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Vinter & vår 2016

Utflykter och inneträffar är öppna för alla. Du får glädjen att uppleva och 
lära dig lite mer om Gotlands fåglar. Du behöver inte alls vara expert! 

Ta gärna kontakt med respektive programpunktsansvarig om du har frågor 
kring dessa aktiviteter eller om samåkning. 

Glöm inte fika, efter någon timme i fält blir man sugen. Ta på dig lämplig 
klädsel vid utflykterna, kom ihåg att det kan vara nog så kallt på våren när 

havet kyler. Se vår hemsida om några ändringar har skett.

Tisdagen 12 januari  Koltrasten - Sveriges nationalfågel
Tomas Carlsson (070-212 25 91) berättar om koltratsen som är Sveriges nationalfågel, 
dess historia, folktro, och lite om de tidigare vinterräkningarna på Gotland. Vi tipsar 

också om fågelmatning. Hemse Bibliotek kl. 19.00.

Söndag 17 januari  Internationell sjöfågelräkning
Nu skall vi för åter försöka täcka hela kusten runt Gotland. 

Tycker Du om att räkna fåglar kan du naturligtvis hjälpa till. 
De som ansvarar för en inventeringssträcka bokar in aktiviteten.

Kontaktperson Clas Hermansson, (tel. 070-254 03 95).

Tisdagen den 19 januari  Lär dig rapportera och läsa nya Svalan 
Hur ska man använda och rapportera på nya svalan eller ”Artportalen” som den heter, 
många tycker det är ovant och lite krångligt. Tillsammans lär vi oss mer om hur det 
går till, med några som är mer vana. Tid: kl. 18.00 i Vita huset på Ekmansgatan 11 i 

Visby. Ansvariga Mattias Gerdin och Sven-Olov Lundgren (070-26 77 324).

Söndagen 31 januari  Vinterfåglar in på knuten
Under Sivert Söderlunds (tel. 070-332 66 77) sakkunniga ledning får vi studera 

fågelbordens besökare, samt samtala om vilken mat som är bäst för olika fågelarter. Vi 
börjar vid GOFs fågelbord vid Hällarna, och fortsätter vidare (om vädret tillåter), till 

några andra matningar i Visby. Det är också den stora fågelbordsräkningshelgen i hela 
Sverige, dra ditt strå till stacken! Samling kl. 10.00 vid parkeringen söder om Leva.

Tisdagen 9 februari  Fågelbilder från Ungern
Ungern är hem för stortrappar, storkar, blåkråkor och många andra exotiska fåglar. 
Arter som vi bara kan drömma om. Några arter uppträder sällsynt på Gotland, som 
blåkråka, medan några ses årligen, som härfågeln. Följ med Torsten Green-Petersen 

när han visar sina fantastiska bilder och berättar om en resa till Ungern. 
Kl. 18.00 i Vita huset på Ekmansgatan 11 i Visby.

Söndagen 14 februari  Vandring i Klintehamn särskilt för nybörjare
Tro inte att vintern är öde i naturen. Klintehamn har ett rikt och varierat fågelliv 
om vintern. Pilgrimsfalk och örn jagar ofta bland änder och doppingar i hamnen. 
I åmynningarna finns ibland vattenrallar och kungsfiskare, i vassen smyger den 

svårsedda rördrommen. Längre upp i samhället övervintrar en stor mängd småfåglar. 
Passa på att med Sivert Söderlund (tel. 070-332 66 77) utforska dessa fågelmarker.

Samling vid Karlsökajen (där båten till Stora Karlsö lägger till om sommaren) i 
Klintehamns hamn kl. 10.00

Tisdagen 23 februari  Årsmöte
Föreningens medlemmar kallas till Gotlands Ornitologiska Förenings ordinarie 

Årsmöte kl. 18.00 i Vita Huset, Ekmansgatan 11 Visby.  Föreningen bjuder på fika.
Efter sedvanligt årsmöte kommer ett program som senare presenteras på föreningens 

hemsida. Ansvarig för det praktiska är Sivert Söderlund.

Tisdagen den 8 mars  Ana ugglor i mossen – uggleutflykt med skrönor vid brasan
Uggleutflykt om vädret inte är alltför uselt, ledaren Tomas Carlsson (tel. 070-212 
25 91). Förutom att försöka höra några ugglor berättar exkursionsledaren lite om 
ugglornas historia och människornas uppfattning om dem. Detta sker vid brasans 

värme, så glöm inte att ta med korv. Samling vid Svajdestugan, utanför Visby kl 18.00

Måndagen den 21 mars  Fågel- och naturberättelser  
Berättarkafé på Klintehamns bibliotek

Kl. 19.00. I de vackra lokalerna på Klintehamns bibliotek i Donnerska huset, samlas vi 
framför brasan. Där lyssnar och berättar vi för varandra på temat fåglar och natur. Man 
behöver inte vara fågelskådare för att komma! På ett berättarcafé får man gärna berätta 
en händelse, en skröna eller en upplevelse. Men man kan också bara lyssna! Det finns 

kaffe med tilltugg för 20 kr. Ansvarig är Tomas Carlsson 070-212 25 91.
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Söndagen 3 april  Möt våren på Ekstakusten med korv och brasa
Vårens sjöfåglar, med ejderflockarna i spetsen flyger förbi Gotland mot häckplatserna 
i Skandinavien och Ryssland.  Om vädret är det rätta kan ansenliga mängder andfåglar 

flytta förbi ön under den tidiga våren!
Men om vinden är motig och det blir en fågelfattig dag njuter vi ändå av en varm 

brasa och korvgrillning. Samling kl. 09:00 vid Tomsare Kvarn.  
Ansvarig och Sven-Olof Lundgren (070-267 73 24).

Söndag 10 april  Fåglar i Visby – vandring bland gråsparvar och stadsduvor
Promenad med berättelser och samtal bland våra vanligaste fåglar varav några, 

gråsparvar och stadsduvor kanske är de mest ringaktade av alla fåglar? 
Men de är också varelser vilka länge funnits i människans närhet och har 

en spännande kulturhistoria. 
Tomas Carlsson (tel. 070-212 25 91) leder oss in en tusenårig berättelse. 

Samling utanför Almedalsbibliotekets ingång kl. 10.00

Söndagen den 17 april  Lär dig om Fågelfotografering
För nybörjare. Vad ska man tänka på när man fotograferar fåglar och natur? Var med 
ett stund ute i det fria, i den närmaste naturen. Se motiv, känn din kamera, varför blir 

mina bilder suddiga, för ljusa, för mörka osv. Medan bilder man ser på nätet och i 
fågeltidningar verkar vara så enastående? Med Torsten Green-Petersen (070-647 51 

43) och Jim Sundberg. Samling vid Kruttornet i Visby, kl. 09.00

Söndagen 24 april  Utflykt till Snoderviken och Klase på sydvästkusten 
Mitt i våren får du möta vadare och änder samt många andra arter. I detta 

fågeleldorado blir du vägledd av Per Smitterberg. (070-568 53 68). 
Samling vid Sproge kyrka kl. 07.00.

Lördagen 7 maj  Nationell tävling, Fågeltornskampen Sverige – Finland 
Besök ett av de deltagande fågeltornen under räkningen och bli inspirerad. 

Eller varför inte bilda ett lag och bli bäst i Sverige eller åtminstone på Gotland!
Räkningen startar kl. 05.00 och pågår i åtta timmar till kl. 13.00. 

Bilda ett lag och välj lämpligt fågeltorn. Mattias Andersson (072-358 23 89) 
samordnar lag och tävling. Vill du/ni vara med i tävlingen, kontakta Mattias. Lyssna 

också med honom om vilka torn som har bevakning den aktuella tiden, 
om du bara vill komma förbi på ett besök.
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Tisdag 10 maj  Sångfåglar på Hällarna
Hällarna i Visbys södra utkant är ett mycket naturskönt område med gott om fåglar. I 
maj kommer många sångare och på Hällarna kan man särskilt studera olika sångare 

som lövsångare, ärtsångare, törnsångare och svarthätta. 
Med hjälp av Sivert Söderlund (tel. 070-332 66 77) lyssnar vi och benar ut vilken sång 
som tillhör respektive fågelart. Ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om osynliga och 
obekanta, men väl så ljudliga fåglar. Samling vid parkeringen söder om ”Leva” (ut 

mot Hällarna) kl. 18.00.

Tisdagen 24 maj  Kvällsutflykt till Västergarn och Paviken
Skåda våtmarkens vingar i ett av öns finaste fågelområden. Samling vid Västergarns 

hamn kl. 18.00. Sten Wikström leder utflykten (tel. 070-754 60 25).

Tisdagen 31 maj  Nattens hemligheter – Lina Myr
Kvällsutflykt som startar vid Vallstena kyrka kl. 21.00.   Vi besöker den klassiska Lina 
Myr för lyssning på nattsjungande fåglar. Lars Brolund (tel. 076-831 70 93) leder oss i 

den nattliga mystiken bland nattskärror, kornknarrar och nattsångare. 

Tisdagen 7 juni  Trädgårdsfåglar i botaniska trädgården
Kvällsträff i Botaniska trädgården i Visby. Lär dig optimera din trädgård, vilka 
träd och buskar gynnar ett rikt fågelliv, samt om holkar och bon, m.m. Hur kan 
fågelrikedom gynna trädgården? Samtal och praktiska exempel i en av landets 

finaste trädgårdar. Leder gör Tomas Carlsson (070-212 25 91). Samling i Botaniska 
trädgården Visby, vid Lusthuset kl. 18.00.

Väl mött!
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Nybörjarträffar i fält
Under våren kommer också att ordnas nybörjarträffar ute i fält för intresserade. Hur känner jag igen olika 

vanliga fåglar? Välkommen att anmäla dig till Sivert Söderlund (tel. 070-332 66 77).

Möt en fågelskådare
Möt fåglar och fågelskådare i Östercentrum. Under året (2016) planeras för en visning av hur fågelskådning 

kan vara. Troligen i Östercentrum. Håll ögonen på hemsidan och i dagstidningarna.

Polenresa? 
Några medlemmar funderar på om GOF borde göra en fågelresa till Polen under några dagar i vår, tänkbara 

startdatum är 23/4 eller 30/4. Är du intresserad hör av dig till Sven-Olof Lundgren (070-267 73 24).


