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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid
ske via e-post till resor@gof.nu,
även om resan har anmälningsavgift. Skicka ett separat mejl för varje exkursion som du anmäler dig
till och skriv exkursionsnamnet
som ärende. Ange resmål, namn
på samtliga deltagande personer,
telefonnummer och om du kan
ställa upp med bil. För ungdomar
upp till 26 år ska också anges födelsedata. OBS! För LadyBirds och
Vardagsaktiviteter gäller andra regler, se info i resp program.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmälningsavgift ska betalas in på plusgiro
470 06 96-0. Det går även bra att
använda Swish till nummer
1232682326. Datum för inbetald
avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften återbetalas om
resan blivit fulltecknad, inställd eller
om avanmälan sker före sista anmälningsdag samt vid senare avanmälan om ersättare finns. För övriga
exkursioner betalas inget i förväg.
PRIS: Avgiften samlas i allmänhet in
under exkursionen. .För ungdomar
upp till 26 år ges en rabatt på 25 %
på dags- och helgexkursioner. I priset är en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten
går i sin helhet till GOF:s fågelskyddsfond. För bilresor används en bilkostnad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är
priset beroende av antalet deltagare.

EXKURSIONER
OCH RESOR

07.00 med hemkomst vid 17-tiden. Vid tillräckligt många anmälningar åker vi gemensam buss.

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

LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:
Senast 11/2. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

HALLANDSKUSTEN
SÖNDAG 1 MARS

Årets vårvintertur längs Hallandskusten leds traditionsenligt av Calle Hagman (28:e gången!). Vi börjar vid Morups tånge och tar oss
sedan norrut till flera fina kustlokaler. Vi spanar efter övervintrande
tättingar såsom snösparvar och
berglärkor, tidiga vårfåglar och
rovfåglar. Frågan är om det blir
några hornugglor i år. Avslutning
vid Getteröns Naturcentrum.
Avresa från Gustav Adolfs torg kl

RÖRÖ

LEDARE: Barbro och Per Björkman. PRIS: Endast
naturskatt 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. Öppen även
för icke-medlemmar. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Maria Eriksson (0705-39 59 10).

LÖRDAG 21 MARS

Vårens skärgårdstur går i år till
Styrsö, där vi räknar med flera arter nyanlända flyttfåglar. Det blir
ca 6 km medelsvår vandring på
stigar genom strand- och skogsbiotoper med start vid Styrsö Skäret. Vi åker med ordinarie båt (linje
281) från Saltholmens brygga kl
08.12. Anslutande spårvagn går

Spovsnäppa
i praktdräkt.

LEDARE: meddelas senare. PRIS: 500 kr
ANMÄLAN: Senast 6/4 med 200 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Susanne Pettersson (0705-488321).

HALLANDSKUSTEN

Att spana fågel vid Hallandskusten
är alltid lika spännande. Den här
tiden har en hel del flyttfåglar anlänt. Kanske har de första lövsångarna redan kommit och vadarna
börjar röra på sig. Nu är också en
bra tid för brandkronad kungsfågel. Vi får se vad dagen kan ge.
Vid tillräckligt många deltagare
kan det bli gemensam buss. Avresa kl 07.00 från plats som meddelas senare.
Anna Lena Ringarp (070-827 93 76).

VÄLEN
LÖRDAG 9 MAJ

TAG MED: matsäck och lämpliga
kläder, samt vid resa med övernattning, som vanligen sker på
vandrarhem, lakan och handdukar.
Bild: PATRIK JONASSON

ÅTERBUD: Sena återbud lämnas

Fåglar på Västkusten 4/2020

SÖNDAG 19 APRIL

Vi gör en dagstur med buss till
Hornborgasjön och dess omgivningar och inriktar oss på att se
våra sju simfågelarter och fem
doppingarter. Tranorna kommer
vara färre i antal då resan ligger lite
senare än vanligt. Avresa kl 06.00
med hemkomst senast kl 19.00.

LEDARE: Conny Palm. PRIS: Ca 200-300 kr.
ANMÄLAN: Senast 10/4. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):

ANSLUTNING/UPPHÄMTNING:
Anslutning/upphämtning kan
ske utefter färdvägen, efter överenskommelse med exkursionens kontaktperson.
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HORNBORGASJÖN

SÖNDAG 26 APRIL

STYRSÖ

samlas vi vid Rådhuset, Gustaf
Adolfs Torg.

ÖVRIGT: Alla deltagare förutsätts
utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan bara medges om resan
inte därigenom fördyras för övriga
deltagare. För övriga upplysningar
vänd dig till exkursionens kontaktperson.

LEDARE: Lars Hellman. PRIS: Endast naturskatt 20
kr. ANMÄLAN: Ingen. Öppen även för icke-medlemmar. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt
(0705-15 52 85).

LÖRDAG 7 MARS

Följ med ut till Rörö och vandra
runt denna utpost mot Skagerack.
Mars är en spännande tid att åka
så här långt ut i skärgården.
De första vårfåglarna har förhoppningsvis börjat sträcka in från Danmark. Kanske kan vi få några av
vårens första obsar redan nu? Med
lite tur kan vad som helst dyka
upp! Totalt blir det en vandring på
ca 8 km. Vi träffas vid Burö färjeläge kl. 08.00.

SAMLING: Om inget annat anges

till exkursionens kontaktperson.

från Drottningtorget kl 07.24. Åter
vid Saltholmen senast kl 13.26.
OBS! Alla klockslag är preliminära
och kan ändras, kontrollera på
hemsidan eller hos Västtrafik.

VÅR I BREVIKS KILE, TJÖRN
ONSDAGAR 1 APRIL - 27 MAJ KL 18:00

I Breviks kile rastar vadare och
änder, i Toftenäs rastar tättingar, bl
a ringtrast. Vi samlas och bestämmer om vi går till Breviks kile eller
Toftenäs. Ta med fika och kikare!

SAMLING: Radona P-plats, Kollungsvägen, Skärhamn
KONTAKT: Per Undeland 0734-19 84 50
ANMÄLAN: OBS, ingen föranmälan
Exkursionerna är avgiftsfria och ett
samarrangemang med Tjörns
Naturskyddsförening.

För er som ännu inte skådat vid
Välen. Tag chansen att lära känna
området med Mr Välen, Hans Börjesson. Det han inte kan om Välen
är inte värt att veta. Det blir förmodligen en vandring på åtminstone norrsidan av viken. En hel del
sångare och vadare har anlänt och
våra stannfåglar sjunger för fullt.
Kanske visar sig kattugglan i högstubben. Exkursionen är även öppen för icke medlemmar. Samling
vid fågeltornet kl 07.00.
LEDARE: Hans Börjesson. PRIS: Naturskatt 20 kr.
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT(EJ ANMÄLAN): Berndt

Lindberg (073-693 81 00).



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

BILD 1 – ART ?

TORSLANDAVIKEN
SÖNDAG 24 MAJ

Torslandaviken i slutet av maj låter
väl spännande. Christer visar oss
runt i sitt paradis när det mesta är
på plats och sångarna sjunger för
full hals. Om ”vadehavet” är klart
kanske det kryllar av vadare. Vi får
se vad dagen ger, men räkna med
en givande fågeltur. Exkursionen
är även öppen för icke medlemmar. Samling vid modellflygets
start- och landningsbana nära rondellen på Öckeröleden kl 05:00.
LEDARE: Christer Fält. PRIS: Naturskatt 20 kr.
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT: KONTAKT (EJ ANMÄLAN):

Manne Strömbäck (070-899 66 92).

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

Vandring 7–8 km på lättgångna,
bitvis backiga promenadvägar till
Kättilsröd och tillbaka. Vi besöker
även ett par fågelmatningar.

Flyghamnsvägens slut, kl 09.00.
Hpl Gamla Hangaren, återresa från
hpl Terminalvägen eller Amhults
resecentrum.

G UIDE: Margareta Andersson (073-331 43 73).

G UIDE: Magnus Persson (073-684 05 84).

TORSDAG 6 FEBRUARI

Samling vid p-plats intill busshpl
Grimbo på Tuvevägen kl 10.00.

kyrka kl 08.15. Samling på reservatets p-plats kl 09.00.
GUIDE: Aimon Niklasson (073-625 44 61).

BILLDAL
TORSDAG 26 MARS

VÄLEN
TORSDAG 13 FEBRUARI

Vi träffas vid fågeltornet kl 10.00
och efter spaning där tar vi en kort
promenad i närområdet. Hpl
Kannebäck. Efter turen har vi planeringsmöte (se nedan).
G UIDE: Uno Unger (070-482 12 11).
PLANERINGSMÖTE
TORSDAG 13 FEBRUARI

Vi samlas på Ekliden kl 13.00 och
planerar under ett par timmar programmet för juli–december. Kaffe
med tilltugg kommer att finnas.
Om du inte kan komma men har
förslag på utflyktsmål, ring Lars
Hellman (031-97 06 91).
STUVÖ
TORSDAG 20 FEBRUARI

Denna norra del av Hälsö har vi
tidigare besökt sommartid. Nu gör
vi en vårvintertur hit i stället. Ca 3
km lätt vandring. Samling kl 09.30
vid Burö färjeläge, där busshållplats och p-plats finns.
G UIDE: Jan Sander (073-654 78 92).
TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 27 FEBRUARI

HISINGSPARKEN

BILD 2 – ART OCH ÅLDER?

Några kilometers promenad i ett
område där det alltid finns fåglar,
även om isen ligger. Vadehavet
börjar också bli klart. Samling (ny
plats!) vid Torslanda golfklubb,

ÖXNÄS
TORSDAG 5 MARS

I detta jordbrukslandskap vid
Nordre älv finns alltid fåglar att beskåda. Sånglärkan och tofsvipan
bör ha anlänt. Samling vid p-platsen 700 m in på Öxnäsvägen kl
09.00. Samåkning i bilar från pendelparkering vid hpl Skra bro
(korsningen Björlandavägen/
Kongahällavägen) kl 08.45. Även
bussförbindelse till (men ej tillbaka från) hpl Öxnäs.
GUIDE: Tommy Järås (070-657 47 17).
HÄRLANDA TJÄRN/
DELSJÖOMRÅDET
TORSDAG 12 MARS

Vandring på småvägar och stigar
genom olika skogsbiotoper och
förbi några sjöar, ca 6 km. Samling
vid p-platsen, Härlanda tjärn, kl
08.00. Hpl Spåntorget, följ därefter
Smörslottsgatan söderut ca 700 m.
GUIDE: Leif Jonasson (070-651 80 79).

KLIPPANS NATURRESERVAT
TORSDAG 19 MARS

Skogsmesar och hackspettar hoppas vi på i denna gammelskog S
om Hindås. Räkna också med en
del mossor och lavar. Ca 2 km
vandring med fika vid torpruinen.
Hpl Klippan (Härryda k:n), kort
gångväg. Samåkning (för alla övriga som kan) i bilar från Frölunda

Samling kl 10.00 vid södra ingången till Billdals park, omedelbart
öster om hpl Billdals gård (p-plats
finns). Efter en runda i parkens
ädellövskog går vi ner till gamla
banvallen och avslutar med fika
vid fågelplattformen, Haga kile,
efter totalt ca 3 km. Återresa från
hpl Billdals kyrka.
GUIDE: Börje Carlsson (070-669 89 99).

HÄSTEFJORDSOMRÅDET
TORSDAG 2 APRIL

Heldagstur till Dalslands bästa och
till ytan största fågellokal. Den omfattar två stora och flera mindre
sjöar, en del myr- och åkermark
samt flera dungar med lövskog.
Stövlar bör medtagas.
Samåkning (för alla som kan) i bilar
från p-plats vid hpl Bäckebols köpcentrum/Coop kl 07.30. Kör väg 45
mot Karlstad. V om Vänersborg,
tag vänster in på väg skyltad ”Lane-Ryr” och ”Bergtäkt”. Följ denna
väg till trevägskorsningen i Siviken, SO om Stora Hästefjorden.
Samling vid den gamla skolan intill
korsningen kl 09.00.
GUIDE: Per Undeland (073-419 84 50).

TRANKÄRR/MARIEBERG
TORSDAG 9 APRIL

Drygt 4 km vandring på motionsslinga i omväxlande natur NO om
Kungälv. Vi passerar bl a en vacker
Fåglar på Västkusten 4/2020
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vit- och blåsippsdal. Samåkning
(för alla som kan) i bilar från p-plats
vid hpl Bäckebols köpcentrum/
Coop kl 09.30. Från Kungälvs kyrka,
kör Östra gatan, följ sedan älven till
Håveled (första väg åt vänster) och
parkera vid Listen (första väg åt
höger). Samling där kl 10.00. OBS!
Mycket begränsade parkeringsmöjligheter!
GUIDE: Pelle Melander Ekberg (070-765 90 38).

Båttransport kl 08.00 från kajplats
intill firma Marstrandskajaker, ca
500 m före färjeläget. Pris ToR 100
kr, betalas kontant. Högst 35 deltagare. Anmälan (med namn och telnr) till Lars Hellman, tel 031-97 06
91 eller e-post lars.hellman51@
telia.com, senast 4/5. Begränsat
antal p-platser (avgift), åk om möjligt med Marstrand Express till hpl
Danske sten (ank 07.42).
GUIDE: Kåre Ström (073-772 32 04).

SÄVEÅN
TORSDAG 16 APRIL

Vi träffas vid Floda station kl 09.05
och vandrar längs Säveån till Stenkullens station, ca 4 km. Forsärla
och strömstare brukar man kunna
se här, ibland även kungsfiskare.
GUIDE: Hasse Österman (070-291 81 71).

BÅTAFJORDEN

STORA AMUNDÖ
TORSDAG 14 MAJ

Vandring på kända och okända
stigar kors och tvärs på denna välkända fågellokal innan morgonfåglarna tystnat. Samling kl 08.00
vid bron till Stora Amundö. Hpl Lillövägen, gå söderut 300 m.

GUIDE: Jimmy Stigh (070-246 52 54).

RYA SKOG
TORSDAG 30 APRIL

Kort och lätt valborgsvandring i
detta fina lövskogsreservat på Hisingen. Vi njuter av nyanlända
sångfåglar och blommande vårväxter. Samling på reservatets pplats vid Oljevägen kl 07.15. Hpl
Rya skog, mittemot p-platsen.
GUIDE: Lars Hellman (070-993 15 12).

KLÅVERÖN
TORSDAG 7 MAJ

Ett exklusivt besök på denna ö vid
Marstrand. Ca 5 km vandring på
småvägar genom ängs- och hagmarker och lövdungar. Gök och
diverse sångare m m kan vi möta.
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NYFIKEN PÅ FÅGLAR
MÅNDAG 17 FEBRUARI

Anders Bjärvall är nog mest känd
som Naturvårdsverkets rovdjursexpert. Men han har skådat fåglar,
arbetat med fåglar och flitigt gjort
anteckningar om sina upplevelser i
fågelmarkerna sedan tonårstiden
– hela 65 år! Utdrag ur dessa har
nu blivit boken ”Nyfiken på fåglar”.
Välkommen till en inspirerande
kväll där Anders Bjärvall visar bilder och berättar om värdet av att
skriva ner sina iakttagelser och
glädjen att skåda fågel både i
Sverige och under resor runt om
i världen.

GUIDE: Stig Fredriksson (070-330 28 16).

TORSDAG 23 APRIL

Vid denna fina fågellokal i norra
Halland häckar bl a skärfläcka och,
sedan några år tillbaka, svarthakad
buskskvätta. Under dagen besöker
vi några platser runt fjorden. Samåkning (för alla som kan) i bilar från
Frölunda kyrka kl 08.00. Från Göteborg, kör söderut till avfart 56 och
tag där till höger på Industrivägen.
Efter 2,7 km, tag till höger på Buavägen, och efter ytterligare 3 km,
tag till höger igen på Videbergsvägen. Efter knappt 2 km ser man
fågeltornets p-plats, där vi samlas
kl 09.00.

Kaffe/te och mackor finns att
köpa i pausen. Välkomna klockan 19!

TORSDAG 21 MAJ

Vandring i blandskog längs radarberget mot Gärdsås kulle, längs
Kvibergsbäcken och fotbollsplanerna, totalt 4 km. Samling kl 09.00
vid busshållplats Kvibergsskolan.
GUIDE: Reinhold Heggenberger (070-924 06 20).

BOKEDALEN/JONSERED

MÅNDAG 9 MARS

I november 2020 erbjuder GOF en
gruppresa till Falklandsöarna, Sydgeorgien och Antarktis. Naturfotografen och polarspecialisten Niklas
Nilsson berättar om denna magiska resa i pingvinernas och albatrossernas rike.
OBS tiden är18.30 på denna extrainsatta programpunkt.

TORSDAG 28 MAJ

Vi samlas vid Jonsereds station
kl 07.45 och går upp genom Bokedalen och lyssnar in fågelsången.
Här har mindre flugsnapparen
sjungit under flera år. Vi följer sedan Säveån från Aspen ner till Jonsereds fabriker. Med lite tur kan vi
där se flera exklusiva fåglar, som
trivs vid strömmande vatten.
GUIDE: Olof Armini (070-734 26 72).

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
Första måndagen i månaden är
det öppet hus från klockan 19 i
vår föreningslokal Villa Ekliden
på Södra Dragspelsgatan 32 i
Västra Frölunda. Välkommen in
på en kopp kaffe och trevligt fågelprat med andra i föreningen.
Tredje måndagen i månaden är
det föredrag med bildvisning.

SÖNDAGAR
PÅ SÖDRA ALLÉGATAN
Första söndagen i månaden är
det föredragskvällar med bildvisning på Södra Allégatan 1B
intill Järntorget. Kaffe/te med
tilltugg finns att köpa i pausen
till facilt pris och trevligt fågelsnack. Välkommen, alltid klockan 18.30!
FINNS DET UTRYMME FÖR HACKSPETTAR I FRAMTIDENS SKOGAR?

MOT ANTARKTIS
KVIBERG

bilder (max fem stycken) och visa
dem på vår måndagsträff. En prestigelös, trivsam kväll i goda vänners lag där vi delar tips och upplevelser. Anmäl dig till Per Tengroth,
per.tengroth@gmail.com, senast
13 april.

VAD HÄNDER MED
HÖKÄLLAS VÅTMARKER

SÖNDAG 2 FEBRUARI

När hackspettarna trummar kan
deras hjärnor utstå tolv gånger
hårdare stötar än vad som skulle
vålla hjärnskakning hos en människa! Dessa fantastiska fåglars finslipade anpassningar har främjat
deras överlevnad under årmiljoner.
Nu hotar det moderna skogsbruket deras överlevnad världen över.
Leif Lithander berättar ikväll om
hackspettar och vad som görs för
att deras trumvirvlar ska kunna
genljuda även i framtidens skogar.

MÅNDAG 16 MARS

Våtmarkerna kring Kvillebäcken
vid Hökälla hyser fler än 100 häckande fågelarter och totalt har 208
arter setts i området! I över tolv år
har Hökälla – grönt arbete och rehab skött denna våtmarkspark.
Nu riskerar den att växa igen eftersom kyrkorådet i Backa beslutat att
lägga ner verksamheten. John
Thulin, som ansvarat för naturvården i området, berättar om våtmarkens fåglar och vad som nu
görs för att behålla Hökälla som
en av Göteborgsområdets finaste
fågellokaler.

TANZANIA I ETT FEMTIOÅRIGT
SKÅDARPERSPEKTIV
SÖNDAG 1 MARS

För femtio år sedan for Rudi Jelinek
och nio andra GOF-are med bil ner
till Tanzania. De stannade där hela
åtta månader! Under januari–
februari 2020 återvänder Rudi tillsammans med tre andra som var
med då för att minnas sina ungdomsbravader och se hur landet
och naturen har förändrats.
Välkommen till en spännande kväll
med, som vanligt, Rudis fantastiska bilder från resan och återbesöket.

MEDLEMMARNAS BILDVISNING
MÅNDAG 20 APRIL

Inom GOF finns jättemånga duktiga fågelfotografer. Nu vill vi att ni
delar med er! Ta med dina bästa

FÅGLARNAS FLYTTNING
FRÅN ARKTIS TILL AFRIKA
SÖNDAG 5 APRIL

Att stå på tundran vid Barents hav


SÖKORD: Lär dig mer om fåglar 2020 –
Nybörjarcirkel i fågelskådning
KOSTNAD: 500 kr

allra längst i norr och se en bredstjärtad labb flyga vidare österut i
snöfall i maj är en storslagen upplevelse! En solig och varm dag i oktober kan samma individ ses flyga
söderut över Atlanten. Kristofer
Nilsson visar bilder och berättar
om sina resor till västligaste Afrika,
nordligaste Norge och andra platser med fokus på fågelflyttning.

VARDAGSORNITOLOGI I FÄLT
CIRKEL

Kursen är en ren fältkurs där vi åker
ut till olika fågellokaler med olika
biotoper för att lära känna vanliga
fåglars utseende, läten och beteenden. Maximalt antal deltagare är
15. På utflykterna samåker vi med
egna bilar.

STUDIEVERKSAMHETEN
Lär dig mer om fåglar! 2020 erbjuder GOF/Studiefrämjandet
sex nya studiecirklar. Från vardagsornitologi i fält till rovfågelbestämning och film/fotokurs
med redigering av egna bilder.
Skådarturer i fält kombineras
med teorikvällar i Villa Ekliden.
RINGMÄRKNING
CIRKEL

Vill du prova på ringmärkning av
fåglar? Vi går igenom grunderna i
teori och praktik. Det blir en god
förberedelse för en vecka på Nidingens fågelstation. Du får träna
på att plocka ut fåglar ur nät, sätta
på ring, mäta och väga. Vi går igenom hur du bestämmer kön och
ålder. Cirkeln är uppdelad i fem tillfällen. Start på Ekliden 2/3 kl 18.00–
20.30. Därefter följer fyra söndagar
då vi fångar och märker fåglar i fält
vid Fågelcentralen på norra Hisingen 8/3, 22/3, 5/4 och 26/4.
KURSSTART: 24 februari kl 18.00, Ekliden, Västra

Frölunda
LEDARE: Annica Nordin, email: annica.a.nordin@
gmail.com och Tommy Järås
ANMÄLAN: Senast 14 februari till
www.studieframjandet.se

Bild: BJÖRN DELLMING
Stundtals klarar sig en fågelfotograf med kort tele ...

FOTA OCH REDIGERA
FÅGELBILDER OCH FILMER
CIRKEL

Denna kurs är till för dig som vill
lära dig fota och filma i fält och
få grunderna i redigering av
både bilder och videor i några
vanliga applikationer.
Vi startar men ett teoritillfälle
där vi första gången får följa
processen från foto/film via redigering till färdig bild eller
färdig film.
De två följande gångerna fokuserar vi på att lära oss ta
bättre bilder och filmer med
våra kameror. Vi kommer att fylla våra digitala kameror med
bilder och filmklipp från två
fågelsäkra lokaler. Det två sista
gångerna ska vi koncentrera oss
på att redigera foton och editera
våra filmklipp till en fungerande
film. Målet är att ha tre hyfsade
bilder och en kortare filmsnutt
på max 2 minuter.
Du behöver inga särskilda förkunskaper, men däremot:

• En digital kamera med
videomöjligheter, gärna med
bra zoom/tele.
• En bärbar dator vid det första
och de två sista tillfällena då vi
ska redigera foton och editera
klipp.
1. Ti 17 mars 18.30. Ekliden.
(3 tim) med dator
2. Lö 21 mars 08.00 (3 tim).
Utflykt med kamera
3. Lö 28 mars 08.00. (6 tim)
Resa till Getterön med kamera
4. Ti 31 mars 18.30. Ekliden.
(3 tim) Glöm inte din dator
5. Ti 14 april 18.30. Ekliden.
(3 tim) Glöm inte din dator
6. Den 20 april har vi en programpunkt som heter Medlemmarnas bildvisning på Ekliden.
Där ska du visa din bästa bild
från kursen!
KURSSTART: 17 mars kl 18.30
LEDARE: Manne Strömbäck 070-899 66 92 och
Per Tengroth 070-987 54 08
ANMÄLAN: Tidigast 14 januari och senast 3
mars på www.studieframjandet.se
KOSTNAD: 500 kr

KOSTNAD: 500 kr. Max 8 deltagare

NYBÖRJARCIRKEL I FÅGELSKÅDNING
CIRKEL

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

Lär dig grunderna tillsammans
med två mycket erfarna och uppskattade ledare från GOF! Vi går
igenom de vanligaste arterna och
ger en bra grund för fågelskådande, speciellt med fokus på Västkusten. Det blir två kvällsträffar på Villa
Ekliden, 18.30–21.00 samt tre exkursioner runt Göteborg dagtid,
09.00–13.00.

Kurserna genomförs under mars
och april. Vi samåker i egna bilar.
24/3: möte 18.30-21.00
28/3: lördag exkursion 09.00–13.00
14/4: möte 18.30–21.00
18/4: lördag exkursion 09.00–13.00
25/4: lördag exkursion 09.00–13.00
KURSSTART: 24 mars kl 18.30, GOF/Villa Ekliden,

Västra Frölunda
LEDARE: Bill Karlström 0708-17 65 35 och Mikael
Sundberg 0735-68 16 13
ANMÄLAN: Senast fredagen den 19 februari
på www.studieframjandet.se

1. Lö 14 mars. 9–12 (3 tim) Ringmärkning
2. Lö 28 mars. (3 tim) Utflykt till
norra Halland och Onsalahalvön.
3. Lö 18 april. (> 6 tim) Längre resa.
Vi samåker i egna bilar.
4. Ti 26 maj. (3 tim) Kvällsexkursion
KURSSTART: 14 mars kl 09.00
LEDARE: Peter Keil 076-879 64 08 och Anna Lena
Ringarp 070-827 93 76
ANMÄLAN: Senaste anmälningsdag är 1 mars på
www.studieframjandet.se
KOSTNAD: 500 kr

VADARE I FÄLT
CIRKEL

Vill du studera vadare i fält? Här är
kursen för dig. En fältkurs med GOF
där vi åker ut till olika fågellokaler
lämpliga för vadare, för att lära
känna våra vanliga vadares utseende, läten och beteenden under
bästa tänkbara period, juli–augusti. Inga förkunskaper krävs. Max 15
deltagare.
Normalt kör vi tre 45 min lektioner
per tillfälle. Sammanlagt 15 lektioner i denna studiecirkel. Det är en
stor fördel om du har tubkikare
med på våra utflykter då vi ofta
studerar vadare på långt håll.
1. Ti 21/7 kl 18.00–20.15 Ekliden
2. Lö 25/7 kl 07.00–12.00 Utflykt
3. Lö 1/8 kl 06.00–18.00 Lite längre
resa
4. Lö 22/8 kl 07.00–12.00 Utflykt
KURSSTART: Tisdag 21 juli kl 18.00
LEDARE: Per Undeland
ANMÄLAN: Senaste anmälningsdag är 12 juni
till www.studieframjandet.se
KOSTNAD: 500 kr

GÄLLER FÖR SAMTLIGA KURSER:
Kallelse och faktura tillhandahålles
av Studiefrämjandet efter det att
antagningsbesked erhållits.
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NYTT
FRÅN
STYRELSEN
Nytt från
styrelsen

TRE NYANSER AV FÅGELSKYDD
och Forsbäck på Onsalahalvön som Trafikverket vill anlägga. GOF har kämpat
mot den föreslagna sträckningen med
stöd av BirdLife, Naturskyddsföreningen i Kungsbacka och föreningen Värna
Onsala och fick alltså rätt.
– Vi har hela tiden hävdat att den planerade vägen riskerar att bryta mot artskyddsförordningen, säger Morgan Johansson. Området man vill bygga vägen
genom har till stora delar stått orört sedan 50-talet och det är svårt att tänka
sig hur de naturvärden som finns där
skulle kunna kompenseras.
Trafikverket kan nu begära dispens
från Artskyddsförordningen. Och det
kommer att betyda nya överklaganden
från bland andra GOF. Men i summering: en viktig seger för känsliga naturvärden och en test av lagstiftningen som
skyddar dem.

– Vi är en liten förening som har kämpat mot Trafikverket i mer än tio år och
den här domen känns väldigt bra. Det
säger GOF:s tidigare ordförande Morgan Johansson som i föreningens fågelskyddskommitté tagit strid mot Trafikverkets planer på en ny väg på
Onsalahalvön.
Han har just läst domen från Markoch miljödomstolen som kom i slutet av
november. Där slår man fast att den
hänsyn som Trafikverket vill ta för
skyddsvärda arter inte räcker till. Hackspettar, groddjur och fladdermöss i det
utpekade vägområdet kräver mer skydd
än vad Trafikverket föreslagit, anser
Mark-och miljödomstolen.
Det är en ny väg 940 mellan Rösan

Bild: MORGAN JOHANSSON

GOF och naturvården har nått en
viktig seger i domstol när det gäller
väg 940 på Onsala.

Mindre hackspett.
I planerad vägsträckning finns viktiga lövskogar för missgynnade spettar samt sumpskogar och våtmarker, rika på groddjur.

		

# ANNA LENA RINGARP

Hitta till GOF:s fågelmatningar
GOF har i flera år sponsrat fågelmatningar runt om i Göteborg
och gör det även denna säsong.
Matningarna startade redan i
oktober och pågår ett bra tag
till. Har man tur kan man se alla
de mesar som finns i södra Sverige på en och samma matning,
det vill säga blåmes, talgoxe, entita, talltita, svartmes, stjärtmes
och tofsmes. Övriga fåglar som
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man har möjlighet att se är större och mindre hackspett, nötskrika, trädkrypare, bo- och
bergfink, stenknäck, koltrast,
rödhake, ringduva, grönsiska
och gärdsmyg. Och kanske kan
man, med turen på sin sida, få se
en sparvhök ta sig en lov i hopp
om att knipa någon mes.
Matningarna sköts helt ideellt
och har du vägarna förbi så ta

Bild: LEIF JONASSON

Nya höghus
för backsvalor
i Torslandaviken

gärna med en liten fröpåse och
fyll på! Fotomöjligheterna är
goda! På vår hemsida kan du se
hur man hittar till matningarna.
Och på Ekliden kan du köpa
högklassig nöt- och fröblandning till självkostnadspriset 265
kronor för en 25-kilossäck.
Kontakta någon i styrelsen.

# LEIF JONASSON

Vi har tidigare berättat om GOF:s
storsatsning på fågeltorn och gömslen i Torslandaviken. Under vintern
har vi också sett hur den GOFsponsrade backsvalebrinken tar form.
De här ”höghusen” för backsvalor har
visat sig fungera bra i England, berättar Kåre Ström. Han och Magnus Persson i Torslandavikenkommittén väntar nu på att de sista arbetena ska bli
klara, med höjning och förankring av
bostäderna. Det är inte orimligt att
hoppas på nybyggare redan i år!

Påminnelse
Årsmöte i Göteborgs Ornitologiska Förening äger rum
den 29 mars klockan 18.30
på Södra Allégatan 1B.

Kontakta GOF
och närliggande verksamheter
BESÖKSADRESS

Södra Dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN
ORDFÖRANDE

VAKANT

ADRESS

HEMSIDOR

KOMMITTÉER
EXKURSIONER

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

VICE ORDFÖRANDE

MANNE STRÖMBÄCK
manne.stromback@gof.nu (0708-99 66 92)
SEKRETERARE

ANNA LENA RINGARP
annalena.ringarp@gof.nu ( 0708-27 93 76)
ANDRE SEKRETERARE

ANNICA NORDIN
annica.nordin@gof.nu (0707-530758)

FÅGELSKYDD

LARS GERRE
lassegerre@yahoo.se ( 0733-86 37 65)
HEMSIDA

MANNE STRÖMBÄCK
manne.stromback@gof.nu (0708-99 66 92)

KASSÖR

ÖVRIGA LEDAMÖTER

BERNDT ANDERSSON
HAMPUS LYBECK
JAN FUNKE
JOHAN ANDER
LEIF JONASSON
LEIF LITHANDER
PER TENGROTH
PER UNDELAND
ULLA ARNBERG
fornamn.efternamn@gof.nu

NIDINGENS FÅGELSTATION

GOF bedriver ringmärkningsverksamhet
på Nidingen från tidig vår till sen höst.
Bes ök www.gof.nu/nidingen för mer
information om Nidingen och det
aktuella bokningsläget.
PLATSBOKNING

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

031-49 22 15
gof@gof.nu

ÖVRIGT

Postgiro: 89 01 68-8
Swish :123 335 08 16

FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen
(www.artportalen.se) så snart som möjligt efter
observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas på Artportalen.
Du kan även gå till glutt.se och välja Senaste fynden
från Göteborgsområdet i popup-menyn.
Har du inte möjlighet att rapportera till
Artportalen går det även bra att skicka
intressantare rapporter direkt till respektive
rapportkommitté (se nedan).

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

gof@gof.nu
RODEN BERGENSTEIN
roden.bergenstein@gof.nu (0735-68 65 99)

TELEFON/E-POST

Box 166
www.gof.nu
421 22 Västra Frölunda www.kustobsar.se

INVENTERING

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu (0706-17 42 58)
MÅNADSMÖTEN

ULLA ARNBERG
uarnberg@gmail.com (0707-75 88 25)
NIDINGEN

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

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

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
RRK BOHUSLÄN

RAPPORTMOTTAGARE: LARS VIKTORSSON
lars.h.viktorsson@gmail.com (Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla)
RRK VÄSTERGÖTLAND

RAPPORTMOTTAGARE: MAGNUS HALLGREN
m.hallgren@gmail.com
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)

STUDIEVERKSAMHET

PER TENGROTH
per.tengroth@gof.nu (0709-87 54 08)
TORSLANDAVIKEN

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

FÅGELCENTRALEN

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

FACEBOOK

https://www.facebook.com/goteborgsornitologiskaforening

PETRA LUNDEMO
petra@animalshope.com (0303-165 01)
JAN WESTIN
jan@animalshope.com (0709-967601)

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN

Bild 1
En sångare som inte visar ovansidans teckning. Kombinationen av ljus undersida, ganska jämngrå hjässa,
mörk näbb med blågrå bas, mörka fötter, och relativt
mörkt öga visar tydligt att det rör sig om en ärtsångare.
(Kungsbacka, maj).

Bild 2
Uppenbarligen har vi antingen en turturduva eller större turturduva i trädet men dessa är inte alltid superlätta
att bestämma. Den här fågeln uppvisar en väldigt ljus
undersida med vitaktig mage och undergump. Dessutom har vingovansidans fjädrar tydligt breda, ljusorangea bräm. Det är alltså en turturduva. Duvan har
även några gråvita, juvenila mindre täckare kvar i vingen
vilket betyder att den är på väg in i sin första adulta
dräkt. 2k turturduva. (Falkenberg, januari).

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA
OCH UTFORSKA FÅGELFAUNAN,
SPRIDA KUNSKAP OM FÅGLAR
OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.

#

