FTER EN UTSTUDERAT urban utflykt till tam- 
duvans tätbebyggda environger blickar vi åter 
mot tassemarker och vassbälten. Särskilt då 

de små vegetationsrika vattensamlingarna. Där hu-
serar nämligen smådoppingen. Vassruggarnas fnis-
sande minsting, liten och stubbstjärtad nog att 
misstas för en andunge på lite håll. Frånsett sitt 
bubblande vårtjut gör smådoppingen inte mycket 
väsen av sig – det är till och med ovanligt att ens få 
se den flyga – och dess relativa tillbakadragenhet 
reflekteras i att den inte beskrevs av vetenskapen 
förrän 1764 (närmare bestämt av Pallas, preussa-
ren som inventerade stora delar av det ryska impe-
riet och korresponderade flitigt med Linné. Jag vill 

minnas att jag nämnde honom i samband med 
slagugglan också).

ORDET ”DOPPING” HAR HISTORISKT använts om många 
dykande fåglar, men endast efter fältornitologins 
intåg om de som idag kallas doppingar. På grund 
av denna språkliga diskrepans mellan vetenskap 
och allmoge förväxlade exempelvis Linné på sina 
resor norröver en dopping och en lom. Det engel-
ska ordet grebe kommer via franskan från proven-
salska, närmare bestämt dess savoyardska dialekt, 
och betyder ”kam”. Rimligen syftar det på de stör-
re doppingarnas yviga huvudprydnader. 

Det vetenskapliga släktesnamnet Tachybaptus, 

smådoppingArtspAning

SMÅDOPPING – VASSRUGGARNAS FNISSANDE MINSTING

Illustration:  
HAMPUS LYBECK
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om vi hastar vidare, är uppbyggt av grekiskans tak-
hus (snabb) och bapto (nedsänka i vatten, doppa, 
döpa). Artepitetet ruficollis betyder helt enkelt röd-
halsad.

TILL SKILLNAD FRÅN MÅNGA andra simmande fåglar 
har doppingarna simhuden i separata lober på var-
je tå, endast minimalt förbundna med varandra  
istället för helt sammanhängande. Sentida forsk-
ning har visat att denna konstruktion resulterar i 
en hydrofoil-effekt som hos en båtpropeller. Sam-
ma typ av simhud utvecklades separat hos Hespe-
rorniderna – mycket stora flygoförmögna fåglar 
som levde under Kritaperioden, helt obesläktade 
med dagens doppingar, men som även hade drag 
som liknade moderna lommar, alkor och skarvar.

 Doppingarna har även annorlunda fjäderdräkt 
än många andra fåglar på det att fjädrarna växer 
vinkelrätt mot kroppen och sedan böjer av. Genom 
att dra ihop eller ”släppa ut” fjäderdräkten reglerar 
doppingar sin flytförmåga. DNA-studier och därpå 
följande anatomiska jämförelser visar att dopping-
arna, på grund av flera tydliga likheter i uppbygg-
nad som inte uppträder hos andra fåglar, sannolikt 
är besläktade med flamingor.

Sin försynta natur till trots, eller kanske tack 
vare den, har smådoppingen ett mycket stort ut-
bredningsområde, omfattande större delen av Eu-

ropa, södra halvan av Asien, det mesta av Afrika, 
samt en bra bit av Oceanien. Beroende på hur man 
räknar finns strax under tio underarter, varav två 
av en del räknas som den egna arten indonesisk 
smådopping. Den numera utdöda alaotradopping-
en som var endemisk för Madagaskars största sjö, 
Alaotra, räknades förr som underart till smådop-
ping. Det berättas att det en gång i Cornwall kon-
staterades blandhäckning mellan smådopping och 
den amerikanska arten tjocknäbbad dopping, som 
till utseendet är ganska lik, men lite mer avlägset 
släkt.

HÖJER VI BLICKEN NÅGOT och ser till hela släktet små-
doppingar så finns det i dagsläget 4–6 arter, bero-
ende på om indonesisk ges artstatus och om man 
räknar med alaotradoppingen som inte säkert rap-
porterats sen 1950. Övriga är av mer lokal överty-
gelse än typarten smådopping, men bidrar till att 
befolka de delar av världen där den inte förekom-
mer (utom de arktiska regionerna).

Smådoppingen är däremot inte minst av alla 
doppingar. Den titeln tillfaller dvärgdoppingen, 
som huserar i Amerika, ungefär från Karibien till 
Argentina. Den blir stundom endast 21 centimeter 
lång, mot smådoppingens 23–29. Även den största 
doppingen är amerikan. I Brasilien, Argentina, Chi-
le och Peru framlever den lämpligt benämnda stor-

” Smådop-
pingarna 
turas om 
att ruva 
första kul-
len, men en 
eventuell 
andrakull 
ruvas en-
bart av 
honan 

18 FÅGLAR PÅ VäSTKUSTEN 2/2018

smådopping

Även smådoppingar kan flytta in till stan. Denna orädda dopping ruvade fem meter från fikaborden vid Villa Belparc i Slottsskogen.

Bild: HAMPUS LYBECK
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smådopping

doppingen sina dagar. Med kroppslängd upp emot 
80 cm och vikt som kan närma sig två kilo är den 
verkligen nåt att hålla i när åskan går. 

För övrigt finns det flera exempel på endemiska 
sydamerikanska doppingar som varit så lokala i 
sina vanor att de förlorat flygförmågan, exempelvis 
titicacadopping. Dock gäller för i princip alla dop-
pingar att de hellre dyker än tar till vingarna om 
möjligheten finns. I mildare klimat är smådopping-
en stannfågel, medan de som häckar i områden 
med risk för frusna vattendrag tenderar att flytta 
– om Wikipedias utbredningskarta är nåt att gå på 
– av allt att döma till Turkiet. Flyttningen sker i all-
mänhet nattetid. Emellanåt nöjer de sig med att 
flytta från sötvatten till vassrika havsvikar. 

IDEALVATTNET FÖR SMÅDOPPINGEN ATT häcka i är rejält 
bevuxet med vass eller annan växtlighet, företrä-
delsevis högst ett par meter djupt och fritt från 
gäddor. Den gamla sanningen om detta var att gäd-
dorna åt upp doppingarna, men det kan lika gärna 
förhålla sig så att de helt enkelt konkurrerar om 
föda, och gäddorna har förstås lite svårt att flytta 
från en insjö. Brehm (1884) noterar att ”Han [små-
doppingen] undviker vattendrag med klart vatten, 
emedan han finner sin föda, som hufvudsakligen 
består af insekter och deras larver, i rikligare 
mängd uti gytjigt [sic] och grumligt vatten än i 
klart”.

Som hos andra doppingar är smådoppingens ben 
anbragda mycket långt bak på kroppen och den 
undviker i möjligaste mån rörelse på land annat än 
att vid ruvning kravla upp på bobalen. Smådop-
pingarna ordnar det för övrigt så att de turas om 
att ruva första kullen, men en eventuell andra kull 

ruvas enbart av honan. På klassiskt doppingmanér 
bär de ofta sin strimmiga avkomma på ryggen. 

IBLAND BLIR DET LITE FEL, som när ett par smådopping-
ar hittade på att lägga sin av allt att döma första 
kull för året i augusti, fem meter från Villa Belparc 
i slottsskogen, väl synligt, men möjligen väl skyd-
dat från predatorer av de slag som blygs av mänsk-
lig samvaro. Dess svenska utbredningsområde ut-
sträcker sig annars till Götaland och östra 
Svealand. Klassiska lokaler i Göteborgs rapportom-
råde innefattar dammarna i Slottsskogen, Äng-
gårdsbergens mossar, samt Balltorps våtmark och 
Hisingsparken.

Av någon anledning blir min sista reflektion i de 
här artiklarna ofta något om populationstrender. 
Så även här. Lokalt på flera platser upplever små-
doppingen sannolikt en tillbakagång på grund av 
de vanliga anledningarna: habitatförlust, miljögif-
ter och annan mänsklig påverkan. Emellertid är ar-
tens population och utbredning så pass stor att 
IUCN sammantaget gör bedömningen Least con-
cern/livskraftig. Man kan således leva i förvissning 
om att smådoppingen åtminstone i närtid inte lär 
gå samma öde till mötes som alaotradopping och 
atitlándopping, båda endemer med varsin sjö som 
enda utbredningsområde, och som bägge är utdö-
da.

I skrivande stund har de flesta smådoppingar 
som uppehåller sig i Sverige ännu ej rört sig från 
övervintringsplats till häcklokal, så det lär dröja ett 
tag innan det hörs gnäggande fnitter från vassrug-
garna i Finnsmossen, Välen, eller för den delen 
Karholmsdammen, där jag såg mina första smådop-
pingar 2006. #

” Dopping-
arna har 
sin simhud 
i separata 
lober på 
varje tå, 
vilket ger 
en hydro-
foileffekt 
– som hos 
en båt- 
propeller

När vintern träng-
er sig på brukar 
smådoppingar 
inte flytta längre 
än till öppna vat-
ten vid kusten.

Bild: HANS FALKLIND
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L 
ÅNGT DÄRUTE NÅGONSTANS och med hjälp  
av kikare naturligtvis betydligt närmare. 
Fast man uppfattar ju en flock bättre utan 

hjälpmedel. Då försvinner inte heller träd-
dungen, himlen och vägen mellan kullarna. 
Därefter räcker det med en liten vinkling av 
nacken för att panorera in herrgården och eko-
nomibyggnaderna och hagarna runtom. Om-
givningar som sett gåsflockar under flera 
mansåldrar. 

En gås på en stubbåker en höstdag, en kaja 
eller en kråka, det är en sak. En flock med 
gäss, ett gäng kajor eller en hop kråkor blir nå-
gonting annat, någonting helt annat till och 
med.

Först ser man över, förbi och vid sidan, där-
efter stannar kikarfältet där stubbens mono-
toni bryts av mot en mörk massa. Individer 
tätt ihop för att hjälpas åt med vakthållningen 
under betandet. En gåsflock väljer sitt land-
skap, den rastar inte var som helst. Samma 
områden nyttjas år efter år. Utrymme med sikt 
åt alla håll är nödvändigt. Avskildhet, vaksam-
het, tradition och urminnes tider hör ihop med 
gässen.    

Mårten gås i november är en maträtt på  
bordet, en kulturell begivenhet inramad med 
romantik och bygdegillen. Det är traditionen 
med gåsen som blev kvar på backen, inhäg-

nad, domesticerad och gödd, medan stubb-
åkerflocken drog söderut undan vinter och 
brist på mat.

En ensam gås på ett fält ser övergiven ut, 
det gör inte lärkan i skyn eller fasanen i gräset.

Utanför Termophyle satt aftonfalkarna i 
hundratal på ledningarna över våtmarkerna. 
Som insekter, som letade efter insekter. Kusi-
nen jaktfalken är ett block i granit eller mar-
mor med tjock näbb, alltid ensam, alltid på 
markerad post i landskapet och pilgrimsfalken 
avbildas i profil till höger om de enorma sten-
faraonerna i Luxor. Aldrig i grupp som de su-
veränt färglagda stjärtänderna på freskerna, 
utan alltid som solitärer.

En sjungande lärka som hänger i sin tråd 
har mutat in en bra bit av himlen ovanför. 
Man ser pricken däruppe men det är ur skyn 
som sången kommer. En flock lärkor på väg 
norrut i mars eller söderut i oktober är glest 
sammanhållen. Kroppsstorlek och den korta 
vilan mellan vingslagen, avslöjar arttillhörig-
heten. Om inte det räcker låter den nästan all-
tid, det rullande prrytet bekräftar dem.

”Bättre en fågel i handen än ...”. Nej, Aiso-
pos fabel handlar om någonting annat, något 
helt annat. #

SANDBERGS SIDA

gåsFloCken oCh lärkan
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG

PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM
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N 
ÄR VÅR BUSS lämnade samlingsplatsen vid 
Göteborgsoperan på fredagseftermiddagen 
var det för 14:e året i en obruten rad vin-

terexkursioner till Skåne. Som vanligt framfördes 
bussen på förtroendeingivande sätt av Berndt 
Lindberg. Efter en matpaus på Hallands åsen for vi 
direkt till det trivsamma vandrarhemmet i Skåne-
Tranås, där vi alla, 21 deltagare, installerade oss.

LÖRDAGEN ÄGNADES ÅT de östra delarna av landska-
pet, med början i gåsmarkerna söder om Åhus. 

Första stoppet gjordes i gryningen vid sjön Pulken, 
Skånes Hornborgasjön när det gäller rastande tra-
nor. Redan så här års brukar man se dem i mindre 
antal – den här gången var det 12 tranor på plats. 
Sjön var tillfrusen, men Helgeå låg öppen. Där 
hade samlats cirka 500 sädgäss som dominerade 
stort i antal över grågässen. Längs vägen mellan 
Ripa och Horna betade ytterligare ett hundratal 
sädgäss och nästan lika många bläsgäss. Här sikta-
des också resans första havsörn. 

När vi nådde Tosteberga bodar möttes vi, som 

goF-exkursioner

 Vintriga vidder och frusna vatten mötte GOF-are i söderled. 
Men där väntade också åtskilliga kornsparvar, en tålig berg-

tajgasångare, rödhuvad dykand och en mängd rovfåglar.  
För att inte tala om den utsökta middagen i Skåne-Tranås. 

TEXT : LENNART FALK

LENNART.FALK77@GMAIL.COM

SKÅNEVINTER
ÄNNU EN FROSTNUPEN GOF-EXKURSION

GOF-EXKURSIONER
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Bodil Nyström och Conny Palm 
spanade idogt efter  utter och 
kungsfiskare vid Naturum i  
Kristianstads vattenrike, men  
ingendera visade sig denna gång.

Bild: HENRIK KARLSSON



goF-exkursioner skånevintergoF-exkursionergoF-exkursionerGOF-EXKURSIONER

så ofta på denna intagande plats, av en bitande 
blåst så de flesta valde att fika inne i bussen. Dock 
blev vädret riktigt bra under dagen. Tosteberga bo-
dar bidrog denna gång med sju havsörnar vid åtel-
platsen, ett antal salskrakar, bläsänder och snatter-
änder. Som brukligt for vi västerut runt viken till 
Landön, där vi gjorde ett kortare stopp. På vägen 
dit kontrollerade vi bland annat en flock med 500 
sädgäss, 100 bläsgäss och en spetsbergsgås. Den 
sistnämnda flög dock iväg så Uno Unger blev den 
ende som hann se den. Vid Landön låg en tusen-
hövdad viggflock med två brunänder strax intill. 
30 bläsänder och 5 storspovar kan också nämnas. 

NÄSTA MÅL BLEV Naturum i Kristianstads vattenrike 
- ett nytt ställe för GOF:s vinterresor. Här har både 
utter och kungsfiskare siktats men ingen av dessa 
kunde återfinnas i den tillfrusna omgivningen nära 
Naturum eller i ån en bit därifrån. Däremot spatse-
rade en rörhöna på åkanten, och vid parkeringen 
landade en kvartett sidensvansar i ett träd. Vi for 
vidare till norra delen av Äspet i Åhus. På vägen ut 
mot åmynningen såg vi det par av svart rödstjärt 
som övervintrat här, och intill det lilla revet utan-
för kusten låg ett 60-tal bergänder. 

Vi fortsatte söderut mot favoritlokalen Frisebo-
da. När vi passerade Yngsjö kapell fann vi en stor 
gåsflock med minst 500 sädgäss. I flocken kunde 
alla denna gång se sex spetsbergsgäss med typiskt  
ljusa ryggar och korta näbbar. Från den lilla platt-
formen innanför stranden i Friseboda fanns ensta-
ka exemplar av svarthakedopping, storlom, svärta 
och sjöorre, samt flockar av alfågel.

FÖRE ÅTERFÄRDEN TILL Skåne-Tranås stannade vi till 
vid revet norr om Simrishamns hamn. Förutom den 
välrapporterade honan av rödhuvad dykand, fick 
vi njuta av en alfågelhane som tagit sig upp på en 
sten. Vi hoppades att detta beteende inte berodde 
på en oljeskada – den uppvisade ingen synlig olje-
fläck i fjäderdräkten. I det sista dagsljuset  var det 

dags att fara åter till vandrarhemmet, där vi åt en 
utsökt middag på kvällen.

SÖNDAGSMORGON INLEDDE VI med ett besök vid korn-
sparvsfältet i Hammar. Här låter man fröbärande 
växter stå kvar och lägger också ut en del säd un-
der vintern. Vi såg kornsparvarna på ganska stort 
avstånd, och deras kringflygande försvårade räk-
ningen. Men där fanns minst 50 exemplar, kanske 
det dubbla. Detta brukar vara en säker plats att se 
de första sånglärkorna, och denna gång utgjorde 
inget undantag: åtminstone ett tiotal av dem for 
omkring och lät höra sina uppmuntrande drillar. 
Nöjda drog vi vidare till Fyledalen. Från den så 
kallade örnutkiken hittade vi snart kungsörnsparet 
i ett högt träd på andra sidan dalen. Efter att hanen 
flugit därifrån, kunde vi några gånger höra hans 
läte ifrån skogen nära häckplatsen. 

Vid örnutkiken såg vi också några andra typiska 
Fyledalare: spillkråka, skogsduva och stenknäck. 
Över oss flög en pilgrimsfalk och i skogen intill 
fann vi mindre korsnäbb och svartmes. Efter en fi-
kapaus vid betongplattan nere i dalen for vi ut via 
Baldringe och resans enda fjällvråk. I Abbekås har 
en bergtajgasångare hållit till en tid. Vi behövde 
inte vänta särskilt länge på denna centralasiatiska 
gäst – den visade sig fint till och från under sitt 
rastlösa näringssök i en gran. Vi kunde också höra 
dess läte, som skiljer sig tydligt från den ”vanliga” 
tajgasångarens. Lustigt nog är detta en gammal be-
kant för GOF:s vinterskåningar; vi såg ju en sådan 
nära Simrishamn under 2008 års exkursion. 

VIA NÄSBYHOLM ÅKTE vi till Börringeområdet, där en 
större skrikörn nyss hade siktats. Först försökte vi i 
”Havgårdskurvan”, där ett stort antal korpar och 
glador hade sällskap av några ormvråkar och en 
ung havsörn. En av ormvråkarna var en praktfull 
så kallad börringevråk, med mycket vitt på under-
sidan och övre vingtäckarna. Vi prövade också att 
stå på obsplattformen vid Bisbjär, mellan Hav-

” Vi behövde 
inte vänta 
länge på 
denna  
central- 
asiatiska 
gäst

Den rödhuvade dykanden var på plats norr om  
Simrishamn. Och gåsflockarna var monumentala.
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goF-exkursioner skånevinter

gårdssjön och Börringesjön. Där hittade vi en gam-
mal duvhökshane ute på ett fält. Den tedde sig näs-
tan svartvit som en pilgrimsfalk. I detta ögonblick 
fylldes luftrummet hastigt av vita snöflingor som 
näst intill blockerade all sikt. Ridå! 

VI BESTÄMDE OSS för att vända hemåt, det var nog 
ändå bara en timme tidigare än planerat. När vi 
passerade Ängelholm, tyckte vi att snöfallet hade 
bedarrat tillräckligt för en sista insats. Vid Södra 
utmarken, alldeles väster om Ängelholm, lokalise-
rade vi den stora gås- och svanflock som hållit till 
här under vintern, tillsammans med tre roständer, 
som vanligt av diskutabelt ursprung. Förutom rost-
änderna, två honor och en hane, räknade vi in 200 
sångsvanar, minst 500 vitkindade gäss, 100 grå-
gäss och åtminstone 2 bläsgäss.

Berndt Lindberg och undertecknad fungerade 
som exkursionsledare. För sedvanlig och omsorgs-
full protokollföring av rovfåglar stod som vanligt 
Ingvor Svensson. Det kan nämnas att röda glada le-
der rovfågelligan efter 14 års vinterexkursioner 
med hela 1 150 individer över ormvråk med 1 142 
exemplar. På tredje plats finner vi faktiskt havs- 
örnen - 352 sedda under åren. Totalt har vi sett 16 
arter rovfåglar, denna gång fick vi nöja oss med 
hälften av dessa. #

Bild: PER THYLÉN

SKÅNE MED   GOF – EN ÅTERBLICK
GOF har förstås gjort vinterresor till Skåne se-
dan långt tillbaka. Själv var jag inblandad i ett 
antal exkursioner under 1980- och 1990-talen. 

Oftast reste vi dit under andra halvan av mars, se-
nare har det blivit vanligt att göra resorna i febru-
ari. I början av denna period var det brukligt att 
starta i Göteborg under natten till lördagen, och 
då behövdes bara en övernattning. Kanske blev vi 
lite rikare (äldre?) i föreningen eftersom vi med 
tiden kunde kosta på oss två övernattningar. 

FÖRSTA GÅNGEN VI prövade den nya given, hade vi 
för säkerhets skull också en variant med bara en 
övernattning. Gruppen som valde detta alternativ 
fick guidning av en skånsk ornitolog, som bland 
annat hade ett besök vid en hemlig tornugglelada 
på programmet. Trots denna triumf för den gamla 
ordningen, blev snart den nya komfortablare mo-
dellen standard. Uppgiften om tornugglan fick väl 
inte heller någon omedelbar spridning.

Jag ska försöka göra en liten osystematisk till-
bakablick på hur fågellivet, ur ett exkursionsper-

Spaning i kornsparvens rike.
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spektiv, har förändrats under de senaste decennier-
na. Så här i en ornitologisk tidskrift ska jag hålla 
mig till klassen fåglar, men vill ändå konstatera att 
vildsvinsstammens starka tillväxt är något som inte 
passerat oss obemärkt. Till fåglarna! Det jag först 
tänker på, är försvinnandet av några arter och upp-
dykandet av andra. Vid våra 80-talsturer var vi 
ofta inne i Malmös hamnområde för att uppsöka de 
tofslärkor som fortfarande häckade där. Ännu tidi-

gare, på 70-talet, fanns de också i Helsingborgs 
hamn och i Lund. Nu är tofslärkan en sällsynt gäst, 
även om vi har sett den både i Malmö och Lund 
under 2000-talet. En annan art som dragit sig till-
baka är kornsparven. Vi brukar numera hälsa på 
kornsparvarna på deras vinterfält i Hammar. Anta-
let som håller till där är imponerande, ibland över 
100 exemplar. Hela den svenska populationen 
häckar nu i sydöstra Skåne, men för 30 år sedan 
fanns den även i sydvästra och nordvästra delarna 
av landskapet. Jag minns väl den sjungande hane 
som inledde vår resa på morgonen 21 mars 1987 i 
ett soligt, gnistrande vinterlandskap vid Lerberget 
utanför Höganäs. 

NÅGRA ARTER FINNER vi också på pluskontot. På stark 
frammarsch är speciellt svarthakad buskskvätta, 
brandkronad kungsfågel och trädgårdsträdkrypare. 
Åtminstone de två förstnämnda häckar nu lite var-
stans, inte bara i Skåne. Trädgårdsträdkryparen 
tycks ha etablerat sig i Helsingborgstrakten och 
längre ut på Kullahalvön. På våra vinterturer har 
vi sett den en gång, då i Alnarpsparken. Den 

Bild: HENRIK KARLSSONBild: PER THYLÉN

Bild: STEFAN HAGE

SKÅNE MED   GOF – EN ÅTERBLICK

Alfågel, norr  
om Simrishamn.

Tofslärka - tidigare 
given, numera för-
svunnen från Skåne.
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brandkronade har också varit med på artlistan, 
även om detta nog oftare har hänt på exkursioner i 
april och maj.

EN ANNAN RIKTIGT glädjande sak är återkomsten av 
både kungsörn (stadigvarande från 1989) och 
havsörn (2000) som skånska häckfåglar. Detta har 
inte skett helt utan problem. Då havsörnarna för-
sökte bosätta sig vid Krageholmssjön lär de vid ett 
tillfälle ha jagats bort från boet av grågäss, något 
som kunde göra en beundrare av örnar lite besvi-
ken. År 2000 genomfördes just vid denna sjö den 
första lyckade häckningen i Skåne på över 100 år, 
och sedan har beståndet i landskapet ökat till över 
30 par. Lite sorgligare är den minskade häcknings-
framgången för de 6–8 kungsörnsparen de senaste 

åren. Vid några tillfällen tycks det ha 
handlat om förföljelser och störning-

ar. På vinterexkursionerna har vi 
på 14 år räknat in 352 havsör-

nar, som mest 56 individer ett 
år. Här har vi haft en ned-
gång på senare år, men den 
kan nog skyllas på minskad 
utläggning av åtel vid Tos-
teberga, som kunnat här-
bärgera upp till 30 havsör-
nar vid ett och samma 

tillfälle. Kungsörnen har un-
der denna period räknats till 

mera blygsamma 25 exemplar, 
då med paret i Fyledalen inräknat 

flera gånger. Vi har dock sett kungs-
örnar även vid Näsbyholm och några an-

dra lokaler. Så har vi haft turen att se mera exotis-
ka örnar vid några tillfällen, större skrikörn två 
gånger, kejsarörn och stäppörn en gång vardera.

TILL BILDEN AV Skåne vintertid hör verkligen de stora 
gåsflockarna på fälten. Sådana brukar finnas i trak-
ten av Åhus, kring Tosteberga och i Vombsänkan. I 
de två förstnämnda områdena är sädgåsen ofta tal-
rik, i Vombsänkan är det ofta bläsgås och på senare 
tid vitkindad gås som dominerar. Grågås och kana-
dagås finner man ju överallt, och därtill ser man 
oftast enstaka individer av spetsbergsgås. På sena-
re år har ibland flockar med hundratalet spets-
bergsgäss rapporterats i Skåne. Fluktuationer i an-
talet gäss kan ju bero på vädret, vilket kan få 
fåglarna att välja andra områden. Vitkindad gås 
och spetsbergsgås är dock arter som uppvisar stor 
uppgång i sina världsbestånd. En annan långsiktig 
förändring är också intressant: tundrasädgåsen 
(hittills oftast betraktad som rasen rossicus av säd-
gåsen) har starkt ökat sin andel i de skånska säd-
gåsflockarna. Nu kan den ofta dominera över 
skogssädgåsen (rasen fabalis). Den stora massan av 
sädgäss torde häcka långt öster om oss; i de nord-
iska länderna finns bara ett fåtal häckande skogs-
sädgäss.

Till sist vill jag tacka Kristoffer Nilsson, numera 
Tjörnbo, men med fasta rötter i Skåne. Vi har haft 
givande samtal om våra exkursionserfarenheter 
och han har också gett mig en del av ovanstående 
fakta om skånska fåglar. För övrigt var det Kristof-
fer som 2005 inledde serien av vinterexkursioner 
med nuvarande design.  

#  LENNART FALK 

Nykomling i landskapet.  Bild: STEFAN HAGE

Kornsparv finns  
alltjämt kvar i Skåne.” Trädgårds-
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längre ut  
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Introduktion  
Färgen på fåglarnas iris varierar betydligt. Vitt, 
gult, rött, smaragdgrönt och många nyanser av 
brunt är exempel på färger som irisen hos fåglar 
kan uppvisa. Kanske tänker man på irisfärgen 
främst som ett sätt att åldersbestämma fåglar; ofta 
finns en skillnad i färgen mellan juvenila fåglar 
och adulta fåglar vilket kan användas för att av-
göra åldern. Mer sällan tänker man på hur färgen 
förändras och om den fyller någon funktion i fåg-
larnas liv. Av olika skäl har jag inte gått igenom 
samtliga potentiellt intressanta referenser, men 
tror ändå att det blir en intressant och lärorik läs-
ning.

Uppbyggnad 
Irisen är den pigmenterade struktur som finns runt 
pupillen. Den innehåller muskelfibrer som kan 
göra pupillen större eller mindre och på så sätt på-
verka mängden ljus som släpps in i ögat. Hos fåglar 
är irisen tunnast i kanterna och består av flera la-
ger. Ytterst finns ett lager epitelceller, innanför 
detta lager en cellmassa (stroma) som bland annat 
innehåller två typer av muskler, främst i den bakre 
delen. Den främre delen av stroman innehåller pig-
mentceller. De innersta lagren av irisen utgörs av 
två lager pigmenterade celler. De många olika fär-
ger som en fågels iris kan ha beror på vilka pig-
menten är, var de finns i irisen och hur de är ar-
rangerade (Van der Broeck & Van der Broeck, 
2018) och (Sweijd & Craig, 1991). Mörka irisar 
kan till exempel uppkomma både av att det bakre 
cellskiktet är mörkt pigmenterat av melanin och 
syns igenom de genomskinliga främre lagren eller 
genom att det finns melanin i det främre cellagret 
(Bond, 1919).

Så får irisen sin färg 
Irisen kan få sin färg på två sätt, dels genom att 
den innehåller olika pigment dels genom att ljuset 
bryts på olika sätt i irisen. Färgen som skapas på 
det sistnämnda sättet kallas för strukturfärger och 
de färger som orsakas av pigment kallas naturligt 
nog pigmentfärger. Ett pigment är för övrigt ett 
ämne som absorberar vissa våglängder och reflek-
terar andra. I fåglars iris kan  flera olika pigment 
förekomma så som melaniner, karotenoider och 
puriner. Nedan följer en genomgång av pigmenten 
och hos vilka fåglar de förekommer.

Mörka ögon är vanliga i fågelvärlden och pig-
menten som orsakar färgen är melaniner som är de 
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mest allmänt förekommande pigmenten i djurvärl-
den (Hill, 2010). 

Hemoglobin har konstaterats ge röda ögon hos 
adulta bronskostarar samt hos svart silkesflugsnap-
pare (Hudon & Muir, 1996) och (Hill, 2010). 

Pteriner är antingen gula, orangea, röda eller 
färglösa och förekommer som kristallkorn i speci-
ella celler (kromatoforer). De gula irisarna hos rov-
fåglar och ugglor orsakas av pteriner, men pigmen-
ten finns även hos duvor, hackspettar, starar, 
trupialer och vireor. Pteriner förekommer hos fåg-
lar endast i ögonen Oliphant, 1987 (refererad i 
McGraw, 2006); (Hudon & Muir, 1996) och (Hu-

don & Opliphant, 1995).
Puriner ger vit färg och har hittats hos starar, 

duvor, trupialer, samlarspetten och tofsalkan 
(McGraw 2006) och (Hill, 2010).

Karotenoider förekommer som fettdroppar inuti 
cellerna och ger gula ögon hos vissa arter till exem-
pel dykänder, höns och den amerikanska gråhä-
gern (McGraw, 2006) och (Hollander & Owen, 
1939).

Strukturfärg 
Färgen i ögonen kan också påverkas av att ljus re-
flekteras på speciella sätt i irisen. Detta sker i celler 

INZOOMAT
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blekare irisfärg än de 
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som kallas leukoforer (vita) och iridoforer (iridise-
rande) och orsakas av att pigmenten är strukture-
rade på speciella sätt. Sådana celler har man funnit 
i irisarna hos till exempel duvor, ugglor och hack-
spettar (Prum, 2006), (Oliphant & Hudon, 1993) 
och Oliphant, 1988 (refererad i Oliphant & Hudon, 
1993). Ett annat exempel på hur en strukturfärg 
kan uppstå i irisen kommer från Bond (1919) som 
exemplifierar med en paradisfågel (Lawes strålpa-
radisfågel). Den arten har en tvåfärgad iris med en 
gul yttre ring och en klarblå inre ring. Den inre blå 
delen är markant tunnare än den yttre gula ringen 
och detta leder till att den svarta bakre delen av 
irisen som syns igenom verkar blåaktig; även själva 
vävnadsstrukturen i denna del av irisen bidrar till 
att skapa den blå färgen.

Så förändras irisfärgen
Som nämndes i inledningen kan irisen ändra färg 
efter till exempel ålder. Här nedan ges några exem-
pel på vad som händer i irisen när den ändrar färg.

Den afrikanska vitgumpade glansstaren har som 
juvenil en mörkbrun iris. Under de kommande 
åren blir irisen vitare, med början i ytterkanterna, 
och en adult fågel (3k+) har en helt vit iris. Stu-
dier av Sweijd & Craig (1991) visade att det ytters-
ta lagret på irisen hos juvenila fåglar var mörkt 
pigmenterat av melanin, men att pigmenten grad-

vis försvann och när fågeln var adult hade de helt 
försvunnit. Cellerna i det mellersta lagret hos juve-
nila fåglar hade en klar cytoplasma och släppte 
därför lätt igenom ljus. Det var dessutom glest mel-
lan cellerna.  Hos de adulta och subadulta fåglarna 
fanns det fler pigmentceller och dessa innehöll 
strukturer som reflekterade ljuset; även cellerna i 
det yttersta lagret av irisen innehöll dessa struktu-
rer. Hos subadulta fåglar fanns det dessutom mela-
nin i pigmentcellerna. Strukturerna såg gulbruna 
ut i genomlysning eller gräddvita i reflekterande 
ljus. Det innersta lagret var hos alla åldrar mörkt 
då cellerna innehöll mycket melanin.

Liksom hos den afrikanska vitgumpade glanssta-
ren har den unga indiska skriktrasten mörk iris. 
Något som i detta fall beror på att det mörka bakre 
skiktet syns igenom de främre skikten. Som vuxen 
har arten ljus iris. Att irisfärgen ändras beror dels 
på att mängden muskelfibrer i irisen ökar och dels 
på att gult pigment hamnar i stroman enligt An-
drew och Naik (refererad i Sweijd & Craig, 1991).

Hur två mer välkända fågelarters irisfärg ändras 
kan man läsa i Bond (1919). Den unga gråtrutens 
irisfärg beror enligt honom på att det i främre de-
len finns ett nätverk av grenade celler som innehål-
ler mörka pigment. Dessa celler rör sig efter några 
år inåt i irisen och ersätts av celler med gult pig-
ment som sprider sig över den främre delen av iri-

” En studie 
på kajor 
visade att 
de ljusa 
ögonen 
fungerade 
som en sig-
nal om att 
boet var 
upptaget

Gökar har visat sig ha mer mörk-
fläckad iris på vänster än på höger 
öga. Dessutom har gökar med ljus 
iris och stark asymmetri mellan 
irisfläckningen extra långa vingar.
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sen. Studier av råkans irisfärg visar att ändringen i 
irisfärg även här verkar bero på cellmigration. 
Boungarna har spridda celler med svart pigment på 
framsidan av irisen, framför allt längs ytterkanter-
na. När fågeln blir äldre blir dessa celler fler och 
mer spridda över ytan. 

IRISFÄRGENS FUNKTION OCH FAKTORER  

SOM KAN PÅVERKA DEN 

Efter att ha tittat på hur irisen ändrar färg ska vi nu 
se vilka funktioner färgen på irisen kan fylla i fåg-
larnas liv och vilka faktorer som kan påverka den.

Irisfärg som kommunikationsmedel 
En studie på kajor, som till skillnad från många an-
dra kråkfåglar häckar i håligheter, visade att de 
ljusa ögonen fungerade som en signal om att boet 
var upptaget. Forskarna satte upp fyra bilder 
slumpvis i holkarna, en var helt svart, en visade en 
kaja sedd rakt framifrån med mörka ögon, en vi-
sade ett vanligt kajansikte rakt framifrån och den 
sista visade två ljusa ögon på en i övrigt svart bild. 
Antalet besök minskade endast när ett äkta kaj-
porträtt fanns i holken, men tiden som en boletan-
de kaja spenderade vid en holk minskade både när 
ett normalt kajporträtt fanns i holken och när det 
bara syntes två ljusa ögon mot en svart bakgrund.  
Bohål är en bristvara för kajor och att tydligt signa-
lera, ”detta bo är upptaget!”, har troligen varit en 
evolutionär fördel (Davidson, Clayton & Thornton, 
2014). 

En studie på änder (71 dräkter fördelade på 43 
arter) visade att det ofta finns en kontrast mellan 
färgen på iris och färgen på ögonlocket. De flesta 
dräkterna hade mörka irisar, men 10 av dräkterna 
hade ljusa irisar. Både sambandet mellan mörk iris 
och ljust ögonlock och ljus iris och mörkt ögonlock 
var signifikant. Forskarna tror att kontrasten mel-
lan iris och ögonlock kan hjälpa fåglarna att snabbt 
bedöma om andra fåglar i en flock är vaksamma 
eller inte och med ledning av denna information 
anpassa sin egen grad av vaksamhet, det här är 
dock inte testat i några studier (Guillemann, Fou-
que & Figureola, 2012).

Fläckar/Asymmetri 
En del fåglar, till exempel strandskata, ringduva 
och spillkråka har mörk pigmentering i ett i övrigt 
ljus iris, ofta i anslutning till pupillen som därmed 
verkar utdragen. För flera arter av strandskator, 
dock inte alla, har man visat att honor har en stör-
re mörk fläck i irisen än hanar, en egenskap som 
gör det lättare att könsbestämma strandskator i 
fält. (Guezetti, Talbot, Tessler, Gill & Murphy, 
2008), (Munters, 2014), (Kohler, Bonnevie & Dano 
2009) och Minton & Rowe (2016). Studier av spill-
kråkan har å andra sidan inte visat några koppling-

ar mellan storlek på irisfläck, kön, population, ras 
eller region (Gorman, 2011). Om denna fläck fyller 
någon funktion eller hur den uppkommer är ännu 
inte känt (Kohler et al., 2009), (Guezetti et al., 
2008) och (Gorman, 2011). 

Den kanske mest välstuderade arten när det gäl-
ler fläckar i ögonen är emellertid göken. Sydkore-
anska forskare som studerat arten kom nyligen 
fram till flera intressanta resultat. Det visade sig 
bland annat att det vänstra ögat hade mer mörk 
fläckning än det högra (till skillnad från den ameri-
kanska strandskatan där båda ögonen har lika 
mycket pigmentering (Munters, 2014)) och att ho-
nor har något mörkare iris än hanarna. Det fanns 
också ett samband mellan graden av asymmetri 
hos de två ögonen och vingens längd; fåglar med 
ljus iris (sammantaget) hade längre vingar om 
asymmetrin var hög och fåglar med mörk iris (sam-
mantaget) tvärtom visade ett negativt samband 
mellan graden av asymmetri och vinglängd. 

Forskarna vet ännu inte varför det finns ett sam-
band mellan grad av asymmetri och vinglängd. De 
är inte heller säkra på varför ögonen har olika färg, 
men det är tidigare känt att höger och vänster öga 
har olika funktioner hos fåglar och att fostrets pla-
cering i ägget gör att höger öga får ta emot mer ljus 
än det vänstra, (Rogers, Güntürkün, Roger & Deng 
och Rogers refererade i Yoo, Yoo & Lee, 2017). En-
ligt Burtt (1981) ger ljusa irisar en ökad känslighet 
för ljus då de släpper igenom mycket ljus, men 
kontrasterna försämras, det omvända gäller för ett 
mörkt öga. Skillnaden i irisfärgen för höger och 
vänster öga skulle därmed kunna förstärka en re-
dan existerande asymmetri. 

En annan möjlighet till asymmetrin i ögonfärg 
skriver forskarna är att utvecklingen av färgen från 
ungfågelns mörka till den adultas ljusa av någon 
anledning sker med olika hastighet i höger och 
vänster öga. En hypotes till varför honan har mör-
kare ögon än hanen är att det minskar risken att bli 
upptäckt av värdfåglarna vid äggläggningen. En 
annan studie visade nämligen att en gökmodell 
med mörka ögon blev mindre attackerad än en mo-
dell med ljusa ögon (Yoo, Yoo & Lee, 2017).

Irisfärg och rörelse 
Worthy (1999) beskriver i sin bok Eye color: A Key 
to Human and Animal Behavior flera olika sam-
band mellan irisfärg och beteenden. En studie av 
rovfåglar visar till exempel att arter med ljusa ögon 
i högre grad är specialiserade på att fånga byten 
som kräver en tålmodig väntan och sedan snabb 
och direkt överraskning, medan mörkögda rovfåg-
lar fångar byten som kräver en annan, mer aktiv, 
födosökningsmetod. Liknande koppling kan också 
ses om man tittar på andra arter. Hägrar, som ofta 
är ljusögda, fångar fisk efter lång väntan följt av 

” Berguven 
kan snabbt 
ändra iris-
färg. Om 
den känner 
sig upprörd 
kan ögo-
nen anta 
en rödare 
färgton.



inzoomatinzoomat

32 FÅGLAR PÅ VäSTKUSTEN 2/2018

inzoomat

” Hägrar, 
som ofta är 
ljusögda, 
fångar fisk 
efter lång 
väntan 
följt av 
snabb  
attack.

Fåglars irisFärger

snabb attack. Seglare och svalor jagar som bekant 
på ett helt annat sätt och de har också mestadels 
mörka ögon. Även om man tittar på beteenden hos 
bytesdjur kan man se den här kopplingen. Ljusög-
da arter använder sig av stopp-frys-metoden och 
mörkögda arter försöker istället att fly från faran. 
Det finns också ett samband mellan flyghastighet 
och hur mörkt ögat är, fåglar med mörka ögon 
hade högre genomsnittlig hastighet än de med lju-
sa ögon. Här kan man fundera över om en ändring 
i irisfärg med ålder ger en skillnad i beteende hos 
unga och gamla individer av samma art. Några un-
dersökningar av detta har dock Worthy inte ge-
nomfört.

 
Irisfärg och syn 
För fåglar spelar färger en viktig del i deras liv till 
exempel i partnerval och kanske kan preferens för 
en viss färg kopplas till irisfärgen. Ett sådant sam-
band ser faktiskt ut att finnas hos lövsalsfåglarna 
som försöker locka till sig honor genom att pynta 
lövsalar med föremål i speciella färger. De arter 
som föredrar röda föremål har nämligen mörkare 
irisar än de som föredrar blå föremål, de har istäl-
let ofta ljus iris (Worthy, 1999). Även andra stu-
dier på till exempel kolibrier tyder på att fåglar 
med mörka irisar föredrar sådant som reflekterar 
långa våglängder (röda föremål). Fåglarnas färg-
preferens skulle enligt Worthy (1999) kunna för-
klaras av det faktum att ett mörkt pigmenterat öga 
blockerar korta våglängder till skillnad från ett 
ljust öga. Detta motsägs dock av Craig & Hulley 
(2004) som skriver att alla undersökta arter haft 
ett mörkt, melaninrikt, bakre skikt i irisen som hin-
drar ljus från att komma in oberoende av den syn-
liga ögonfärgen.

Sexuell selektion 
För den gulögda pingvinen har forskare kunnat 
visa en koppling mellan irisfärgen och kvalitén 
som förälder (mätt som antal flygga ungar/år). Hos 
hanarna var det specifikt mättnaden i irisfärgen 
som speglade kvalitén som förälder samt koppling-
en mellan irisens mättnad och individens ålder 
medan färgtonen inte sa något om en individs kva-
lité som förälder. Även hos honorna speglades för-
äldrakvalitén av mättnaden i irisfärgen och inter-
aktionen mellan irisfärgens mättnad och ålder, 
men också av interaktionen mellan ålder och färg-
tonen i irisen. Det fanns dessutom en signifikant, 
positiv, korrelation mellan tonen i mättnaden hos 
irisen bland två fåglar i ett par, men denna korrela-
tion var inte signifikant när det gällde färgens 
mättnad. 

Möjligen använder den gulögda pingvinen bland 
annat ögonens färg för att bedöma kvalitén hos po-
tentiella partners (Massaro, Davis & Darby, 2003). 
Dessa forskare antog att pigmentet i irisen var nå-

gon typ av karotenoider, men enligt Hill (2006) är 
pigmentet som ger det gula ögat sin färg ännu inte 
känt. En annan art där ögonfärgen och dess funk-
tion vid sexuell selektion studerats är den röda 
djungelhönan. Här vet man att irisen får sin färg av 
karotenoider och honorna föredrar hanar med röd-
are irisar. Irisfärgen påverkas av om fågeln är para-
siterad och irisen kan därmed ge honan ledtrådar 
om en potentiell partners status (Zuk, Thornhill, 
Ligon & Johnson, 1990) och (Zuk et.al., 1990).

Samband mellan irisfärg och levnadssätt 
Ett fåtal övergripande undersökningar av kopp-
lingen mellan irisfärg och levnadssätt har genom-
fört, de presenteras här nedan. 

En undersökning visade nyligen att irisfärgen 
och val av boplats (i hål/inte i hål) hos tättingar 
utvecklats tillsammans under evolutionen. En ut-
veckling av mörka ögon verkar ha skett mer frek-
vent hos arter som inte häckar skyddade i hål. 
Samma studie visade också att det inte finns något 
samband mellan hur irisfärgen utvecklats under 
evolutionen och om en, två eller flera fåglar hjäl-
per till vid uppfödningen av ungar (Davidson, 
Thornton & Clayton, 2017).

I en studie publicerad 2004 undersökte man 
kopplingen mellan irisfärg och en mängd faktorer 
såsom taxonomisk, grupp, utbredningsområde, hu-
vudteckning, föda, häckningssystem med mera. 
Man kom fram till att det fanns en större andel ar-
ter/släkten med färgade ögon i Australien och söd-
ra Afrika än i Venezuela, Kanada och Europa.  
Något som visade sig vara associerat med taxo- 
nomiska grupper. Ytterligare undersökningar på 
valda familjer, däribland starar, kråkor, svalor och 
trastar, visade bland annat att det fanns en kopp-
ling hos kråkor mellan ögonfärg och livsmiljö (fär-
gade ögon bland de som födosöker i vegetationen 
och mörka ögon hos de som födosöker på marken i 
öppna miljöer). Hos trastar visade sig färgade ögon 
vara kopplade till utbredningsområde och huvud-
färg; stararnas irisfärg kunde kopplas till sådant 
som huvudfärg, könsdimorfism och näbbfärg, men 
dessa samband speglar nog i stor utsträckning 
koppling till iska grupper snarare än till biologin. 
Endast två svalarter visade sig ha färgade irisar och 
båda dessa finns i samma släkte och uppvisar an-
dra gemensamma drag i utseendet vilket tyder på 
att släktskapet också här spelar roll (Craig & Hul-
ley, 2004).

Variation av irisfärgen inom en viss fågelart ver-
kar till största delen kunna förklaras av att olika 
åldrar har olika irisfärg och endast till en mindre 
del av att könen har olika färg på irisen eller att 
färgen beror på om det är häckningssäsong eller 
inte. Detta enligt en studie av Negro, Blázquez & 
Galván (2017). I jämförelse med människor och 
tamdjur är för övrigt irisfärgen mer konstant inom 
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en viss art.
 

Faktorer som kan få irisfärgen att ändras 
Vilka faktorer som kan få irisfärgen att förändras 
har undersökts i några studier. Bland annat har 
Perrig, Grüebler, Keil & Naef-Daenzer (2014) fun-
nit att unga minervaugglor som får lite föda får en 
blekare irisfärg än de som får mycket föda och Bor-
tolotti, Smiths & Bird (2002) har visat att mängden 
PCB en sparvfalk (american kestrel) utsätts för på-
verkar irisfärgen. 

Hormoners påverkan på irisfärgen har under-
sökts hos starar där könen uppvisar olika irisfärg, 
honan ljus och hanen mörk, men undersökningen 
visade att åtminstone inte könshormoner har nå-
gon effekt på irisfärgen hos den arten (Witschi och 
Miller 1938). Worthy (1999) skriver däremot att 
irisarna blir mörkare under häckningssäsongen, åt-
minstone hos vissa arter, vilket kan tyda på en hor-
monell påverkan på ögonfärgen.

En förändring i ögonfärg kan i vissa fall ske has-
tigt. Ett exempel på detta ges av Mr Gurney i Birds 
of Norfolk (refererad i Southwell, 1890). När en 

vingklippt brunandshane skulle flyttas från en 
damm till en annan fick irisen en gul färg istället 
för den normalt röda färgen. Gurney antog att få-
gelns rädsla ledde till att färgen ändrades. Väl på 
plats i den nya dammen återfick irisen sin normala 
färg. Berguven är en annan fågel som snabbt kan 
ändra irisfärg. Om den känner sig upprörd kan 
ögonen anta en rödare färgton enligt Thompson 
(refererad i Walls, 1963). Även tättingar kan visa 
kortvariga förändringar i irisfärgen. Svartbukiga 
starar som hanteras vid ringmärkning kan få röda 
ögon istället för gula som de normalt har enligt 
McCulloch och Briton & Briton (refererade i Craig 
& Hulley, 2004). Ett ökat blodflöde kan vara det 
som leder till denna förändring. 

Diskussion
Irisfärgen verkar alltså kunna ha flera olika funk-
tioner och dessutom kunna uppkomma på olika 
sätt. Här nedan ges några personliga funderingar 
kring fåglarnas irisfärg, uppkomst och funktion. 
Om irisfärgen inverkar på synen, kan det då uppstå 
en selektionskonflikt mellan en irisfärg som är 
gynnsam för synen och en som är bra om man till 
exempel vill kommunicera? Många fågelarter kan 
se ultraviolett ljus, hur påverkar det de funktioner 
och färger en fågels iris har? Studierna jag läst har 
inte heller givit någon information om varför iris-
färgen ofta ändras med åldern eller om det finns 
några kopplingar mellan hur färgen ändras och så-
dant som beteende eller släktskap. 

På samma sätt skulle det vara intressant med 
mer forskning kring kopplingen mellan pigment i 
irisen och färgens funktion. Ett gult öga kan till ex-
empel både uppkomma genom pteriner och karo-
tenoider, två helt olika pigment där de ena (pteri-
ner) bildas av fågeln själv och de andra tas upp av 
fågeln genom födan. Få studier, om någon, verkar 
emellertid ha undersökt detta. Sammanfattningsvis 
behövs mer undersökningar av irisfärgen, hur den 
uppstår, förändras och dess funktion.

 
#
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Arter som föredrar 
röda föremål, t ex 
kolibrier, har mör-
kare irisar än de som 
föredrar blå. 

Bild: ERIK HIRSCHFELD

” Många 
fågelar-
ter kan se 
ultraviolett 
ljus. Hur 
påverkar 
det de 
funktioner 
och färger 
en fågels 
iris har?



    

EXKURSIONER 
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trev-
liga exkursioner! Vi anordnar 
kortare turer till hemmalokaler, 
heldagar på Västkusten och 
längre resor till mer avlägsna 
platser. Information om hur du 
anmäler dig, vad du bör ta med 
dig, pris, och annat du behöver 
veta hittar du i rutan till vänster. 
Utöver det ordinarie program-
met har vi också utflykter för dig 
som är ledig på vardagarna (se 
rubriken VARDAGSAKTIVITETER).  
Nätverket för GOF:s kvinnor,  
LADYBIRDS, drar fortfarande ut i 
fält då och då – se nedan.  
Kontakta annalena.ringarp@gof.
nu om du vill vara med! 

LÄRJEÅNS DALGÅNG
SÖNDAG 13 MAJ

En vandring längs Lärjeåns dal-
gång under försommaren är en 
tradition som vi gärna fortsätter. 
Vi lyssnar på den intensiva fågel-
sången och hoppas få se arter så-

som 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 Cen-
tralstationen, alternativ kollektiv-
trafik 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 land-
skapet sjuder av liv. Från träddung-
arna hörs sommargyllingens mju-
ka melodiska sång och storkarna 
har tagit landskapets fält i besitt-
ning. Från någon åkerkant på syd-
kusten kan vi säkert få höra korn-

sparvens 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 Blent-
arp och därefter i Skåne-Tranås. 
Avresa fredag 17.00 med hem-
komst 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 Hising-
en för att lyssna på den högljudda 
näktergalen, säv- och kärrsångares 
sång med många inlagda härm-
läten samt gräshoppssångarens 
surrande. Med lite tur kan någon 
sällsyntare sångare ha dykt upp. 
Även någon spinnande nattskärra 
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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid 
ske via e-post till resor@gof.nu, 
även om resan har anmälningsav-
gift. Skicka ett separat mejl för var-
je 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 fö-
delsedata. OBS! För LadyBirds och 
Vardagsaktiviteter gäller andra reg-
ler, se info i resp program. 

ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmäl-
ningsavgift ska betalas in på plusgiro 
470 06 96-0. Det går även bra att 
använda Swish till nummer 
1232682326. Datum för inbetald 
avgift avgör turordning vid fullteck-
nad resa. Avgiften återbetalas om 
resan blivit fulltecknad, inställd eller 
om avanmälan sker före sista anmäl-
ningsdag samt vid senare avanmä-
lan om ersättare finns. För övriga 
exkursioner betalas inget i förväg.

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

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

ANSLUTNING/UPPHÄMTNING:  
Anslutning/upphämtning kan  
ske utefter färdvägen, efter överens-
kommelse med exkursionens kon-
taktperson.

TAG MED: matsäck och lämpliga 
kläder, samt vid resa med över-
nattning, som vanligen sker på 
vandrarhem, lakan och handdukar.

ÅTERBUD: Sena återbud lämnas  
till exkursionens kontaktperson. 

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 kontakt-
person.

Adult kustpipare.

BREVIKS KILE PÅ TJÖRN

TORSDAGAR 12 JULI – 13 SEP KL 18.00

Fågelskådning i Bohusläns bästa 
vadarlokal under bästa flytt-
ningstid! Samling Radona P-
plats Skärhamn. Vi kan förhopp-
ningsvis studera ett tiotal arter 
vadare på nära håll. Dåligt väder 
– fler vadare! Läs mer i Fåglar på 
Västkusten nr 2/2017. 
KONTAKT: Per Undeland 073-419 84 50.
ANMÄLAN:  OBS, Ingen föranmälan. 
Exkursionerna är avgiftsfria och ett samar-
rangemang med Tjörns Naturskyddsförening.

HALLAND

LÖRDAG 28 JULI

AVRESA: Samåkning från Operan kl 08.00. 
ANMÄLAN: Senast 21/7. Pris: Ca 200 kr. (Betala 
ej i förväg).  
LEDARE: Conny Palm. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): 
Anna Lena Ringarp (070-827 93 76). 

SÖNDAG 12 AUGUSTI

AVRESA: Samåkning från Operan kl 08.00. 
ANMÄLAN: Senast 5/8. Pris: Ca 200 kr. (Betala 
ej i förväg). 
LEDARE: Reino Andersson.  
KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp 
(070-827 93 76).

VADAREXKURSIONER
JULI–SEPTEMBER

I år blir det två sommarexkursioner längs Hallandskusten och då med 
Conny Palm som ledare lördagen den 28 juli och Reino Andersson 
söndagen den 12 augusti. Som de senaste åren blir det även ett tiotal 
exkursioner till Breviks kile på Tjörn med Per Undeland. Såväl artsam-
mansättning som åldersfördelning varierar under sommarens gång. 
Första hälften av juli bjuder på adulta fåglar av våra skandinaviska ar-
ter. Från andra halvan av juli kommer de arktiska vadarna och ungfåg-
larna, vilka oftast skiljer sig mycket från sina föräldrar. Vi försöker lära 
oss om dessa skillnader och även en del om vadarnas ruggnings-
mönster. Vi åker i egna bilar. Se nedan för detaljer och tider!

Bild: LEIF JONASSON

PROGRAM
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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. 
Hemkomst omkring midnatt.
LEDARE: Martin Oomen. PRIS: Ca 70 kr. ANMÄLAN: 
Senast 28/5. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla 
Jarfelt (070-515 52 85).

SKÅNE/FALSTERBO
FREDAG–SÖNDAG 24–26 AUGUSTI 

Den traditionella höstresan till Skå-
ne och Falsterbo planeras även i år. 
Nu är sydsträcken som intensivast, 
rovfåglar är i fokus och det är chans 
till en och annan raritet. Vi har ock-
så möjlighet att se en stor mängd 
tättingar och vadare på flytt söder-
ut. Vi åker i gemensam buss och 
bor, liksom förra året, lite lyxigare 
än vanligt på Falsterbo kursgård i 
Höllviken. I boendet ingår lakan, 
städning och frukost. Till varje rum 
hör också egen dusch och toalett. 
Efter morgonskådning på Nabben 
åker vi tillbaka till Höllviken för att 
äta frukost. Vi har bokat ett antal 
dubbelrum och några lite dyrare 
enkelrum (250 kr extra/natt). Del-
tagarantalet är begränsat till 30 
personer. Avresa med buss fredag 
kl 14.00 med hemkomst söndag 
kväll senast kl 19.00. I priset ingår  
s k naturskatt med 5 procent.
LEDARE: Leif Jonasson. Pris: Ca 2 000 kr. 
Anmälan: Senast 23 juli med 500 kr. 
Kontaktperson (ej anmälan): Karin Emilsson 
(070-578 72 32).

GALTERÖ
SÖNDAG 16 SEPTEMBER

Denna ö i södra skärgården är en 
av de bästa lokalerna för rastande 
vadare i Göteborgsområdet. Vi ser 
också sydsträckande finkar och 
piplärkor och ovanliga arter kan 
dyka upp. Det blir en vandring på 
omkring 9 kilometer på stigar i  
kuperad terräng. Färjan från Salt-
holmen till Brännö Rödsten avgår 
08.05 (enligt nuvarande tidtabell, 
se även senare nummer av FpV). 
Exkursionen är öppen även för icke 
medlemmar.
LEDARE: Roger Eskilsson. Pris: 20 kr. Anmälan: 
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp 
(070-827 93 76).

HYPPELN
LÖRDAG 6 OKTOBER

Vi besöker den lilla pärlan Hyppeln 
i yttre havsbandet, i Göteborgs 
norra skärgård. Planen är att spana 
av sydsträcket av tättingar och rov-
fåglar från en av öns högsta punk-
ter. Sedan går vi runt ön via en 
iordningställd promenadslinga för 
att se vad vi kan hitta. Längs västra 
kusten är det goda chanser att se 
olika alkor och lommar. Någon 
toppskarv kommer säkert också att 
visa sig. Färja från Lilla Varholmen 
till Hönö går 07.40 och från Burö till 
Hyppeln 08.10. Samåkning i bilar.
LEDARE: Roger Eskilsson. Pris: 20 kr. Anmälan: 
Senast 1/10. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt 
Lindberg (073-693 81 00).

ÖLAND
TORSDAG–SÖNDAG 18–21 OKTOBER

Vi åker vi till Öland när hösten är 
här, denna gång lite senare än van-
ligt. Vid denna tid är luften fylld av 
sydflyttande fåglar där vitkindad 
gås dominerar, men någon rödhal-
sad gås kan finnas i flockarna. Även 
prutgäss brukar rasta på ön så här 
års. Vad som i övrigt dyker upp av 
östliga rariteter, som tajgasångare, 
kungsfågelsångare, någon rar pip-
lärka eller stenskvätta, återstår att 
se. Vi åker gemensam buss och bor 
som vanligt på Ottenby vandrar-
hem i Ås.  
Vi har bokat skolhuset på gården 
samt ytterligare några rum. Avresa 
torsdag kl 14.00 med hemkomst 
söndag em/kväll. I priset ingår s k 
naturskatt med 5 procent.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 2 000 kr. ANMÄLAN: 
Senast 14/9 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): 
Gunilla Jarfelt (0705-15 52 85).

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

KOÖN
TORSDAG 3 MAJ

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

HALLAND
TORSDAG 10 MAJ

Denna dag blir det heldagsvand-
ring i halländska vårmarker med 
möjlighet att se många arter vad-
are i bästa vårstassen. Samåkning 
med bilar från parkeringen vid
Frölunda kyrka med avfärd kl 
08.00. De som kommer från Hal-
land kan ansluta vid Morups tånge 
Korshamn kl 09.00.

GUDDEHJÄLM
TORSDAG 17 MAJ

Guddehjälms naturreservat har en 
av Bohusläns allra största samman-
hängande ädellövskogar. Det är 
beläget vid Marstrandsvägen, ca 
sex km väster om Kungälvs tätort. 
Slingan vi går är sju km i lättgång-
en terräng. Samtidigt som vi njuter 
av vårens skira grönska lyssnar vi 
till vacker fågelsång. Här finns ock-
så spillkråka, morkulla och korp. 
Samling kl 10.00 vid reservatets 
parkeringsplats, ca 100 meter norr 
om hembygdsgården. Busshåll-
plats Guddehjälm västra ligger 600 
meter från reservatets entré.
GUIDE: Sture Lundberg ( 031-17 10 25).

HÄLSÖ
TORSDAG 5 JULI

Vi tar en promenad runt det vackra 
Stuvö på Hälsö. En lättvandrad led 
på ca 3 km går från Burö färjeläge 
och tillbaka igen. Efter turen kan 
man samåka till någon av badplat-
serna på Hälsö eller Öckerö, om 
vädret tillåter. Samling kl 09.30 vid 
Burö färjeläge, dit buss 290 går och 
där bilar kan parkeras.
GUIDER: Gun-Britt och Kennet Thor  
(070-735 22 03, 073-033 14 11).

VÄLEN
TORSDAG 12 JULI

Denna väl utforskade fågelvik, nu-
mera naturreservat, är väl värd ett 
besök i sommarens vadartider. Vi 
ses vid fågeltornet kl 10.00, guidar 
gemensamt och bestämmer till-
sammans vart vi ska ta vägen vid 
denna lokal, som väl alla har be-
sökt tidigare. Hpl Kannebäck.

 

Bild: LEIF JONASSON

Runde-resan är fullbokad 

Intresset för en resa till Runde i slutet av juni  
var så stort att resan kommer att genomföras. 
Dock är de som anmält intresse redan fler än 
antalet platser (16 stycken), så tyvärr kan vi inte 
ta emot fler anmälningar.

FÅGELVANDRING – BJÖRKÖ

LÖRDAG 19 MAJ

Vi spanar och lyssnar efter 
Björkös fåglar - för Världens 
barn.  Promenaden följer sling-
an via Timmerviken och vidare 
ut mot Huvudet och Ryds kile. 
Totalt tar det hela 3 timmar, 
inklusive fikapaus.

SAMLING: Där Slingans börjar vid ute- 
gymmet 06.00
KOSTNAD:  50 kr/person. Allt går oavkortat 
till Världens barn.
LEDARE: Kristoffer Lager, 0702-761808

PROGRAM



BILDGÅTAN
Som vanligt är fågeln på  
bild 1 lite lättare och regel-
bundet förekommande i  
Sverige medan bild 2 är tänkt 
att utgöra en lite större utma-
ning och behöver inte vara 
anträffad i Sverige men väl  
i Europa.  

TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN

BILD 2 –  ART OCH ÅLDER?BILD 1 – ART OCH ÅLDER?
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    FpV FÖRENINGSINFORMATION

gOF:s FÖrEDrAg, EXKUrsiOnEr  
OCH stUDiECirKLAr ArrAngErAs  

i sAMArBEtE MED stUDiEFrÄMJAn-
DEt i gÖtEBOrg

 WWW.stUDiEFrAMJAnDEt.sE

TORSLANDAVIKEN

TORSDAG 19 JULI

Änder, doppingar, vadare och 
skäggmes – här har vi chans på 
mycket i fågelväg. Om vi går runt 
hela området blir det en promenad 
på 6 km. Samling (ny plats!) vid 
parkeringen intill Amhults rese-
centrum kl 08.00 för samåkning 
sista biten.
GUIDE: Magnus Persson (073-684 05 84).

LÖFTAÅNS MYNNING

TORSDAG 26 JULI

Besök vid vadarstränder med gott 
hopp om ett flertal arter, mest 
unga fåglar på väg. Samåkning från 
Frölunda kyrka kl 09.15. Samling  
på Kung Frilles torg vid Coop mitt  
i Frillesås kl 10.00.
GUIDE: Calle Hagman (070-217 58 87).

AMUNDÖN

TORSDAG 2 AUGUSTI

Denna fågellokal besöker vi gärna 
vid denna tid, årets fågelrikaste, 
med vadare och rovfåglar på väg 
och gulärlor och starar i Hästha-
gen. Samling vid bron till Stora 
Amundö kl 09.00. Hpl Lillövägen. 
Rymlig P-plats med betal-app.
Efter turen finns det goda badmöj-
ligheter ute vid Havshuvudet.
GUIDE: Leif Jonasson (070-651 80 79).

KÅBÄCKEN, PARTILLE

TORSDAG 9 AUGUSTI

Vi gör en vandring på 5 km från 
Kvastekulla upp längs Kåbäcken till 
Maderna, sedan vidare på Vild-

marksleden och tillbaka till Kvaste-
kulla. Vandringen går både på vä-
gar och branta skogsstigar. Fåglar 
som setts i området är bl a orm-
vråk, korp, strömstare och forsärla. 
Vi samlas kl 10.00 på parkeringen 
vid Kvastekulla kapell. Hpl Kvaste-
kulla, därifrån 700 m uppför 
Kvastekullavägen.
GUIDE: Jan Åkerström (070-680 02 09).

MARSTRAND

TORSDAG 16 AUGUSTI

Marstrandsön är en karg skär-
gårdsö, som domineras av Karl-
stens fästning. Vi tar oss på knagg-
liga stigar runt ön, ca 5 km 
promenad. Samling vid hpl Mar-
strands färjeläge på Koön kl 10.15 
(preliminär tid, kontrollera på hem-
sidan). Det kan vara ont om p-plat-
ser, åk gärna kollektivt eller samåk 
från hpl Bäckebols köpcentrum  
kl 09.15.
GUIDE: Jan Sander (073-654 78 92).

GALTERÖ

TORSDAG 23 AUGUSTi
Här kan det vara gott om vadare så 
här års, vi spanar i de grunda vi-
karna och sunden. Räkna med 8–9 
km vandring på vägar och lätt-
gångna stigar. Möjlighet till bad. 
Samling vid Brännö Rödstens 
 brygga kl 08.25, båt 283 från Salt-
holmen kl 08.05 (preliminära tider, 
kontrollera på hemsidan).
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

GETTERÖN

TORSDAG 30 AUGUSTI

Här finns inte bara naturcentret. 
Getterön är så mycket mer, inte 
minst vid den här tiden på året. 
Räkna med en heldagstur. Samåk-
ning från Frölunda kyrka kl 08.00. 
Samling kl 09.00 på parkeringsplat-
sen vid Naturum Getterön.
GUIDE: Reino Andersson (076-631 89 12).

VALLDA SANDÖ

TORSDAG 6 SEPTEMBER

Vi besöker Lindholmen Gård, där 
ägarna leder oss ut på ängarna vid 
Låddholmsviken för spaning efter 
vadare och annat. Gården, där vi 
samlas kl 09.00, ligger en knapp 
kilometer söder om avtagsvägen 
mot Sandö. Hpl Arken. Samåkning 
från Frölunda kyrka kl 08.15.
GUIDER: Helene och Benny Averpil (070-863  
54 07).

BUA/BÅTAFJORDEN

TORSDAG 13 SEPTEMBER

Här finns ett omväxlande fågelliv, 
och vi hoppas på spännande obsar 
av sjöfågel, vadare och en och an-
nan rovfågel. Samåkning från Frö-
lunda kyrka kl 09.00. Kör E6 söderut 
till avfart 56, sedan till höger på  
Industrivägen, till höger in på Bua-
vägen till Videbergsvägen, där man 
svänger till höger igen mot kärn-
kraftverket. Efter ett par kilometer 
ser man fågeltornet på höger sida, 
där vi ses kl 10.00.
GUIDE: Jimmy Stigh (070-246 52 54).

RAMSVIKSLANDET

TORSDAG 20 SEPTEMBER

Vi gör en långresa till Grosshamns 
fältstation i Bohuslän, där vi guidas 
av den entusiastiske initiativtaga-
ren till denna verksamhet. Samåk-
ning från Coop Forum, hpl Bäcke-
bols köpcentrum, kl 08.00 till 
Grosshamn, där vi samlas kl 10.00. 
Tag E6 norrut till Gläborg, följ där-
efter vägvisning mot Smögen. Vid 
korsningen söder om Hunnebo-
strand, fortsätt 1,5 km mot Smögen 
och tag höger ut på Ramsvikslan-
det. Tag höger igen efter bron.  
Efter 2 km tag vänster mot Fykan/
Grosshamn.
GUIDE: Gunnar Selstam (070-633 55 97).

SMITHSKA UDDEN

TORSDAG 27 SEPTEMBER

En sträcklokal belägen i stadens 
sydvästra utkant. Samling vid 
Smithska uddens P-plats kl 07.45. 
Hpl Näsbovägen, gå 100 m väs-
terut, följ sedan Smithska vägen till 
dess slut, totalt ca 1 km.
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

PROGRAM



 Botswana har av många kallats Afrikas sista 
Eden. Känt från flera filmer och berättelser har 
landet med Okavangodeltat fascinerat många 
naturälskare under decennier. Nu är det dags 
för GOF att ta ett steg ut i denna vildmark. Vi be-
räknar att åka i andra hälften av november i år 
och resa runt i denna vildmark under 16 dagar.

Okavango är världens största inlandsdelta  
(15 000 km2) och hyser en stor variation av bio-
toper, vilket har gjort området mycket artrikt 
såväl på fåglar som däggdjur. Många delar av 
deltat är svårtillgängligt med sitt låga vatten-
stånd och oändliga kanaler. Källan och vatten-
flödet startar i Angola där regnen formar floden, 
som sedan rinner in i norra Botswana vid Sha-
kawe, där den sedan sakta breder ut sig till det-
ta enorma inlandsdelta. 

Vår resa startar i Kasane i nordöstra hörnet av 
Botswana med en heldag i Chobe National 
Park. Vi besöker Okavangodeltat och gör dags-
turer i Serondelaområdet.  Sedan fortsätter vi 
mot Caprivi i Namibia och kör genom viltrika 
områden som under torrtid besöks av 10 000-
tals elefanter. Fåglarna trivs också i denna 
blandning av torra stäpper och blöta områden 
med intressanta arter som Wattled Crane,  
African Skimmer med mera. Resan går vidare 
till Shakawe i områdets nordvästra hörn där det 
finns goda chanser att se Pel’s Fishing Owl och 
kanske den mytomspunna sitatungan, tillsam-
mans med flodhästar och krokodiler. 

En dagstur tar oss in i den torra Kalahari- 
öknen till Tsodilo Hills, en bergskam som reser 
sig majestätiskt i det platta landskapet. Berget 

är ett ”heligt berg” för Saanfolket och har nu-
mera klassats som skyddsvärt av Unesco. Vi be-
söker sjön Ngami och utforskar dess vatten-
spegel och stränder med övervintrande änder, 
vadare, hägrar, pelikaner m m. Därefter kör vi 
vidare till Khwai via Maun och besöker Moremi 
Wildlife Reserve innan vi avslutar med några 
dagar i Savuti.

Sista natten tillbringar vi vid de berömda  
Victoriafallen i Zimbabwe. Detta är vår grov-
planering. Exakt tid och resväg och var vi kom-
mer att övernatta meddelas deltagarna senare.

Vi kommer att bo på mindre lodger och några 
nätter i tält för att få den riktiga vildmarkskäns-
lan. Vi reser i bekväma bilar med bra möjligheter 

att ostört fotografera vilda djur i deras rätta miljö. 
Priset för resan kommer att hamna på cirka  
60 000 kr. Då ingår samtliga transporter inklu-
sive flygresa och några båtturer. Vidare ingår 
boenden och samtliga måltider inklusive dryck 
(ej alkohol) och parkavgifter. Antalet deltagare 
är maximerat till 14 personer. Preliminärt datum 
för resan är 14–30 november.

Om du tycker detta verkar intressant, sätt in 
en anmälningsavgift på 2 000 kr på GOF:s rese-
konto, plusgiro 470 06 96-0, senast 2018-05-31.

Har du frågor eller funderingar om resan? Hör 
av dig till oss!
Rudi Jelinek, tel 070–388 46 30  
Berndt Lindberg, tel  073–693 81 00

 RESA TILL BOTSWANA - november 2018
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African skimmer. 

Två Lappet-faced vulture  
och två  White-backed vulture 
samsas om samma gren.

Bilder: RUDI JELINEK

PROGRAM
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  FÖRENINGSINFORMATION

MEDLEMSANTAL

Medlemsutvecklingen under 2017 
gick från 1814 till 1866.  Därutöver 
har vi 55 stycken biblioteks- och ut-
bytesprenumerationer.

FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER

Styrelsen har under året bestått av 
följande: Ordförande: Morgan Jo-
hansson. Vice ordförande: Mats Bjer-
sing. Kassör: Roden Bergenstein.  
Sekreterare: Anna Lena Ringarp. An-
dra sekreterare: Bella Grewal. Leda-
möter: Karin Emilsson, Leif Jonasson, 
Peter Keil, Hampus Lybeck, Marie 
Mattsson (t o m oktober), Magnus 
Neuendorf, Viktor Svedberg, Per  
Thylen (t o m augusti), Per Undeland, 
Bertil Wendel.

Revisorer har varit: Ordinarie: Cris-
ter Eriksson, Maud Ygge. Supplean-
ter: Stina Andreasson, Bo Sobéus. 
Valberedningen har bestått av  
Gunilla Jarfelt, Berndt Lindberg,  
Marianne Ohlander.

STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen har sammanträtt 11 gång-
er under året. Föreningens årsmöte 
hölls den 2 april på Naturhistoriska 
museet.

EKONOMI

Se separat resultat- och balansräk-
ning, tillgänglig på Ekliden eller i 
länk från hemsidan.

FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN

Fåglar på Västkusten utkom enligt 
plan med fyra nummer under 2017. 
Innehållet har varit inriktat på fågel-
texter med varierande omfattning 
med koppling till Västkusten i all-
mänhet och på Göteborgsområdet  
i synnerhet. Ambitionen har varit att 
hålla utgivningsplanen, bibehålla 
samma goda kvalitet på innehåll och 
layout samt att ge medlemmarna 
varierande innehåll och givande  
information om insatser och aktivite-
ter som sker inom föreningen.  
Redaktionen bedömer att denna 
lyckats mycket väl med uppsatta mål 
under året. Tidningen trycktes lik-

som tidigare hos Ale Tryckteam AB 
genom ett väl fungerande samar-
bete och annonseringen i tidningen 
har fortgått med AviFauna Natur-
resor, Elof Ericson Foto, Getterö- 
butiken, Götaplatsen Foto och  
Måsen Webb-handel som stående 
annonsörer.

VILLA EKLIDEN

Inga större förändringar har skett 
under året.

STUDIEVERKSAMHETEN

Under året har fyra studiecirklar varit 
igång i samarbete med Studiefräm-
jandet, två i vadarkunskap och två 
för nybörjare. Totalt har närmare 50 
personer deltagit i dessa. Det är stort 
tryck från medlemmar att arrangera 
fågelcirklar men svårigheterna ligger 
i att engagera cirkelledare. En höj-
ning av ledararvordena skedde un-
der året i hopp om att få fler att leda 
våra cirklar.

UNGDOMSVERKSAMHET

Barn- och ungdomsverksamheten 
har tagit fart och bedrivits inom flera 
områden.

Under våren ledde ett samarbete 
mellan GOF och Naturhistoriska mu-
séet och deras barnverksamhet 
Rockklubben till tre välbesökta träf-
far med fågeltema för barn , 6 –12 år. 

Under hösten har GOF deltagit i 
fritidsverksamheten för barn i  
åldrarna 10 –13 år i Positivparken i 
Västra Frölunda under nio måndagar 
med bland annat besök på Fågel-
centralen, skattletarjakt med fågel-
tema och holksnickring.

Ett samarbete med Universeum 
har hittills resulterat i en fågeldag för 
barn och föräldrar på Universeum. 
Föreningen har under året köpt in tio 
lånekikare som använts vid träffarna 
med barn och annan utåtriktad verk-
samhet.
 
FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Den 8 maj arrangerades Fågelskåd-
ningens dag på Välen, i samarbete 
med Västra Frölunda Naturvårdsför-

Göteborgs ornitologiska förening
Resultat per verksamhetsområde 2017

Falkverksamheten
Intäkter Kostnader
Underskott  6 137    Övriga kostnader -6 137    
Summa  6 137    Summa -6 137    

Fågelräddningsverksamheten
Intäkter Kostnader
Försäljning frön  20 435    Kalender -32 432    
Försäljning holkar  32 595    Foder -26 732    
Försäljning kalendrar  341 240    Arrende -43 752    
Bidrag från Göteborgs stad  100 000    El -60 292    
Hyresintäkter  60 000    Bil -23 004    
Charity Nordic Fuzzcon  72 429    Telefon -2 508    
Föreningen Djurens Beskyddare  3 000    Försäkring -8 379    
Djurens Vänner, Karlstad  2 500    Övriga kostnader -49 422    
Öckeröbussar  5 000    Veterinär -3 165    
Öjersjö Rör  2 445    Bank- och plusgiro -332    
Bidrag från privatpersoner  228 753    Idéa -3 417    
Minnegåvor och arv  1 434    
Studiebesök  4 400    Personalkostnader -1 118 396    
Porto  10 365    
Övriga bidrag  25 750    Räntor -201    
Återbäring försäkring  4 300    
Lönebidrag  262 080    
Räntor och fonder  48 679    
Underskott  146 628    
Summa  1 372 032    Summa -1 372 032    

Fågelskyddsverksamhet
Intäkter Kostnader
Försäljning  70    Överskott  73 255    
Naturskatt  73 255    
Summa  73 325    Summa  73 255    

Nidingen
Intäkter Kostnader
Kungsbacka kommun  91 000    Lokalhyra -20 000    
Studiefrämjandet Norra Halland  15 500    Lokaltillbehör -13 463    
Fyravgifter fr Nidingens vänner  6 000    Båtkostnader -46 557    
Försäljning  1 856    Material  - 
Fyren  200    Frakter, transporter -5 672    
Bridrag privatpersoner  6 320    Telefon, hemsida, bredband -10 091    

Övriga kostnader -1 029    
Bank- och plusgiro -771    
Överskott -23 293    

Summa  120 876    Summa -120 876    

Övrig Verksamhet
Intäkter Kostnader
Försäljning  16 123    Material och varor -3 180    
Annonser  45 000    Fåglar på Västkusten -139 689    
Bingo  5 433    Fågelrapporten -13 140    
Medlemsavgifter  306 410    Föredrag/bildvisningar -6 085    
Exkursioner  702 799    Bibliotek -2 264    
Studiefrämjandet i Göteborg  31 751    Lokalhyra -45 448    
Bidrag från Swerock  15 000    El -18 727    
Kommunala bidrag  73 275    Exkursioner -652 580    
Bidrag från privatpersoner  2 050    Lokalkostn och reparationer -5 672    
Övriga intäkter  5 000    Inventarier -16 998    
Räntor och fonder  9 930    Resekostnader -4 593    

Trycksaker -4 844    
Telefon, hemsida, bredband -7 809    
Porto -8 209    
Försäkring -3 090    
Bank- plusgirokostnader -8 979    
Bidrag/gåvor -5 000    
Rest- och förseningsavg -57    
Övriga kostnader -24 756    
Överskott -241 651    

Summa  1 212 771    Summa -1 212 771    

GOF:S VERKSAMHET 
OCH EKONOMI 2017

Not till balans- och resultaträkning: 
 
Vid revisionen har konstaterats att en post behöver en förklaring innan underskrift 
kan ske. Av orsaker utanför revisorernas och kassörens kontroll går detta inte att 
uppnå förrän tidigast i början av april. Detta kan innebära att den ekonomiska 
rapporten kan komma att justeras. 
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FÖRENINGSINFORMATION

ening och Studiefrämjandet. Aktivi-
teterna, som fågelguidning och po-
ängpromenad, var välbesökta med 
över 150 deltagare.

EXKURSIONER OCH RESOR

Föreningen har som vanligt erbjudit 
sina medlemmar ett varierat utbud 
av utflykter och exkursioner under 
året. Utöver torsdagsexkursionerna 
för vardagslediga och LadyBirds ex-
kursioner har föreningen genomfört 
20 dagsturer, varav en s k fågel-
skyddsexkursion. Fem exkursioner 
har varit förenade med övernatt-
ningar, till Skåne i februari och sep-
tember, till Öland i juni och oktober 
samt till Västmanland i maj. 

Därtill gjorde föreningen tre ut-
landsresor under året. Resan till  
Costa Rica visade sig få ett intresse 
över förväntan, varför den fick delas 
upp på två resor, 16/1–2/2 och 1/2–
17/2, med totalt 34 deltagare inklu-
sive våra egna ledare. I maj åkte vi på 
en resa till Polen och i november till 
södra Oman, båda med en restid på 
drygt en vecka.

Totalt deltog ca 260 medlemmar 
på våra exkursioner. Den s k natur-
skatt, som vi tar ut på våra exkursio-
ner, har under året gett totalt nästan 
69 000 kr till vårt fågelskyddsarbete.

LADYBIRDS

GOF:s kvinnliga 
nätverk med cir-
ka 120 medlem-
mar på mejllis-
tan har 
genomfört fem ex-
kursioner och två planeringsträffar.

AKTIVITETER FÖR VARDAGSLEDIGA

Aktiviteter för vardagslediga har ägt 
rum varje torsdag året om, även på 
helgdagar. Totalt blev det 51 vand-
ringar, från Vänersborg till Morups 
Tånge. En båttur företogs på Mjörn 
med ångaren Herbert. Av lokalerna 
var elva nya. På vandringarna deltog 
i snitt 32 personer, med som mest 59 
deltagare till Dammekärr den 23 
mars. Sammanlagt har 293 personer 
deltagit, 157 män och 136 kvinnor. 
Av dem var 87 % medlemmar i GOF. 
De deltog i snitt 6 gånger och 24 

medlemmar har varit med 10 gång-
er. Medelåldern på medlemmarna 
med känd ålder har varit 69 år. Var-
dagsvandringarna planeras på mö-
ten på Ekliden ett par gånger om 
året. Någon kommitté finns inte. To-
talt har 36 olika personer medverkat 
som guider.

HEMSIDAN

Sidorna har hållits aktuella, med 
bland annat verksamhetsprogram-
met, FpV-sidorna, exkursionsrappor-
ter och uppdaterade lokalbeskriv-
ningar. Ett antal yttranden i 
fågelskyddsärenden har lagts upp 
på gof.nu. Plus naturligtvis att sidor-
na i övrigt har hållits aktuella.

FÅGELCENTRALEN

Fågelcentralens 31:a verksamhetsår 
dominerades, precis som under se-
nare år, helt av omhändertagande 
och rehabilitering av skadade fåglar. 
Övriga verksamheter var som tidi-
gare, utåtriktad verksamhet i form av 
studiebesök och föredrag.
Antalet skadade fåglar som inlämna-
des till fågelcentralen uppgick till 
1230 exemplar av 93 arter plus några 
små obestämda ungar och ett antal 
raser av duvor. Årets antal är det näst 
högsta någonsin. Ny art blev berg-
höna och ägretthäger. Några andra 
udda arter var storlom (2), smålom, 
storlabb, trana, tjäder, berguv (2) och 
pilgrimsfalk (4).

Föreningen fortsatte också sitt en-
gagemang i Projekt Pilgrimsfalk med 
inventeringar och häckningskontrol-
ler. I det vilda hittades 130 par pil-
grimsfalk i södra Sverige. Totalt kon-
staterades minst 234 ungar från 
dessa par.

Studiebesök med föredrag på få-
gelcentralen har genomförts för sko-
lor och föreningar. Praktikanter och 
praoelever har deltagit i verksamhe-
ten, varierande från enstaka dagar till 
flera veckor. Dessutom har enstaka 
personer kommit för artiklar och re-
portage. Det massmediala intresset 
fortsätter att vara stort.

GOF har under flera år arbetat för 
en trygg framtid för Fågelcentralen 
och under året förklarade sig den 
ideella organisation Animals Hope, 

stöttad av The Perfect World Founda-
tion, villig att överta driften. Organi-
sationerna är Göteborgsbaserade, 
med Universeums grundare Jan 
Westin i ledningen för båda. En pro-
cess för ett bra övertagande har in-
letts.

FÅGELSKYDD

Fågelskyddskommittén (FSK) har 
haft elva möten under året och beva-
kat fågelskyddsärenden i Göteborgs-
regionen. FSK har yttrat sig i ett tiotal 
ärenden, bland annat angående de-

taljplan för nytt vattenverk vid Västra 
Nedsjön i Hindås, detaljplan för Björ-
kekärr/entrén Härlanda tjärn, 
Swerocks ansökan om förlängd och 
utvidgad täktverksamhet i Kållered, 
byggnation av biokraftverk/Gbg En-
ergi, detaljplan Forsåker samt nystart 
av kraftverk i Kvarnbyfallen i Möln-
dal, samt koncession om förlängt 
tillstånd för kraftledning i Kungs-
backa kommun. Kommittén har 
överklagat Länsstyrelsens beslut att 
tillåta duvhöksfångst på Råö gård, 
Onsala, och fick till slut rätt av För-
valtningsrätten, som därmed upp-
hävde Länsstyrelsens beslut. Tillsam-
mans med BohOF har FSK även 
lämnat yttrande över tillstånd till 
skyddsjakt av storskarv, liksom syn-
punkter på ny översiktsplan för Par-

tille kommun samt skötselplan för 
naturreservatet vid Frillesås kyrka.
I ännu ett ärende har FSK anlitat pro-
fessionell miljöjuristhjälp. Det sked-
de tidigare i samband med den lång-
dragna processen med väg 940 på 
Onsala, och nu också i ett ärende 
med en olaglig skogsavverkning i 
Lindås på Onsala. Därigenom kunde 
FSK få rätt av MMÖD gentemot 
MMD.

FSK har arrangerat en fågelskydds-
exkursion till Jonsereds fabriker/ 
Säveån, som hotas av byggnads- 
planer. I samband med Biologiska 
mångfaldens dag och i samarbete 
med SNF genomfördes även en ex-
kursion till Yxsjön, där Götalands-
banan planeras gå genom området 
och kommunen vill bygga stad/ 
station i värdefullt skogsområde. FSK 
har också genomfört en biotopvand-
ring samt holkuppsättning i Ganlet-
området, som planeras bli natur- 
reservat. FSK har också initierat ett 
projekt med uppsättning av hussva-
lebon, snickrat holkar på kulturkala-
set och medverkat i projektet ”Bio-
top Hisingsparken” i samarbete med 
Kultur&Fritid i Lundby och skolan, ett 
arbete som kommer att ge GOF 
>20.000 kr som extraintäkt.

Kommittén har deltagit i träffar 
med Park- och naturförvaltningen i 
Göteborgs kommun, Skogssällska-
pet, fastighetskontoret/Göteborgs 
kommun, Länsstyrelsen i VG, samt 
träffat kyrkogårdsförvaltningen och 
diskuterat framtiden för Fridhems 
gammelskog. Även frågor från all-
mänheten angående detaljplaner 
och avverkningar har hanterats. FSK 
har besökt en igenväxande våtmark 
på Asperö på inbjudan av en intres-
seförening, och diskuterat åtgärder 
för att skapa ett rikare fågelliv. 
Fågelskyddskommittén är engage-
rad i och hanterar avverkningsan-
mälningar för skog i Kungsbacka, 
Mölndal, Härryda, Partille och Bol-
lebygds kommuner och har besökt 
ett flertal avverkningsanmälda om-
råden och även fört dialog med såväl 
Skogsstyrelsen som Länsstyrelserna i 
VG resp. Halland. LONA-projekt som 
pågår i FSK:s regi är Inventering av 
Yxsjö-Skärsjöskogarna i Härryda 

Bild: BJÖRN DELLMING

Fågelskyddskommittén överklagade beslut  
om fällor för duvhök på Råö gård – och fick rätt 
i Förvaltningsrätten.
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kommun samt Tjäderinventering i 
Kungsbacka, Bollebygd, Marks och 
Varbergs kommun.

MÖTEN PÅ EKLIDEN OCH  

NATURHISTORISKA

På Naturhistoriska museet har vi nor-
malt föredrag första söndagen i varje 
månad kl 18.30. Så även i år med fyra 
föredrag på våren och fyra på hös-
ten. Föredraget i april kombinerades 
med föreningens årsmöte. Föredra-
gen på museet är oftast av lite mer 
vetenskaplig karaktär.
I vår klubblokal Ekliden på Södra 
Dragspelsgatan 32 har vi haft öppet 
hus varje måndag förutom ca två 
månaders uppehåll under somma-
ren. En gång i månaden, normalt 
den tredje måndagen kl 19.00, har vi 
haft föredrag även där, i år fyra gång-
er på våren och fyra gånger på hös-
ten. Här berättar oftast föreningens 
medlemmar tillsammans med egna 
bilder från företagna resor den se-
naste tiden. Då och då bjuds även 
externa föredragshållare in.

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN (RRK)

Rrk Göteborg har under året löpan-
de arbetat med administrering och 
kvalitetssäkring av fågelobservatio-
ner i rapportsystemet Artportalen, 
samt sammanställt observationer till 
utgivning av årsrapporten Fåglar i 
Göteborgstrakten. Denna årsrapport 
har under några år dragits med stora 
förseningar. Dessa förseningar kvar-
står i viss mån, men håller på att ar-
betas ikapp. FiG 2015 var vid årets 
slut så gott som färdig för publice-
ring och även FiG 2016 förväntas 
utkomma snart. Arbetet med rrk:s 
hemsida där fyndstatistik, nyheter, 
ändringar i rapportmallen, ledamö-
ter, mötesprotokoll med mera kom-
mer att kunna redovisas har även 
det fortskridit och hemsidan beräk-
nas kunna sjösättas 2018.
Vad gäller det i siffror mätbara fågel-
intresset i vårt område, noterar kom-
mittén att antalet fågelrapporter i 
Artportalen för Göteborgs rapport-
område ökade med över 4 % jäm-
fört med 2016.

INVENTERING

Inventeringskommitténs verksam-
het har varit vilande under 2017, 
men kommittén har planer för verk-
samheten 2018.

NIDINGEN

Året 2017 blev den 38:e säsongen 
med verksamhet på Nidingen. Sä-
songen blev lik de föregående. Verk-
samheten startade den 11 mars och 
pågick utan avbrott till den 12 no-
vember. Utanför den sammanhäng- 
 

ande perioden gjordes ett dagsbe-
sök redan den 23 februari. Det blev 
därmed 248 dagar med verksamhet 
på Nidingen. Som vanligt hade vin-
terstormarna ställt till en del pro-
blem. Stora bryggan var i behov av 
ny reparation, strandvallarna var 
ommöblerade och ett antal av våra 
holkar för tobisgrisslor hade flyttats 
runt på ön.

Liksom de föregående två åren 
blev ringmärkningen klart sämre än 
förväntat och totalsumman slutade 
på 8 951. Detta är 18 % under ge-
nomsnittet för de senaste åtta åren. 
Antalet märkta arter blev trots detta 
hela 108 vilket är ett av de högsta 
antalen vi haft under ett år. Det blev 
hela tre nya märkarter under året, 
spetsbergsgås, kricka och stjärtand.  
Totalt har stationen därmed ring-
märkt 320 741 fåglar av 189 arter. 
Antalet observerade arter under året 

blev 185 och totalt har 276 arter  
setts på ön. På Nidingens hemsida 
http://nidingensfagel.se/  finns detal-
jerade uppgifter om ringmärkning-
en liksom årets alla dagböcker. Vår 
facebook-grupp fortsätter att locka 
intresserade och hade vid årsskiftet 
831 medlemmar.

Förutom ringmärkningen har vi 
inventerat öns häckfåglar. Sedan 
några år tillbaka färgringmärker vi de 
häckande tretåiga måsarna och sill-
trutarna, vilket har resulterat i en ök-
ning av antalet återfynd. Alla rappor-
terade återfynd finns tillgängliga på 
stationens hemsida.

TORSLANDAVIKEN

Förutom egna möten har kommit-
tén haft ett antal fält- och samråds-
möten med bl.a. Göteborgs Hamn 
AB, Länsstyrelsen och Park- och na-
turförvaltningen. Vi har haft särskilda 
möten med Göteborgs Hamn AB 
(GHAB) i en referensgrupp och dis-
kuterat utvecklings- och restaure-
ringsfrågor och problem i Torslanda-
viken. Vi har diskuterat frågor med 
Länsstyrelsen som rör Natura 2000, 
bevarande- och skötselfrågor, fågel-
inventeringar och kontrollprogram. 
Vi har även sedan många år haft ett 
mycket givande och konstruktivt 
samarbete med Föreningen Tors-
landavikens Naturreservat (FTN) i 
många frågor, t.ex. restaureringsfrå-
gor, olika utvecklingsprojekt, inven-
teringar samt städnings- och röj-
ningsarbete. Vi har under året 
uppdaterat vår utvecklingsplan med 
FTN och börjat skissa på några nya 
gemensamma restaurerings- och 
utvecklingsprojekt i Torslandaviken, 
t.ex. konstgjorda backsvalebon, en 
bobrink för kungsfiskare och anlag-
da våtmarker.

Viktiga händelser under året:
”Vadehavet”
Arbetet med ”vadehavet”, täckning-
en med lermassor, fortsatte under 
2017 men har blivit försenat och 
tidsplanen förskjuts något år framåt, 
till 2019 mot planerat 2018. Den nor-
ra och östra sidan av området har 
dock gjorts klar. Det återstår att täcka 
övriga delar och transportvägarna, 
anlägga öar och stränder samt att 
höja vallarna runt vadehavet. Noter-
bart är att såväl GOF som FTN inte 
har tillåtits att lämna synpunkter på 

   FpV FÖRENINGSINFORMATIONFÖRENINGSINFORMATION  

I ringmärkarstugan på Nidingen lär sig unga skådare av gamla erfarna.

Bild: MARTIN OOMEN
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konstruktionslösningar för utform-
ningen av vadehavet. Vi är mycket 
angelägna om att utformningen av 
vadehavet blir optimal för rastande 
vadare, bl a att vattenspegeln blir så 
stor som möjligt och att stränderna 
får en tillräckligt flack lutning.  

Restaureringen av ”Östra stranden”
Restaureringen av den östra stran-
den vid Karholmsbassängen har 
också dragit ut på tiden och skulle ha 
varit klar redan i början av 2017.  
Själva stranden är dock utplanad, 
promenadstigen anlagd och fågel-
tornet anlagt. Men GHAB har nyligen 
meddelat att de inte anser att det är 
tekniskt möjligt att anlägga de två 
utlovade revlarna och häcknings-
öarna mellan dessa i vattnet strax 
utanför fågeltornet vid Östra stran-
den. Både GOF och FTN tror däremot 
att det är möjligt att genomföra och 
funderar på egna lösningar av frågan. 
 
Restaurering av ”Vadarstranden” 
och bete på strandängarna
Park- och naturförvaltningen är  
ytterst ansvarig för betes- och 
stängslingsfrågor i Torslandaviken, 

där kobete har ägt rum i tio års tid av 
en och samma djurhållare. Under 
2017 har åtgärder genomförts för 
utökat bete på stora delar av Karhol-
men genom särskilda projektmedel 
från kommunens och Länsstyrelsens 
sida. Det har även skett en utökning 
av betesområdet i den nordöstra 
delen av strandängen,  
d v s något österut och 
närmare Vadskärs- 
viken. Där har 
även vassen 
slagits under 
året och i bör-
jan av 2018 
kommer rot-
filten vid 
stranden att 
slaghackas och 
trasas sönder, en 
process som kommer 
att upprepas efter något 
år. Syftet är att framför allt gynna  
vadarfåglarna i området. Korna skall 
kunna ströva fritt mellan den befint-
liga betade strandängen och de ny-
stängslade östra delarna av Kar-
holmsområdet. Grindar kommer att 
sättas upp för att möjliggöra pas-

sage för besökande genom stängs-
lade områden 

Nedmontering och avveckling  
av vindkraftverk på Risholmen
Under 2017 har fyra vindkraftverk 
monterats ned på Stora Risholmen 
av åldersskäl. Även NCC:s grusutlast-
ning på Risholmsudden har upphört 

och inom något eller några 
år kommer även samt-

liga containerverk-
samheter att ha 

upphört och av-
vecklats på Ris-
holmen. Det 
kommer att 

minska buller- 
påverkan och nå 

gränsvärdena för 
störning av Natura 

2000 för fågellivet.

Sjöfågelinventering och  
strandängsinventering
Sjöfågelräkningar har fortsatt ägt 
rum i Torslandaviken på uppdrag av 
Länsstyrelsen. Det har varit den elfte 
säsongen och har fortsatt skett i nio 
olika delområden vid 27 tillfällen 

under 2017. Det har varit ett särskilt 
bra år för flertalet växtätande få-
gelarter i Torslandaviken. Sedan 
2008 har även inventeringar av fåg-
lar på strandängarna utförts inom 
det stängslade betesområdet. Det 
huvudsakliga syftet är att över tid 
spegla hur betet och betestrycket 
påverkar fågelfaunan och dess sam-
mansättning. 

Tackord
Kommittén för Torslandaviken vill 
även i år framföra ett varmt tack till 
FTN för ett fint samarbete under året 
och även till Bertil Nilsson vid Askes-
by, som i flera år på ett föredömligt 
sätt hållit betesdjur på strandängen  
i Torslandaviken. Vi vill också tacka 
Länsstyrelsen och Park- och natur-
förvaltningen för bra samarbete 
samt alla de ornitologer som inven-
terat fågellivet i viken och som även 
uppmärksammat kommittén på vis-
sa frågor och problem.

Göteborg i mars 2018
Anna Lena Ringarp, (sekreterare)
Morgan Johansson (ordförande)

FÖRENINGSINFORMATION  

Snart på vadarstranden? BILD: LEIF JONASSON



vintern 2017nytt Från styrelsennytt Från styrelsen

42 FÅGLAR PÅ VäSTKUSTEN 2/2018

nytt Från styrelsen

D en 8 april hölls GOF:s årsmöte på 
Naturhistoriska muséet i Göte-
borg. Det blev ett välbesökt 

möte, med 70-talet deltagare. Förutom 
sedvanliga årsmötespunkter fanns på 
dagordningen styrelsens förslag om 
ändring av föreningens stadgar, liksom 
en motion föranledd av detta förslag.  
Styrelsens förslag var identiskt med 
skrivningen till förra årsmötet, som 
bordlade ärendet.  
   Sedan dess har frågan utretts och pre-
senterats på ett höstmöte och i tidning-
en. Men något beslut blev det inte heller 
denna gång. Mötet konstaterade att in-
formation om förslaget inte funnits till-
gänglig på hemsidan, och både styrel-
sens förslag och motionen blir alltså 
vilande.

Nya i styrelsen
Efter årsmötet kan vi hälsa fem nya sty-
relsemedlemmar välkomna i gänget. 

Per Tengroth är nybliven pensionär ef-
ter ett yrkesliv som lärare i matematik 
och IT och, under senare år, produktle-
dare på Ericsson. Per berättar att han 
också arbetat i microbryggeribranschen, 
senast som ägare till Poppels.
– När det gäller fågellivet, får jag be-
trakta mig som en glad och nyfiken 

amatör med en hel del kvar att lära! Jag 
blir lika glad varje gång jag ser en för 
mig ny art, säger han. 

Ulla Arnberg är sedan ett år med i GOF:s 
programkommitté.  
– Det var min mamma som visade mig 
växternas underbara värld, berättar 
hon. Det ledde så småningom till bio-
logi- och geografistudier vid Stockholms 
universitet och det var där hon kom i 
kontakt med Fältbiologerna, SOF och 
Svenska Naturskyddsföreningen.  
   Det har blivit hundratals tidiga morg-
nar, men Ulla betraktar sig inte som nå-
gon duktig ornitolog.  
– Mitt fågelintresse riktar sig mer mot 
ekologi, artskydd och naturvård, säger 
hon.  
    Efter ett yrkesliv som redaktör på 
SNF:s rikskansli och  arbete med Natio-
nalatlasen blev Ulla göteborgare.

Manne Strömbäck har just fyllt 40 år. 
Som 12-åring gick han med I Partilles 
Naturskyddsförening och deltog i exkur-
sioner under hela tonåren. Naturintres-
set fick stå tillbaka under studieåren, 
men blommade ut igen när han såg fisk-
gjusen från sitt kontor på Arendal, be-
rättar han. I sitt arbete som tekniker på 
Volvo arbetar han med fordonskamera-

utveckling och på fritiden är han ute 
bland fåglarna så ofta han kan. 

Fredrik Wagnström är till vardags psy-
kolog och gruppchef på Rättsmedicinal-
verket. Naturintresse har han sedan 
uppväxten utanför Alingsås och under 
senare tid har det kommit att knytas till 
fågelskådning och fåglars villkor. Fred-
rik är med i GOF:s fågelskyddskommitté 
där han är sammankallande sedan års-
skiftet.  
– Som nybliven husägare planerar jag 
som bäst för en fågelvänlig trädgård, 
berättar han.

Jan Funke är illustratör och konstnär, 
med ett förflutet som delägare i ett med-
icinskt informationsföretag. Under 
många års friluftsliv och havskajak-
paddling har hans fågelintresse vuxit 
och efter ett besök på Öland för ett 
drygt år sedan gick han med i GOF och 
är en flitig exkursionsdeltagare.  
   Motivet på hans målningar är numera 
fåglar, och bara fåglar, och hans konst 
kan närmast ses på konsthallen Kajutan 
i Henån på Orust från den 26 maj. 
     Vi tackar de avgående styrelsemed-
lemmarna Peter Keil, Bella Grewal,  
Marie Mattsson, Per Thylen och Magnus 
Neuendorf.

Nya i GOF:s styrelse
Per Tengroth

Ulla Arnberg

Manne Strömbäck
Fredrik Wagnström

Jan Funke
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mats.bjersing@hotmail.com (0708-46 75 97)

HEMSIDA

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

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

INVENTERING

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu

MÅNADSMÖTEN

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

NIDINGEN

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

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

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

STUDIEVERKSAMHET

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

TORSLANDAVIKEN

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

FÅGELRAPPORTERING

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

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

Har du inte möjlighet att rapportera till  
Artportalen går det även bra att skicka  
intressantare rapporter direkt till respektive  

rapportkommitté (se nedan).

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER

RRK BOHUSLÄN

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

RRK GÖTEBORG

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

RRK HALLAND

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

FÅGELCENTRALEN

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

KONTAKTPERSON

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

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

HEMSIDOR

www.gof.nu
www.kustobsar.se

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu

Bild 1:   
Här ses en falk pila förbi över huvudet 
och läckert visa upp sin undersida. 
Iögonfallande är den karaktäristiska 
ansiktsteckningen som tillsammans 
med den kraftiga svarta bröstteck-
ningen ger oss en lärkfalk. Den bleka 
färgen på undergumpen och en dis-
tinkt tecknat stjärt med ljus spets 
visar att det är en ungfågel. Ungfåg-
lar av lärkfalk förväxlas framför allt 

med aftonfalk. Den senare visar dock 
en mer kontrastrik vinge med bred 
mörk bakkant och uppvisar inte lika 
kraftig bröstteckning som här. (Hönö, 
september).

Bild 2
En till synes liten och korthalsad gås 
flyger förbi. Här handlar det egentli-
gen om två arter att skilja på. Sädgås 
av underarten rossicus och spets-
bergsgås. Utbredningen av det ljusa 

på näbben, vilket även ser ut att ha 
en skär ton snarare än orange, passar 
bäst på den senare. Dessutom ser vi 
en kontrast mellan brunare kropp 
och en blågrå nyans på vingarna. Det 
råder inget tvivel om att det är en 
spetsbergsgås. Ålderbestämning är 
inte alltid helt trivialt men bland an-
nat kontrasterna mellan blågrå ving-
ar och brun underkropp samt det 
mörka huvudet pekar klart mot att 
det är en adult fågel. (Hönö, januari).

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN
GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA 

FÅGELFAUNAN, SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR 

OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.

MISSA INTE 

Regionala rapport- 
kommitténs nya  
hemsida: rrk.gof.nu
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