PROGRAM HÖSTEN 2016
Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om?
Hör gärna av dig till programgruppen med tips.
petter.halden@gmail.com

Exkursioner 25 september – 3 december

Programmet finns även tillgängligt på www.uof.nu/program och på Facebook. Eventuella ändringar

Hjälstaviken – lördag 22 oktober

meddelas via dessa kanaler. På www.facebook.com/UpplandsOrn/events kan man också prenumerera

Gäss av flera arter betar på ängarna. Ute på viken ligger stora antal änder. Ett fåtal vadare kan finnas kvar. Goda

på våra evenemang för att aldrig missa något. Resekostnad betalas direkt till respektive bilförare.

chanser att se blå kärrhök och fjällvråk. Ca 3 km gångsträcka.

För UOFs medlemmar under 25 år gäller halvt ordinarie pris. Varmt välkomna!

Anmälan: Olle Nordbeck, e-post olle.nordbeck@gmail.com eller tel 076-142 80 04.

Skatudden – lördag 1 oktober

Kostnad: 70 kr.

Samling: kl 08:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.

Prutgäss och änder sträcker söderut längs kusten. Från Åland och Finland kommer tättingar och rovfåglar in.
Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 018-26 12 26, 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: kl 05:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 150 kr.

Vardagsvandring Uppsala – tisdag 25 oktober
Vi avnjuter innerstadens vinterfåglar. Strömstaren dyker vid Upplandsmuséet, stenknäckar födosöker i Slottsbacken, i
Botaniska trädgården letar vi turkduva och förhoppningsvis är pilgrimsfalken tillbaka på Domkyrkan även i år. Ca 3,5
km vandring.
Samling: kl 15:45 vid Helga Trefaldighetskyrkan.

Vardagsvandring Tjocksta och Danmark – tisdag 4 oktober
Diverse rovfåglar ses över fälten och flockar av finkar och fältsparvar drar omkring. Gäss och ljungpipare rastar. Runt

Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@
hotmail.com eller
tel 073-554 40 84.

Linnés Hammarby träffar vi på några av skogens fåglar.
Samling: kl 16:30 på parkeringen vid Linnés Hammarby. Ca 5 km vandring.
Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@

Skådarpub i Uppsala

hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

– onsdag 26 oktober
Kom och berätta om spännande obsar, roliga exkursioner, diskutera strategi inför fågelrallyt i november eller bara ha
det trevligt med andra fågelintresserade. Ingen föranmälan behövs.

Björn – lördag 8 oktober

Vi träffas från kl 18:30 på Buddy’s, Dragarbrunnsgatan 53 i Uppsala.

Följ med ut till Björn ännu en gång och bevittna höststräcket i ett senare skede. Vi vill gärna se mycket fågel på ön
och hoppas därför på ostliga eller sydostliga vindar inför resan och lite lätt dimma skadar inte. Morgonen inleds
med att vi spanar av sjöfågelsträcket, därefter vandrar vi runt ön och letar efter rastande tättingar i buskar och vass.

Fågelfika – söndag 30 oktober

Chanserna för tajgasångare är goda. Tubkikare rekommenderas. Antalet deltagare är begränsat.

Vi samlas på Katedralkaféet, Domkyrkoplan i Uppsala, kl 14–16 för att dricka kaffe,

Anmälan: tidigast 26 september till Per Johan Ulfendahl, e-post perjohan.ulfendahl@telia.com eller tel 070-577 21 75.

prata fåglar och ha det allmänt trevligt. Ingen anmälan, fika köper man på plats.

Samling och avresa från Uppsala enligt överenskommelse. Två båtar kommer att gå till Björn från Fågelsundet med
planerad avgång kl 06:00 resp kl 06:30.
Pris: bilresa 150 kr + båtresa 250 kr.

Azorerna med Corvo i fokus
– torsdag 10 november

Vardagsvandring Sunnerstaviken – tisdag 18 oktober

Ikväll får vi besök av Richard Ek från Svedala, Corvoresenär sedan 8 år. Vi kommer att få en genomgång av vad
ögruppen Azorerna har att erbjuda fågelmässigt och hur man får ut det mesta av ett besök. Vi kommer också att

Vi hälsar på kattugglan i sitt hål på Liljekonvaljeholmen. Stjärtmesar och siskor födosöker i buskagen och några

fokusera lite mer på vad som händer under hösten, framför allt i oktober, på skärgårdens nordvästligaste ö Corvo. Här

dykänder och skrakar rastar i Sunnerstaviken. Ca 2,5 km vandring.

har det hittats mängder av felflugna amerikanska tättingar de senaste tio åren.

Samling: kl. 16:00 vid Liljekonvaljeholmen. Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor

Föreläsningen börjar kl 18:30 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala. Fritt inträde.

kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Samarrangemang med Studiefrämjandet i Uppsala.
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Isfria sjöar – lördag 12 november
Vi besöker Hosjön och Skedviken. Flockar med fiskande storskrakar och salskrakar. Med lite tur kan även bergand ses.
Havsörnar oroar flockarna. Kort gångsträcka.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 018-26 12 26, 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: kl 08:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 70 kr.

Arktikan – torsdag 17 november
Jon Jörpeland har tillbringat mycket tid vid Finska viken där han beskådat det mäktiga sträcket av arktiska sjöfåglar,
vadare och tärnor både vår och höst. Han har mycket att berätta om detta skådespel i allmänhet och sina egna
erfarenheter i synnerhet. Vi får även tips om var, när och hur man bäst upplever detta.
Föreläsningen börjar kl 18:30 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala. Fritt inträde.
Samarrangemang med Studiefrämjandet i Uppsala.

Skådarpub i Uppsala
– onsdag 23 november
Kom och berätta om spännande obsar, roliga exkursioner, diskutera strategi inför fågelrallyt i november eller bara ha
det trevligt med andra fågelintresserade. Ingen föranmälan behövs.
Vi träffas från kl 18:30 på Buddy’s, Dragarbrunnsgatan 53 i Uppsala.

Uppsnappat 15 februari 2015 – 17 augusti 2016
NINA JANELM

Detta är ett urval av observationer som rapporterats till Artportalen
under perioden. Observera att alla rapporter ännu inte behandlats av Rrk.

Näktergalan – lördag 3 december
Vintern närmar sig och vi vill önska alla våra medlemmar, nya som gamla,
god jul med en hejdundrande fest! God middag, underhållning
och härlig stämning utlovas. Under kvällen delar vi
också ut pris till vinnarna av Vattenrallyt. Kalaset går
av stapeln lördag 3 december kl 17:30 på Odd
Fellow-huset, Börjegatan 44 i Uppsala. Antalet
deltagare är begränsat.

En amerikansk kricka upptäcktes 5/4 av Jon Hessman

Ägretthäger har ökat i Sverige under senare år och

vid Viik strandäng, Lårstaviken. Den visade sig fint på

häckar också numera på Gotland. Här i Uppland är det

nära håll för många skådare, som fram till 11/4 tog

nu för tiden inte helt ovanligt att få syn på denna snygga

chansen att se denna amerikanska släkting till ”vår”

vita häger. Periodens observationer: 1–2 ex Ledskärsviken

kricka. De som missade den då, fick en ny chans när

2/4–12/8 (Sven Gustafsson m fl), 1 ex Husbydammarna

Kalle Brinell upptäckte en amerikanare bland de vanliga

4/4 (Anssi Laurila), 1 ex Rörbacka, Dalälven 10/4

krickorna i Ledskärsviken 6/6. Även den fågeln stannade

(Andreas Press), 1 ex Väddö skjutfält 15/4 (Jan Edelsjö,

kvar ett litet tag och sågs fram till 15/6.

Aina Olsson), 1 ex Trunsta träsk, Knivsta 24/4 (Marcus
Eriksson), 1 ex Årike Fyris 24/4 (Jocce Ekström), 1 ex

Ute på Svenska Högarna dök en vitnackad svärta upp

Fågelsundet, Björns skärgård 1/5 (Torbjörn Ebenhard),

30/5 (Anders Eriksson, Bill Douhan), första fyndet för

1 ex Tärnudden, Örskär 3/5 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex

till Hanna Liljebäck på e-post

lokalen. Fågeln var kvar till 4/6, men ogynnsamt väder

Dalälvsmynningen 5/5 (Jan Forsberg), 1 ex Ridddersholm,

medlem@uof.nu eller tel 070-604 40 28.

och det faktum att Svenska Högarna ligger långt ut,

Rådmansö 8/5 (Peter Slingerland, Christina Hallingström),

Ange eventuella kostpreferenser

gjorde att den inte var direkt dragbar för skådarna på

1 ex Vigelsjöviken, Lommaren 9/5 (Arvid Löf), 1 ex

eller allergier.

land.

Hjälstaviken 10/5 (Inger Strid), 1 ex Vendelsjön 12/5

Anmälan: senast 15 november

Pris: 180 kr, betalas till föreningens postgiro
22 87 04-3. Skriv namn på inbetalningen.
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(Esbjörn Olofsson), 2 ex Björkhagen 106 22/5 (Lars-Erik
Praktejder är pralinen i ejderflockarna, alltid

Roxin), 2 ex Kallrigafjärden 23/5 (Teet Sirotkin), 1 ex

eftertraktad men sällan sedd. En sådan godbit sträckte

Skatudden, Gräsö 17/6 (Göran Ormestad) samt 1 ex

förbi Svenska Högarna 9/4 (Måns Grundsten), och det

Norrboda, Gräsö 17/6 (Lars-Gunnar Bråvander). Somliga

finns också en rapport om ett ex vid Backbyfjärden,

av dessa observationer kan naturligtvis röra sig om

Singö 12/4 (Jesper Larsson).

samma individ som flyttat på sig, det är svårt att avgöra.
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