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Omslagsbild, Fiskgjuse
Foto Per-Eric Svahn

Nytt år nya möjligheter

Även om Visingsö är södra Vätterbygdens bästa fågellokal för vadare fick
Jönköpingsborna förra året glädjen att stifta bekantskap med en hel del trevliga
vadare nere vid Vätterstranden. Det bjöds på bl.a. på myrspov, sandlöpare och
småsnäppa utmed stranden. Dessutom sågs en hel del trevliga arter i södra
Vätterbygden såsom svartvingad glada, svartbent strandpipare, tärnmås och
tajgasångare, av de mer ovanliga arterna.
Tyvärr så fick vi också säga farväl till två skådarprofiler i vår fågelklubb. Två
personer som personifierat ringmärkningen ute vid Landsjön under flera
decennier och som inte längre finns ibland oss. Jag tänker på K-G Persson och
Janne Henriksson som glatt många skådare med sina fångster i näten. Det
kommer aldrig att bli det samma att komma ut till Landsjön mer.
År 2018 har precis påbörjats och så här långt har väl året börjat relativt bra
med observationer av bl.a. spetsbergsgås, bläsgås och bändelkorsnäbb, för att
nämna några lite roligare arter. Kul också att kungsfiskaren vid Rocksjön och
smådoppingarna i Liljeholmskanalen glatt många fågelintresserade nu i januari.
Det ska bli spännande att se vad i fågelväg detta året kommer att bjuda på.
Detta är mitt sista nummer av klubbtidningen då jag kommer att lämna
uppdraget som redaktör för tidningen. Efter över 25 år som
fågelklubbtidningsredaktör (långt ord) upplever jag att det är dags att göra
något annat. Jag upplever att engagemanget och drivet att få fram en tidning
med intressanta artiklar för medlemmarna att läsa om har försvunnit.
Dessutom är det en utmaning att konkurrera med olika sociala medier
eftersom de är så mycket snabbare att få ut sin information till intresserade.
Jag vill tacka så mycket för det förtroende jag haft som ansvarig för att ställa
samman vår klubbtidning under alla dessa år. Inledningsvis i Södra
Vätterbygdens Fågelklubb och på senare år i Jönköpings Fågelklubb. Jag vill
samtidigt passa på att tacka er för era bidrag till tidningen. Utan era bidrag
hade vi inte haft någon klubbtidning över huvud taget.
Jag hoppas vi träffas ute i fågelmarkerna
Björn Merkell
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Till minne av Jan-Erik Henriksson

Lördagen den 30 september befann sig Janne Henriksson som så många andra
lördagsmorgnar vid Landsjön. Morgonen hade övergått till dag, han tog upp
den sista fågeln ur påsen, undersökte den i vanlig ordning, noterade art, kön,
ålder, vikt, kollade vingpennor och andra detaljer och förde in alla data i sin
anteckningsbok. Sedan lyfte han sin hand, öppnade den och såg fågeln
försvinna.
Bara några lördagar till, sedan var det dags att summera säsongens
ringmärkningsresultat. Han tog ner näten – det gick fort och lätt och vant efter
alla år vid Landsjöns ringmärkningsplatser. Han packade ner utrustningen:
vågen, ringarna, tången, påsen och det andra. Han såg sig om en sista gång och
kollade att inget låg kvar.
Att det var den sista gången visste inte han. Visste inte vi…
Men så var det. Jannes hjärta slutade slå där vid Landsjön, denna plats på
jorden som stod hans hjärta så nära. Ofattbart för hans närmaste, obegripligt
för hans vänner.

Janne var sällan sen med att åka och kolla in lite ovanligare fåglar.
Foto: Jan Blomqvist.
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För oss i Jönköpings Fågelklubb är ringmärkningen vid Landsjön starkt
förknippad med Janne. Från början av april och en bra bit in i oktober fanns han
på plats vid ”sitt” bord mellan fågeltornet och Dungen mest varje helg, innan
gryningen och till 9-10-tiden. För att inte störa de häckande fåglar som hade
fullt upp med att mata sina ungar gjorde han uppehåll några veckor under
sommaren. Då gick hans tid i stället till det krävande arbetet att ringmärka
ungar i folkholkarna i Dungen; starar, talgoxar, blåmes, svartvit flugsnappare.
Sedan återvände han till arbetet vid näten igen.
– Kom ut o titta om ni vill, sa han ibland och jag var en av dem som gärna tog
honom på orden. Tålmodigt förklarade han hur man kan åldersbestämma, se
skillnaden mellan snarlika sångare, vad man kunde få veta genom att mäta
vingpennorna, visade de kala ruvfläckar på honans mage som berättade att hon
låg på bo. Det är framför allt Janne som gett mig närkontakt med fåglar som
jag, som börjat skåda fågel sent i livet, annars bara skulle sett på håll. Kanske en
lövsångare eller trädgårdssångaren på väg till tropiska Afrika. Eller skäggmes,
kungsfågel, sävsparv, göktyta, mindre hackspett, sådana som stannar hos oss
eller bara flyttar en kort sträcka. Jag slutade aldrig förvånas över hur han, precis
som sina ringmärkarkolleger, så flinkt lossade de små, små flaxande liven ur
nätmaskorna utan att vålla dem någon som helst skada. – Det blir en vana, sa
han med ett litet skratt.
I näten fastnade också en och annan raritet och Janne meddelade fyndet i vårt
lokala kontaktnät. Hade man tur och var i närheten kunde man få se den innan
han släppte den. Senaste rariteten var en småfläckig sumphöna i slutet av
september – den missade jag tyvärr.
Men Janne jobbade också i det tysta. Tillsammans med andra vänner i klubben
var han aktiv i arbetet att skydda och värna och om möjligt ringmärka arter
som ugglor, pilgrimsfalk och andra rovfåglar.
Janne började ringmärka i början av 80-talet och beräknade att ca 60–70 000
fåglar under årens lopp gått genom hans händer. Det är imponerande.
Det känns tomt att nu i oktober vakna en lördagsmorgon och veta att han inte
längre sitter där vid bordet i Landsjöns vasskant. Vi kan inte längre säga till
varandra: vi sticker iväg och ser vad Janne får i näten.

5

Janne ringmärker och väger en av de pilgrimsfalksungar som kommit på vingar
inom Jönköpings kommun. Foto: PE Svahn.
Precis som fågeln snabbt försvann ur Jannes öppnade hand, så försvann han
från oss, sin familj, sina vänner. Kvar finns glädjen över att ha fått möta honom.
Den försvinner inte.
Margareta Andermo i okt 2017
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Till minne av Karl-Gösta Persson

En kunnig och engagerad fågelskådare har gått ur tiden. Karl Gösta Persson ̶
bland fågelskådarkollegor kort och gott kallad KG – dog i november 2017 drygt
91 år gammal. Kanske inte helt oväntat med tanke på ålder och kroppslig fysik
och kondition men, som alltid när någon vän plötsligt saknas bland oss, känns
det väldigt tomt.
Jag lärde känna KG sommaren 1958. Vi var fem fågelintresserade killar mellan
20 och 35 år gamla, förutom KG och jag var det Olle Johansson och bröderna
Max och Gösta Dahlgren, som med cykel skulle åka till bröderna Max och
Göstas fågelmarker vid Strömsberg. Vi skulle bl.a. försöka ringmärka fåglar.
Max hade licens för denna verksamhet. Alla här uppräknade personer, utom
KG, bodde inom stadsdelen Rosenlund och kom att kallas Rosenlundspojkarna
av nestorn i Norra Smålands Ornitologiska Förening Haldur Wigsten, i samband
med avrapporteringen av fågeliakttagelserna i Jönköping vid nämnda årsmöte
som på den tiden alltid var i Nässjö.
Det var denna grupp ungdomar som några år senare i juni 1963 kom att bilda
en fågelklubb. Bildandet skedde i ordföranden Olle Hjelms sommarhus i
Sandvik vid Landsjön. I den styrelse som valdes utsågs KG till kassör. En
befattning som han innehade under många år och då hade klubben vuxit
betydligt både vad gäller antal medlemmar och verksamhet. Klubbens namn
blev naturligt Rosenlunds Ornitologiska Klubb.
KG var inte bara en väldigt kunnig fältornitolog. Kunskaper som han förvärvat
under många år både under exkursioner i hemmamarker, på andra mer kända
fågellokaler såsom Öland, Tåkern, Hornborgasjön och på flera platser i de
svenska fjällen.
Som exempel på hans engagemang för fåglarna och deras livsmiljöer vill jag
nämna hans deltagande i olika nationella inventeringsprojekt såsom det stora
Atlasprojektet som innebar att man skulle besöka en kartruta 5x5 km stor helst
40 tim. och notera alla sedda arter med så höga häckningskriterier som möjligt
och helst konstatera att arten häckade i området. Vid denna inventering tog KG
hand om ett stort antal rutor där han fullföljde uppdraget på ett utmärkt sätt.
Ett annat projekt som KG deltog i tillsammans med fågelklubben var Svenskt
Holkprojekt. Vi hade ca 300 fågelholkar uppsatta på olika platser vid Landsjön.
En del av dessa ingick i projektet. Det innebar att holkarna skulle besökas tio
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gånger under häckningstiden varvid man skulle notera hur häckningen
framskred. Arbetet delades mellan klubbens två äldre ringmärkare. Ett nog så
svettigt arbete att släpa runt på protokoll, märkutrustning och en stege i
sommarvärmen i den kuperade terrängen.

Martin Heinrich visar upp en buskskvätta och en skäggmes för KG Persson
under Fågelskådningens dag ute vid Landsjön 2017. Foto: Jan Blomqvist
Några år på 1970-talet deltog vi i en andfågelräkning där vi levererade
räkningar till Lunds Universitet, Zoologiska Institutionen. Vi delade in södra
Vättern från Vätterslund till Norrängen i Huskvarna i mindre områden. Vidare
räknade vi änder i Munksjön, Rocksjön, Liljeholmskanalen, Huskvarnaån och
hamnen i Gränna och på Visingsö.
Nyängen mellan Säby och Stickelösa var en intressant fågellokal redan på 1960talet. KG hade läst om ett liknande område i Närke där man gjort en
häckfågeltaxering – räknat antalet häckande par av alla arter. Vi blev nyfikna på
metoden och beslutade att utse Nyängen till vår taxeringslokal. Vi delade in det
11 ha stora området i tre områden varav KG ansvarade för en del.
Inventeringen höll på i tio år med tio besök varje år. Resultatet som
utvärderades av KG efter varje år, visade på att Nyängen hade en stor
populationstäthet med många arter.
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När klubben sökte ringmärkningstillstånd hos Ringmärkningscentralen på
Riksmuseet 1965 var det Gösta och KG som skulle ha den licens som krävdes.
Efter lite turer fram och tillbaka fick klubben licens för dessa två som
ringmärkare. Området vid Landsjön blev det område där de flesta fåglarna
märktes. Gösta i området öster om Lyckåsån och KG på den västra sidan när
märkningarna i vassen var som intensivast. Sedan märkte man också boungar
bl.a. i flera hundra holkar när det var som intensivast. KG höll på med
ringmärkning i mer än 40 år. På senare år märkte han också starungar i holkar
och vinterfåglar vid fältstationens foderbord.
Ibland kom kommunens Ekobuss på besök. Då guidade KG gärna och berättade
om de fåglar som hamnat i näten.
Det är ett ljust minne som KG lämnar efter sig.
Jan-Olof Berlin

Fågelmatning vintertid leder ofta till flera trevliga fågelupplevelser.
Foto: Jan Blomqvist
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Fiskgjuseinventering i södra Vätterbygden 2016

Introduktion
Fiskgjusen är en fågel som kan hittas i nästan hela världen, men den europeiska
populationen har sina huvudsäten i Finland och Sverige. Under 1960- och 70talet drabbades fiskgjusen i Sverige hårt av användningen av DDT och andra
kemikalier och populationen minskade drastiskt, liksom den gjorde för flera
andra rovfåglar. 1973 uppskattades det finnas 2000 häckande par fiskgjuse i
Sverige. Gjusarna har emellertid återhämtat sig och har idag en population på
ca 4100 par. Av dessa räknar man med ca 200 par i Jönköpings län (Fåglarna i
Sverige, Antal och förekomst, SOF 2012).
Fiskgjuse var riksinventeringsart inom SOF (Sveriges Ornitologiska Förening,
numera Birdlife Sverige) 1971, 2001 och 2013. I södra Vätterbygden
genomfördes en organiserad inventering 2001 medan fågelklubben beslutade
att förlita sig på rapportering via Artportalen för inventeringen 2013. Den blev
väl tyvärr inte så heltäckande som vi hade hoppats på, med den nya tekniken.
Kronobergs Ornitologiska Förening noterade en kraftig tillbakagång av
fiskgjusen mellan inventeringarna 2001 och 2013 då antal häckande par gick
ner från 175 häckande par 2001 till 66 häckande par 2013. En liknande trend
verkar de också ha upplevt i Kalmar län. Av den anledningen beslutade
Jönköpings fågelklubb att genomföra en ny organiserad inventering i södra
Vätterbygden under 2016 för att ta reda på om läget var lika allvarligt som i
Kronobergs län.
Metod
Inventeringsmetodiken gick ut på att först ta fram en lista på alla sjöar som
tidigare har haft häckande fiskgjuse och att sedan besöka dessa, dels i maj då
gjusarna etablerat sig och senare i mitten av juli för att ta reda på hur många
ungar som kläckts. Totalt var det 12 inventerare som besökte ett 25-tal sjöar.
En svårighet har dock varit att om de vuxna fåglarna upptäckte inventeraren
och började varna så lade sig ungarna ner i boet och var mycket svåra att hitta.
Genom denna inventeringsmetod hittas inte de skogshäckande fiskgjusarna
mer än att man kan få en indikation på skogshäckande fåglar som fiskar i sjöar
och sedan flyger iväg med fisken mot sitt bo någonstans i skogen.
Resultat
Under 2016 häckade 17-20 par fiskgjuse i södra Vätterbygden och tillsammans
fick de ut 23-29 ungar. Det är något fler än vid 2001 års inventering då 12-16
par gick till häckning och fick ut 19-23 ungar. Om man drar en linje från Vättern
och sedan utmed E4an söderut kan konstateras att ökningen av antal häckande
fiskgjusar har skett väster om Vättern medan läget varit stabilt öster om
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Vättern. Det bör dock påpekas att det finns sjöar där fiskgjusen försvunnit
samtidigt som andra sjöar fått en etablering eller att flera par gjusar häckar i
samma sjö.

2001

6 par – 10 ungar

2001

6-10 par – 9-13 ungar

2016

10 par – 13 ungar

2016

7-10 par – 10-16 ungar

Anledningen till att uppgifterna om häckande fiskgjuse är mellan två tal (17-20)
beror på att en del sjöar har varit mycket svårinventerade och dessutom att en
del fiskgjusar fiskar i en sjö och flyger åt ett visst håll varje gång, utan att man
lyckats hitta själva boet. Inventeringen har bara hittat enstaka skogshäckande
fiskgjusar.
Under 2017 gjordes en uppföljning av en del av de fiskgjusebon som
inventerades 2016 och den uppföljningen tyder på ungefär samma
häckningsresultat, även om den uppföljningen inte var lika omfattande.
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Slutsats
Fiskgjusarna verkar ha en stabil population i södra Vätterbygden och antalet
par har varit relativt stabilt de senaste 15-20 åren. Det kan konstateras att det
inte varit den markanta nedgång i antal häckande gjusar som man sett i
Kronobergs län där populationen minskat med två tredjedelar. Det förefaller
dock som att fiskgjusarna i Kronoberg har stabiliserats sig på den lägre nivån.
Även om 2016 år inventering inte visar det kan det vara så att fiskgjusarna pga.
störning av det rörliga friluftslivet (kanot- och båtliv) flyttar sina bon från sjöar
och vattendrag till skogsområdena. Inventering av skogshäckande gjusar är
mycket tidskrävande och vi har alltså inte lagt tid på detta.
Havsörn är en art som efter flera år av svårigheter nu börjat häcka i södra
Sverige. I Kronoberg tror man att havsörnens häckningsframgång är en orsak till
fiskgjusens tillbakagång eftersom de konkurrerar om samma häckningsbiotoper
och samma jaktmarker.
Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till alla som medverkat i inventeringen
av fiskgjusar och då är det på sin plats att rikta ett särskilt tack till Gunnar
Hurtig som följt fiskgjusarnas häckningsresultat i Mullsjötrakten sedan 1970talet. Han konstaterar bl.a. att något bo troligen har varit bebott i 80-100 år,
eller i alla fall har ett bo legat på samma plats så pass länge.

Fiskgjusen har en stabil population i södra Vätterbygden. Foto: PE Svahn
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Adult tärnmås i Jönköping

Måndagen den 21 augusti bestämde jag mig för att kolla av Vätterstranden vid
restaurang Sjön i östra delen av Jönköping. Rapporter om både myrspov och
sandlöpare på nära håll lockade mig. Förutom handkikaren tog jag med mig
kameran också. Kanske skulle det yppas någon möjlighet till en bild. Till saken
hör att det låga vattenståndet i Vättern har gjort stranden bredare och
dessutom synliggjort stenar och annat i sjön. Kanske lockar detta faktum flera
fåglar att rasta vid Vätterstranden än tidigare? Sagt och gjort jag tog mig dit,
men såg ingen vadare eller något annat kul. Jag bestämde mig då för att ta en
sväng till Liljeholmskanalen där det setts en smådopping under några dagar.
Vintertid brukar det vara 1-2 smådoppingar som håller till vid denna lokal.
Jag lyckades också få några bilder av smådoppingen och nu fick jag plötsligt
idén att ta mig till västra delen av Vätterstranden vid Talavid. Det finns ett parti
stenar vid stranden där som kan vara bra att spana av vid sträcktider. Jag
parkerade bilen vid Skeppargården och sedan gick jag längs med GC-vägen vid
stranden mot Centralstationen. På lite håll såg jag både skratt- och fiskmåsar
vid stenarna. När jag kom närmare upptäckte jag plötsligt en sovande fågel
som var klart mindre än fisk- och skrattmåsarna intill. En mås eller tärna? Vad
jag kunde se när jag närmade mig var ett mörkt huvud, grå ovansida och vita
trekanter på vingen. Den sov, så ben och näbb kunde jag först inte se. Rejält
konfunderad blev jag. Vad var detta?
Efter en stund reste den sig plötsligt upp och då kunde jag se att näbben var
mörk med ljus spets och att den hade mörka ben. En mås var det allt, men
ingen mås jag normalt ser här hemma. Efter att snabbt ha ögnat igenom
Fågelguiden insåg jag till slut att det med all sannolikhet var en adult tärnmås i
sommardräkt jag hade framför mig. Bäst att få en second opinion tänkte jag
och ringde Peter Berglin i Jönköping som ju bl.a. varit i Sibirien och sett tärnmås
där. Som ett skott var Peter på plats och han höll direkt med mig: ”Du har rätt
Jörgen! Visst är det en adult tärnmås i sommardräkt!”.
Nu blev det att snabbt larma ut fyndet via Bird Alarm samt även via det lokala
Bandet. Då fågeln hittades vid lunchtid var det en hel del skådare som fick se
tärnmåsen. Efter kl. 13 00 sökte den sig lite längre ut i sjön med några
skrattmåsar och efter en stund lyfte den plötsligt med skrattmåsarna, tog höjd
och drog söderut över stan och var borta. Kan ju återkomma kanske trodde jag,
men det visade sig snart att det skulle den inte göra.
Tärnmåsen kunde nämligen följas genom Småland på sin väg söderut. Den
observerades kl. 15 20-15 25 av Roger Ahlman när den passerade Store Mosse
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(Kävsjön) med ett 40-tal skratt- och fiskmåsar samt av Jonas Starck vid Bolmen
kl. 17 15, då tillsammans med 9 skrattmåsar.
Med all säkerhet var det samma individ. Vilken häftig fågelupplevelse! Eftersom
rastplatsen på stenarna är på ca 30-35 m håll från gång- och cykelvägen blev
det också en hel del bilder. Extra roligt givetvis. Det var andra fyndet av arten i
Jönköpings kommun och även för Jönköpings län. Vad jag kan förstå finns det
inte så många fynd av adulta tärnmåsar i inlandet.
Tärnmåsen är en högarktisk art som häckar längs kusterna i nordöstra Sibirien,
Kanada, Grönland och på Spetsbergen. Undrar var ”vår” tärnmås kom ifrån?
/Jörgen Hansson

En gammal tärnmås är en ovanlig syn i inlandet. Foto: Jörgen Hansson.
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Ny lista över hotade arter

Tretåig mås och fjälluggla är nya arter på den internationella rödlistan.
Klimatförändring och utfiskning är de stora hoten. De senaste decennierna har
kolonier av tretåig mås på Brittiska öarna gått tillbaka med skrämmande 90
procent. När haven värms upp försvinner den viktigaste bytesfisken för tretåig
mås, tobisen, till kallare vatten, samtidigt som stora fiskefartyg har dammsugit
haven. Även lunnefågeln är i samma sits. Bägge dessa är nu rödlistade i
kategorin Sårbar.
Även för fjällugglan handlar det om födobrist, i det fallet orsakat av
klimatförändringar som påverkar snösmältningen och tillgången på gnagare i
Arktis. Även fjällugglan hamnar i kategorin Sårbar.
Det är BirdLife International som har bedömt 238 fågelarter för den
internationella rödlistan. Av dessa har 26 procent uppgraderats till en högre
hotkategori, medan 28 procent anses mindre hotade. Rödlistan är ett mått på
risken för att en art ska dö ut. Den internationella rödlistan gäller globalt och
ska inte blandas ihop med den nationella rödlistan som kommer vart femte år. I
det fallet är det ArtDatabanken som gör bedömningen.
Det mest skrämmande exemplet på den nya internationella rödlistan är
situationen för gyllensparven. Den tidigare mycket talrika släktingen till vår
gulsparv har på femton år minskat med mer än 80 procent, och gått från
Livskraftig till Akut hotad. Orsaken till gyllensparvens stora minskning beror på
att den fångas in och äts där den övervintrar i södra Kina. Det är visserligen
illegalt sedan 20 år tillbaka att fånga sparvarna, men det finns en efterfrågan
och de inbringar stora summor på den svarta marknaden. Vår egen videsparv
riskerar att gå samma öde till mötes. Den är i nuläget placerad i kategorin
Sårbar.
Men det finns också glädjande nyheter i listan. Tack vare kampanjer mot
introducerade predatorer har två nyazeeländska kiviarter flyttats från kategorin
Starkt hotad till Sårbar. Antalet krushuvade pelikaner i sydöstra Europa har
fyrdubblats sedan 1990-talet och arten nedgraderas nu från Sårbar till Nära
hotad. Bidragande orsaker är främst konstgjorda häckningsflottar och
tillämpning av EU:s viktigaste naturvårdslagar, som säkrat viktiga häckplatser i
såväl Grekland som Rumänien och Bulgarien.
Källa: www.birdlife.se
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ÅRSMÖTESKALLELSE

Härmed kallas DU till årsmöte med Jönköpings Fågelklubb på
Hovslätts Hembygdsgård söndagen den 11 mars kl: 14.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötet kommer Urban Rundström från Oskarshamn och
berättar om nattskärrans liv och leverne.
Sedvanlig semletårta med kaffe/te kommer att serveras.
Varmt välkomna!
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