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UOF:s program hösten 2008 
Exkursioner

Kärven - Hosjön söndag 26 oktober
Några salskrakar fiskar i sjön och bland de 
rastande dykänderna hittas en bergand. En 
blå kärrhök jagar i vasskanten, havsörnar 
passerar regelbundet och varfågeln spanar 
från en busktopp. 
Anmälan till Tomas Kjelsson, 0174-241 68.
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl. 07:30.
Pris 50 kr.

Funktionärsträff

Söndag 16 november
UOF anordnar Funktionärsträff med möjlighet 
för alla övriga medlemmar att deltaga. 
Plats: Studiefrämjandet 
Portalgatan 2. 
Tid och mer information kommer att finnas 
på vår hemsida www.uof.nu

Inneträff

Etiopien – ett exklusivt skådarland 
onsdag 5 november 
Med över 850 olika fågelarter observerade, 
varav ca 30 endemer, börjar man kanske ana 
detta lands rikedom. Här finns ett stort antal 
varierande biotoper, allt från det varma Rift 
Valley, fuktiga regnskogar och torra savanner 
till höga bergsplatåer på över 4 000 m höjd. 
Håkan Pohlstrand som vuxit upp i landet och 
leder ett flertal resor dit, bl.a. AviFaunas, tar 
oss med på en spännande färd genom landet. 
Upptäck ett nytt land där fågelendemerna 
Ruspoli´s Turaco och Stresemans Bushcrow 
samsas med däggdjursrariteter som lejonapor 
och de vackra etiopiska vargarna.
Tid och plats: Studiefrämjandet, 
Portalgatan 2, kl. 19:00. 
Pris 20 kr.

Den 29 maj förra året, när jag skulle 
besöka ett av mina stenskvätterevir 
i Lagga, mötte jag en ettrig entita i 

ett buskage. Titan varnade som bara den och 
jag anade att den hade sitt bo i närheten. Rätt 
snart hörde jag även tiggande ungar och jag 
spanade in i den täta syrenbusken men kunde 
inte se någon form av bo. Men varifrån kom 
tigglätena egentligen, var det inte från busken? 
Jag lyssnade intensivt och fick ögonen på 
den gamla vattenpumpen som stod där intill 
syrenbusken. Var det möjligt...? Jag kikade ner 
i den minimala springan upptill på pumpen 
och möttes av plirande ögon från nästan flygga 

När jag gick på 
pumpen...

Annika Rastén

entiteungar. Att räkna dem var helt omöjligt 
men de var i varje fall minst fyra stycken. 
Vilken lustig boplats! Jag hoppas verkligen 
att ingen fick för sig att använda den gamla 
pumpen och är ni någon gång i färd med ta 
en sådan i bruk, titta då först efter så att ingen 
bor i pumpen.

Entiteholk. Foto: Annika Rastén


