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Nya Artportalen onsdag 27 januari
En träff för dig som inte behärskar nya Artportalen 
till fullo. Blir det fullsatt? Bertil Johansson, med 
flerårigt förflutet som support till användare av Art-
portalen, hjälper oss med tips och trix för att få ut 
mesta möjliga av nya Artportalen. Störst utbyte av 
kvällen får du om du tar med din egen dator. Saknar 
du egen bärbar dator kan du sitta bredvid någon 
som har. 
Ingen anmälan.
Lokal och tid: EBC, lärosal 2 kl 18.30-21. 
Frågor om inneträffen: petter.halden@gmail.com

Mongoliet onsdag 17 februari
Mongoliet är ett av världens mest glesbefolkade län-
der. Tre miljoner människor ryms på en yta dubbelt så 
stor som Sverige. Höglänt stäpp, berg och öken do-
minerar landet men längst i norr finns också sibiriska 
barrskogar. Peter Hunger, med mångårig erfarenhet 
som researrangör över hela världen, visar bilder och 
berättar om fågel- och djurlivet i detta spännande 
land. Vi får följa med till snöleopardens berg, bekan-
ta oss med stäppens tranor och de sibiriska arterna i 
tajgan för att nämna några höjdpunkter. 
Ingen anmälan eller kostnad.
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Vinterfåglar i stan lördag 6 februari 
Välkommen på en vintervandring i Uppsala stad 
där vi kommer att försöka se några av de arter som 
övervintrar i Uppsala, och som kan vara svåra att se 
andra tider på året. Kronan på verket är naturligtvis 
den pilgrimsfalk som sedan flera vintrar återkommer 
till Domkyrkan och centrala Uppsala. Vid närbelägna 
Upplandsmuseet spanar vi efter strömstare. Om 
önskemål finns avslutar vi med gemensamt fika på 
närbeläget  kondis. 
Guidar gör Petra Ögren och Barbro de Jounge.
Ingen anmälan eller kostnad.
Frågor om exkursionen: petraogren@yahoo.se
Samling: kl 09.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 

Lavskrikornas land 
– Kittan i Gästrikland 13 februari
Efter en tidig avfärd från Uppsala anländer vi i gry-
ningen till Kittan. Väl på plats finns en större matning 
där vi hoppas att lavskrikor och hackspettar visar sig. 

Vid den här tiden på året finns det även möjlighet 
att se tallbitar och skogshöns i omgivningarna. Ta 
gärna med lite falukorv, det tycker lavskrikorna om. 
Det finns även en liten grillplats nära matningen för 
den som vill äta sin korv själv. Antalet deltagare är 
begränsat till 12 på denna exkursion.
Guidar gör Weine Erlandsson.
Anmälan: Weine Erlandsson 070-654 04 05  
eller weinee@live.se
Samling: kl 05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan, 
eller enligt överenskommelse vid anmälan. Vi är till-
baka i Uppsala vid 16-tiden. 
Kostnad: 150 kr

Ugglor – lördag 19 mars
Uppland är ett fantastiskt landskap för ugglelyssning. 
Vi har chans på allt från ugglevärldens minsting – 
sparvugglan, till den största – berguven. 
En annan målart är den för många inte så välkända 
slagugglan. Vi hoppas på bra väder som gör att vi har 
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Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om? 
Hör gärna av dig till programgruppen med tips.  
petter.halden@gmail.com

Lokal och tid: Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, 
Ekmansalen kl 18.30-21. 
Frågor om inneträffen: petter.halden@gmail.com

Årsmöte – onsdag 16 mars
Föreningen håller årsmöte på Evolutionsbiologiskt 
centrum (EBC), Norbyvägen 14. Föreningens verk-
samhet under året presenteras och nödvändiga val 
genomförs. Efter möte och fika utlovas ett spän-
nande föredrag.Ingen anmälan. 
Lokal och tid: EBC, Norbyvägen 14, kl 18.30.
Frågor om årsmötet: info.uof@gmail.com
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chans att höra flera arter ugglor. En av föreningens 
mest populära exkursioner och antalet deltagare är 
begränsat. 
Guidar gör Jan Wärnbäck.
Anmälan: Jan Wärnbäck 073-654 88 76  
eller warnback@hotmail.com
Samling: 16.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 100 kr.

Hackspettar - lördag 2 april
Gryning med ropande slaguggla och visslande sparv-
uggla. Hackspettarna kommer igång att ropa och 
trumma tidigt på morgonen. Orrspel, tranrop och 
trastsång ackompanjerar stämningsfullt i skogen. 
Med lite tur kan tjäder ses på vägen. 
Guidar gör Gunnar Ehrenroth.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth  018-26 12 26,  
076-780 70 17 eller gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: Kl. 05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 100 kr.

Årike Fyris – onsdag 13 april 
Följ med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 
Uppsalalokal. 
Guidar bland vårfåglarna gör Gunnar Ehrenroth. 
Ingen anmälan eller kostnad 
Samling: Kl. 18.00 vid fågeltornet på västra sidan 
av Fyrisån. 

Nybörjarkurs i fågelskådning
UOF genomför i samarbete med Studiefrämjandet 
både nybörjarkurs och fortsättningskurs i ”Fågel-
skådning – Artkännedom och fågelskådning som 
hobby”. Kurserna är på 6–8 träffar, såväl inomhus i 
Studiefrämjandets lokaler som utomhus i fält. Se Stu-
diefrämjandet i Uppsalas hemsida för aktuellt kursut-
bud. (http://www.studieframjandet.se/sok/Uppsala/)

Information om ändringar av höstens 

exkursioner eller inneträffar går ut via 

hemsidan www.uof.nu. Resekostnad 

betalas direkt till respektive bilförare 

eller närvarande funktionär. För UOFs 

medlemmar under 25 år gäller halva 

ordinarie priset. 
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