NYÅRSINFO
FRÅN GOF!
Tanken var att FpV nr 4/2012
skulle bli ett jubileumsnummer
eftersom GOF fyller 60, men vi
fick så mycket material att det
fyllde två nummer. För att få med
allt på en gång har vi slagit ihop
nr 4/2012 och nr 1/2013 till ett
dubbelnummer som kommer ut i
januari–februari. Här följer lite
programinfo som kan vara bra
att läsa innan dess. Gott nytt år!
VINTERFÅGLARNAS HELG
FREDAG–MÅNDAG 25–28 JANUARI

Traditionsenligt anordnas kampanjen Vinterfåglar inpå knuten den
sista helgen i januari. Då kan man
räkna och rapportera in de vinterfåglar man ser från sitt fågelbord.

De senaste åren har runt 19 000
fågelbord bevakats och räknats in.
Helgen är förlängd med fredag och
måndag för att också förskolor och
skolklasser ska kunna delta. Syftet
med vinterfågelräkningen är att
kartlägga de övervintrande fåglarnas utbredning i landet och också
öka allmänhetens intresse för fågelskydd genom utfodring av de
kvarvarande fåglarna under den
bistra årstiden. Sen får man fantastisk underhållning i trädgården på
köpet! Mer info: www.sofnet.org.
JANUARIJAKTEN
LÖRDAG 26 JANUARI

Under lördagen anordnas den årliga Januarijakten. Denna tävling



Nötkråka på nötmatare.
Sitter den på din matning
sista helgen i januari?
Bild: PÄR LYDMARK

går ut på att se så många arter som
möjligt i Göteborgsområdet. Starttiden är valfri från midnatt, och
målgång med sedvanlig artgenomgång och pizzabuffé sker på
Ekliden kl 17.00. Samla ihop ett lag
och tävla i lämpligt tempo. Anmälan görs på Kustobsars/GOFs forum
senast dagen innan.

FÅGELBORDSVISNING
SÖNDAG 27 JANUARI

Lär dig mer om dina fågelbordsgäster! GOF bemannar fågelbord i
Göteborgstrakten, vilka vet vi inte i
skrivande stund. Vi har också öppet
hus på Ekliden, där man kan prata
fågel och ta en fika. Håll utkik på
www.gof.nu när det närmar sig.

PROGRAM: JANUARI–FEBRUARI + STUDIECRIKLAR OCH UTLANDSRESOR 2013

EXKURSIONER
OCH RESOR
Samma anmälningsförfarande
som vanligt gäller. Se den vita
rutan på programsidorna i FpV
eller på www.gof.nu för mer info.
GÖTEBORG RUNT

bland annat en och annan spetsbergsgås brukar kunna letas fram.
Vi åker gemensam buss och bor
som vanligt på Skåne-Tranås vandrarhem. Avresa kl 16.00 med hemkomst senast kl 19.00 på söndag.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 300 kr. ANMÄLAN:
Senast 10/1 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Berndt Lindberg (073-693 81 00).

SÖNDAG 6 JANUARI

Traditionsenligt ”gör” vi Göteborgstrakten i slutet av julhelgen
med chans att få in en del nya årskryss. Vart vi åker beror dels på väderläget dels på vad som setts de
senaste dagarna. Det kan bli hamnen, Torslandaviken, Säveåns mynning eller någon annan för dagen
intressant plats. Avresa kl 08.30
med hemkomst senast vid 15tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 70 kr inklusive naturskatt. ANMÄLAN: Senast 21/12. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Maria Eriksson (070-539 59 10).

SKÅNE
FREDAG–SÖNDAG 8–10 FEBRUARI

I år lägger vi vår Skåneresa i februari igen efter att några år ha gjort
resan i mars. Förhoppningsvis ser
vi fler gäss och rovfåglar vid denna
tid, om inte vintern blir alltför hård.
Utöver alla havsörnar har tidigare
års resor förgyllts av både större
skrikörn och jaktfalk. Vi får se vad
som uppenbarar sig i år. De snöfria
fälten på Österlen brukar fyllas av
flockar med 1000-tals gäss, ur vilka

HALLANDSKUSTEN

ASPERÖ
TORSDAG 17 JANUARI, KL 09-13

Här har endast varit fem januariskådare på tio år enligt Svalan. Då
har häger och skärsnäppor setts
– vem vet vad som annars finns på
denna asprika ö? Vi avreser från
Saltholmen med färja 283 kl 09.20,
åter från Asperö norra kl 12.30 efter
två km vandring på öns stigar.
LOKALGUIDE: Lars Hellman.

LÖRDAG 2 MARS

Årets vårvintertur längs Hallandskusten leds traditionsenligt av Calle Hagman (21:a gången). Vi börjar
vid Morups tånge och tar oss norrut till flera fina kustlokaler. Vi spanar efter övervintrande tättingar
såsom snösparvar och berglärkor,
tidiga vårfåglar och rovfåglar.
Hornugglorna är säkert också på
plats. Avslutning vid Getteröns Naturcentrum. Avresa kl 06.30 med
hemkomst vid 17-tiden. Vid tillräckligt många anmälningar åker
vi gemensam buss.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:
Senast 14/2. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Eva Åkesson

(070-812 02 85).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsvandringar utan anmälan eller avgift. Kontrollera alltid
på www.gof.nu om programmet
ändrats. Kontakt: Stig Fredriksson (0703-30 28 16).

RYA SKOG
TORSDAG 24 JANUARI, KL 10-12

Rya skog är naturreservat med resterna efter ett mycket gammalt
skogsområde på Hisingen, nära
Älvsborgsbron. Omgivet av industrier kan det ändå locka fåglar
som vill ha lite natur. Fågelmatning
och ringmärkning har förekommit
länge här. Buss 32 till Rya skog anländer kl 09.42.

parkeras på Frölunda kyrkas parkering.
FJÄDERVISARE: Anette Unger.

STÅLOPPET STENSJÖN
TORSDAG 14 FEBRUARI, KL 10-13

Vi samlas där Ståloppet rinner ut i
Stensjön. Där övervintrar mängder
av sångsvanar, gäss och änder och
matas av Mölndals Naturskyddsförening. Vi går sedan ner till Grevedämmet och ser på strömstararna, Buss 753 från Heden kl
09.20, gå av på hållplats Kristinedal
kl 10.07.
LOKALGUIDE: Berndt Lindberg.

SMITHSKA UDDEN
TORSDAG 21 FEBRUARI, KL 10-13

ANETTES FJÄDRAR

Ute på Smithska udden finns en
välbesökt fågelmatning där fåglar
trivs. Efter att ha besökt denna tar
vi en vandring runt Smithska udden. Samåkning från Mios möbelhus i Frölunda, samling kl 09.45.

TORSDAG 31 JANUARI, KL 10-12

LOKALGUIDE: Karl-Olof Johansson.

Ibland hittar man fjädrar i skogen
och undrar vilken fågel det är som
tappat dem. En som kan svara på
detta är Anette Unger som länge
samlat och sorterat fågelfjädrar.
Hon visar delar av sin samling och
svarar på frågor. Tag gärna med dig
fjädrar du hittat till Ekliden, där kaffe, te och vetebröd finns till självkostnadspris. Buss 95 från Marklandsgatan kl 09.44, hållplats
Västra Frölunda kyrka kl 09.54. Bil

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 28 FEBRUARI, KL 10-12

Rundvandring i vårbräckningen –
vi letar skäggmesar och förbisträckande tofsvipor. Buss 32 avgår
från Eketrägatan kl 09.35 till hållplats Terminalvägen kl 09.55. Gå
därefterFåglar
ner mellan
kanalerna
på Västkusten
3/2012 till37
Södskärsdammen där vi ses kl
10.00.
LOKALGUIDE: Magnus Persson.

PROGRAM: JANUARI–FEBRUARI + STUDIECRIKLAR OCH UTLANDSRESOR 2013

LADYBIRDS
Exkursionsmål bestäms
strax innan datumet. Information kommer ut på
mejllistan (ladybirds@
gof.nu) två dagar innan.

FÖREDRAG
PÅ MUSEET
Föredrag på Naturhistoriska vid Linnéplatsen.
Kaffe med tilltugg kan
köpas. Start kl 18.30!

EXKURSION

EN FANTASTISK HOBBY!

SÖNDAG 20 JANUARI

SÖNDAG 13 JANUARI

RESESAMORDNARE: Anna-Lena Ringarp

(0708-27 93 76).

EXKURSION
SÖNDAG 24 FEBRUARI
RESESAMORDNARE: Kerstin Thelin

(0704-32 10 40).

Gigi Sahlstrand och Eva
Stenvång Lindqvist, författare till Börja skåda fågel, ger tips på hur man
kommer igång med fågelskådning, men också hur
man fortsätter.

PLANERINGSMÖTE

MINA FAVORITER

MÅNDAG 25 FEBRUARI

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Kl 19.00 på Ekliden.

Janne Stenberg, välkänd

fågelvän med glimten i
ögat berättar om fåglar
han har mött och som han
gärna minns.

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Bildvisningar på Villa
Ekliden, Södra Dragspelsgatan 32,Västra Frölunda. Start kl 19.00!

både innestudier och ex
kursioner i fält.

KALIFORNIEN
MÅNDAG 18 FEBRUARI

Roger Börjesson visar bilder och berättar om hur
man på en vecka hittar det
bästa och det mesta av Kaliforniens fågelliv.

LEDARE: Bill Karlström och Mikael
Sundberg. KOSTNAD: 400 kr. ANMÄLAN:
Senast 25/2 till
gof@gof.nu eller på 031-492215.

STUDIECIRKLAR

I vår ordnar GOF en grundkurs i bildprogrammet
Adobe Photoshop
Lightroom 4. Vi håller till på
Ekliden och deltagare förutsätts ha dator med programmet (kostar 1225 kr
per licens om du inte redan
äger det).

START UNDER VÅREN

Lär dig mer tillsammans
med GOF och Studiefrämjandet Göteborg.

NIDINGENS FÅGELSTATION
MÅNDAG 21 JANUARI

Tommy Järås berättar om
vår 33-åriga fågelstation,
för alla som besökt denna
plats, men också för alla de
som aldrig varit där.

KURS I LIGHTROOM

NYBÖRJARCIRKEL
START MITTEN AV MARS

Vill du lära dig mer om fåglar? I vår finns möjlighet att
tillsammans med andra
öka sina kunskaper. Det blir

LEDARE: Thomas Samuelsson.
KOSTNAD: Ca 400 kr. ANMÄLAN: Anmäl

ditt intresse senast 20/1 till gof@gof.
nu så meddelar vi om och när kursen
blir av.

UTLANDSRESOR
2013
Är du sugen på att komma längre bort
än det vanliga exkursionsprogrammet
erbjuder? Följ med GOF utomlands 2013!
Bild: PATRIK JONASSON (ISLANDSKNIPA)

ISLAND
31 MAJ–9 JUNI 2013

Följ med GOF till sagornas och
vulkanernas ö. Vi åker från Landvetter över Arlanda fredagen den
31 maj och anländer till Reykjavik
på eftermiddagen. Hemresa sker
på söndag eftermiddag den 9 juli.
Under dessa 10 dagar kommer vi
att hinna se det mesta som ön har
att erbjuda i fågelväg. På Island
häckar årligen drygt 70 olika arter.
Det är inte heller ovanligt med
tillfälliga amerikanska gäster.
Även valar och varma källor ingår
i menyn för detta besök på vulkanön. Beroende på väder, vind och
vulkaniska aktiviteter kan våra
resplaner komma att ändras, men
så här har vi tänkt oss i grova drag.
Efter att vi checkat in för första
natten på Hotel Berg i Keflavik tar
vi en kvällstur västerut till
Gardskagi på Reykaneset för att
titta på fågelsträck och rastande
vadare. Vid rätta vindar kan vi här
med lite tur, utöver de mer vanliga arterna såsom vitvingad trut,
islom och olika alkor, få in stormsvala och mindre lira. I de närliggande vikarna rastar många olika
vadare, som nu är i full vårdräkt,
såsom rödspov (rasen islandica),
sandlöpare och kustsnäppa. Ute

till havs är det inte ovanligt att se
valar som knölval, vikval m.fl.
Efter en morgon i samma område åker vi norrut mot Myvatn.
Några stopp utmed vägen kan ge
jaktfalk, rödspov, havsörn, smalnäbbad simsnäppa. När vi närmar
oss Myvatn ses de första islandskniporna och strömänderna.
Vi stannar ett par dagar i området runt Myvatn. Sjön bjuder
bland annat på svartnäbbad islom och islandsknipa. I de många
gölarna runt sjön häckar smålom
och i omgivningarna ses snösparv. I de rinnande vattnen omkring sjön finns strömänder.
Från Husavik kommer vi att göra
en båttur och titta på havsfåglar. I
området häckar tusentals alkor,
havssulor och stormfåglar. På
samma tur är det stor chans att få
se en del av de valar som passerar
området och naturligtvis är det
blåval som lockar allra mest.
Vi flyttar oss sedan upp till Melrakkasletta och bor ett par dagar i
Raufarhöfn för att utforska dessa
fina skådarmarker. Även kustlandet här är intressant med flera olika fågelberg. Vi har dessutom lagt
in ett ”reservstopp” i Husavik om
vädret för havstur inte varit så bra
vid första försöket.

Bild: PATRIK JONASSON (STRÖMAND)

Vi drar oss sedan ner mot Reykjaviksområdet igen för att tillbringa de två sista nätterna i
Hveragerdi. Vi besöker Thingvellirdalen med ett av nordens äldsta
tingshus där Islands parlament
Alltinget höll sitt första möte redan år 930. Island betraktas allmänt som världens äldsta ännu
aktiva demokrati. Utöver fågelskådning ska vi nog också få tid
att besöka de vattensprutande
heta källorna Geysir och Strokkur,
innan vi återvänder till flygplatsen
i Keflavik.
I priset ingår flyg tur och retur,
hyrbilar inkl. drivmedel, boende i
dubbelrum 9 nätter på bra hotell
med frukost samt båttur. Antalet
deltagare är begränsat till 16 personer. Enkelrum kan ordnas mot
ett tillägg av 2 500 kr.
PRIS: 18 000 kr. ANMÄLAN: Senast 20/1 med 3
000 kr till plusgiro 470 06 96-0. LEDARE: Rudi
Jelinek (070-629 08 98) och Berndt Lindberg
(073-693 81 00).

SYDAFRIKA
16 DAGAR I SLUTET AV 2013

Vi planerar en resa till Sydafrika i
slutet av 2013, förmodligen i november med en reslängd på ca 16
dagar. I stora drag bör resan komma att se ut så här: Flyg till Johannesburg med vidare transport

österut mot gränsen till Mozambique, där det finns många intressanta platser och parker att besöka. En av de största och mest
välkända är Krugerparken. Här
finns ett enormt utbud av södra
Afrikas fåglar med över 500 noterade arter och nästan 150 däggdjursarter. Parken är ett av de säkraste ställena att kunna få se ”de
fem stora”; elefant, lejon, leopard,
buffel och noshörning.
Vi besöker också Drakensberg
som har en stabil population av
Lammgam. Här ses också ett antal
bergs- och höghöjdsarter.
Resan avslutas i Kapstaden med
omnejd och med besök längs kusten, Taffelberget och en båttur ut
till kontinentalsockeln för att se
valar och det enormt art- och individrika utbudet av havsfåglar.
Här ser vi flera arter albatrosser,
stormsvalor och liror mm. Även
Godahoppsudden med bl.a. pingviner besöks. Lokala guider anlitas.
Vid tillräckligt stort intresse gör
vi en detaljplanering för totalt 16
personer. Låter detta intressant,
anmäl omgående ert intresse!

på Västkusten
3/2012 38
ANMÄLAN: HörFåglar
av dig snarast
till resor@gof.nu,
rudi.jelinek@byggtjanst.se eller berra.lindberg@gmail.com så återkommer vi med mer
information.

