Vad är GOF?
Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) är en
ideell förening för fågelintresserade i alla åldrar.
Vi bedriver verksamhet inom flera områden:
Fågelskådning
Vi anordnar kurser, exkursioner, resor och tävlingar.
Fågelskydd
Vår fågelskyddskommitté bevakar aktuella ärenden
och verkar som remissinstans.

Månadsmöten
Vi har också föredragskvällar en gång per månad. Gå till vår
hemsida för aktuell information och/eller följ oss på Facebook.

Till vänster: VITKINDADE GÄSS, TOFSMES OCH GRÄSÄNDER
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Välkommen som medlem!

Göteborgs Ornitologiska Förening
Box 166
421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA
Pg 89 01 68-8
Telefon: 031-49 22 15 (telefonsvarare)
E-post: gof@gof.nu
Hemsida: www.gof.nu

@goteborgsornitologiskaforening
Aktuella observationer: www.artportalen.se

Gilar du fåglar?
Det gör vi!

Idé och innehåll: GUNILLA JARFELT, MANNE STRÖMBÄCK

Ekliden
Vår föreningslokal i Västra Frölunda har öppet hus en
gång i månaden. Här säljer vi fågelholkar och fågelfrön.
En gång i månaden är det också föredragsafton.
Fika finns givetvis för den som är fikasugen.
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Nidingen
Här bedriver vi ringmärkning och forskning.
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Vår tidning
Fåglar på Västkusten (FpV) utkommer fyra gånger per år
med massor av intressant fågelläsning.

Göteborgs
Ornitologiska
Förening

EJDERSTRÄCK – MED PRAKTEJDER
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Skåda i Göteborg

Göteborgsområdet
– porten mot väster

Göteborgsområdet erbjuder många varierande biotoper –
allt från kala klippor och vadarstränder till våtmarker och
frodiga lövskogar. Här finns öppet vatten även hårda vintrar
med övervintrande kust- och havsfågel.

Nidingens Fågelstation

Ragnhildsholmen

I Göteborgs omgivningar finns alltså något för alla smaker!
Hökälla
Torslandaviken
Kråkudden

Brudarebacken
Välen
Hårssjön
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Smithska udden

På ön Nidingen utanför Kungsbacka har GOF sin fågel
station, där fågelstudier och ringmärkning bedrivits sedan
1980. Forskare vid Göteborgs universitet använder Nidingen
för sina studier och GOF samarbetar med dem.
Hjälms våtmark

När västanvinden viner över Kråkudden kan Hönö få besök av
ovanliga gäster såsom lunnefåglar, islommar, liror, havssulor och
rara måsfåglar.
Brudarebacken är ett säkert ställe för ringtrast i april och rovfåglar ses ofta skruva över åsen. Från Hårssjöns vassar hörs rördrommen tuta.

Nidingen är en liten låg avlång ö på cirka tolv hektar, med högsta
punkten bara sex meter över havet. Den ligger sju kilometer sydväst om Onsalahalvön, söder om Göteborg.
Ön är fruktad av sjöfarare men älskad av fågelskådare. Den ligger
mitt i farleden längs kusten utanför Kungsbackafjorden, där dess
silhuett med de tre fyrarna som unikt kännemärke är ett välkänt
varningstecken.
På ön finns Sveriges enda
häckande koloni av
tretåig mås.

Vid Ragnhildsholmen sjunger näktergal, gräshoppsångare och
rosenfink i den stilla sommarnatten och över Hökällas våtmarker
hörs enkelbeckasinen spela. I Torslandavikens vintervatten ses
salskraken i sin vackra dräkt.

De två äldre fyrtornens
fönstergluggar och några
lyktstolpar (!) är populära
boplatser.

I Välen flyger skäggmesen från vippa till vippa och i Hjälms våtmark är det ofta tätt bland både änder och rovfåglar. Från Smithska udden ses tättingar sträcka ut på sin långa resa söderut.
SPARVHÖK OCH RÖDSPOV
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Och detta är bara ett litet axplock av vad Göteborgstrakten har att
erbjuda oss skådare!

Hemsida:
www.gof.nu/nidingen
TRETÅIG MÅS
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