PROGRAM
Exkursioner
Hackspettar − lördag 2 april

Örskär 23 − 24 april FULLBOKAT visslar småfläckig sumphöna.

Gryning med ropande slaguggla och
visslande sparvuggla. 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,
gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: kl 05.00 vid Helga
Trefaldighetskyrkan.
Resekostnad: 100 kr.

Följ med och kolla in fågellivet vid
denna klassiska Uppsalalokal. Guidar
bland vårfåglarna gör Gunnar
Ehrenroth och Barbro de Jounge.
Ingen anmälan eller kostnad
(se hemsidan eller Facebook för
uppdaterad information).
Samling: kl 18.00 på västra sidan av
Fyrisån, vid fågeltornet.

Örskär är i slutet av april kanske
Mellansveriges bästa lokal för
sträckande tättingar. Finkar kan vid
rätt väderläge summeras i tiotusental
och trastar sträcker med åtskilliga
hundra. Ringtrast är närapå daglig i
slutet av april. Om våren är sen ser vi
fortfarande en del gäss sträcka norrut
över havet, och i sundet finns goda
chanser att se sträckande vråkar
och hökar. Örskär är en komplett
fågellokal! Vi kommer att bo i de
f d S1-stugorna som ligger på klippor
intill fyren med en magnifik utsikt
över Södra Kvarken. Vandrarhemmet
har tagit över stugorna efter militären
och vi har dem för oss själva. ”All
bekvämlighet” finns, inklusive WC
och TV. Guidar gör Petter Haldén.
Kostnad: 500 kr inkl resa, logi och
båttransport.
Anmälan senast 10 april till Petter
Haldén på: petter.halden@gmail.com
Samling kl 06.00 vid Helga
Trefaldighetskyrkan. Åter i Uppsala ca
16.30 den 24 april.

Vendelsjön − söndag 17 april

Årike Fyris – onsdag 27 april

Årike Fyris – onsdag 13 april

Stora mängder svanar samt gäss
och änder av flera arter rastar
vid Vendelsjön med omgivningar.
Havsörnar sätter fart på sjöfåglarna.
Bruna kärrhökar patrullerar över
vassen. Fiskgjusen ryttlar över sjön.
Den första rödbenan kan vara på
plats. Lars-Erik Larsson guidar vid den
fina vårlokalen.
Anmälan: Lars-Erik Larsson,
070-750 02 03.
Samling: kl 07.00, plats enligt
överenskommelse med Lars-Erik
Larsson.
Resekostnad: 60 kr.

Årike Fyris – onsdag 20 april
Följ med och kolla in fågellivet vid
denna klassiska Uppsalalokal. Guidar
bland vårfåglarna gör Nina Janelm
och Barbro de Jounge.
Ingen anmälan eller kostnad.
Samling: kl 18.00 på västra sidan av
Fyrisån, vid fågeltornet.
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Följ med och kolla in fågellivet vid
denna klassiska Uppsalalokal. Guidar
bland vårfåglarna gör Jon Hessman
och Barbro de Jounge.
Ingen anmälan eller kostnad.
Samling: kl 18.00 på västra sidan av
Fyrisån, vid fågeltornet.

Årike Fyris – onsdag 4 maj
Följ med och kolla in fågellivet vid
denna klassiska Uppsalalokal. Guidar
bland vårfåglarna gör Gunnar
Ehrenroth och Petra Ögren.
Ingen anmälan eller kostnad.
Samling: kl 18.00 på västra sidan av
Fyrisån, vid fågeltornet.

Beckasiner och andra vadare
– Hjälstaviken, lördag 7 maj
På kvällen spanar vi på vadare och
andra våtmarksfåglar vid viken.
Rördrom tutar och från skymningen

Enkelbeckasinernas spel kommer
igång. Det är nu det finns chans att
höra dubbelbeckasinens spel. Även
någon dvärgbeckasin kan ha dröjt
sig kvar.
Anmälan: Pekka Westin, 0171-46 30
39 och 070-572 80 42.
Samling: kl 18.00 vid Helga
Trefaldighetskyrkan.
Resekostnad: 50 kr.

Årike Fyris – onsdag 11 maj
Följ med och kolla in fågellivet vid
denna klassiska Uppsalalokal. Guidar
bland vårfåglarna gör Nina Janelm
och Petra Ögren.
Ingen anmälan eller kostnad.
Samling: kl 18.00 på västra sidan av
Fyrisån, vid fågeltornet.

Vendelsjön och ringmärkning
– söndag 15 maj
Att se fåglar på nära håll kan öppna
helt nya dimensioner i fågelintresset.
Vi får se hur ringmärkning går till
och kommer i närkontakt med både
vanliga och mindre vanliga arter.
De som vill åker vidare och avslutar
vid Varggropen bland vadare och
dvärgmåsar. Guidar gör Oxängens
ringmärkningsgrupp.
Anmälan: petter.halden@gmail.com
Samling: kl 07.00 vid Örbyhus slott
(observera platsen).

Svenska Högarna
lördag 21 maj
Se nedan under ”Studiecirkel”

Nattsångare längs
Fyrisån söndag 5 juni
De flesta Uppsalabor är ovetande
om att knäckepilarna, häggarna och
hundkäxen längs Fyrisån härbärgerar
ett flertal exklusiva sångare som
bara sjunger om natten. På denna
cykelexkursion lyssnar vi i maklig
takt efter kornknarr, kärrsångare,

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

2 april – 12 juni
näktergal och kanske busk- och
flodsångare längs cykelvägar intill
Fyrisån. Medtag cykel och fika.
Exkursionen samordnas med Biotopia
och är mycket lämplig för dig som är
nyfiken på och vill lära dig mer om
fåglar. Ingen anmälan eller kostnad.
Samling: Biotopia, Vasaparken kl
21.30. Frågor om exkursionen:
jonhessman@hotmail.com

Preliminärt pris för studiecirkeln är
800 kr, vilket inkluderar båtresan
till Svenska Högarna. Kostnader för
bilresa till Furusund tillkommer, ca
100 kr. För den som även vill köpa
kokboken ”Matbok från Svenska
Högarna” tillkommer drygt 200 kr.
Frågor om studiecirkeln: margareta.
johansson@studieframjandet.se

Nattsångare i Uppland
– lördag 11 juni

Småfågelskådarna är Upplands
Ornitologiska Förenings verksamhet
för fågelintresserade barn i åldrarna
6−12 år. Exkursionerna vänder sig
till barn med medföljande anhörig.
Ta kontakt med Petter Haldén på
petter.halden@gmail.com om du vill
veta mer.

Uppland är förmodligen Sveriges
bästa landskap för nattsångare.
Under denna traditionella
nattsångarexkursion besöker vi
de bästa platserna för året och
har gott hopp om att få höra
vaktel, kornknarr samt busk -,
flod-, kärr- och gräshoppsångare.
Tiggande uggleungar hör också
försommarnatten till. Även om
det är sommar så kan det bli kyligt
på natten. Varma kläder och fika
rekommenderas.
Anmälan: jonhessman@hotmail.com
Samling: kl 21.30 vid Helga
Trefaldighetskyrkan, Uppsala.
Resekostnad: 100 kr.

Studiecirkel – Fåglar och mat
på Svenska Högarna
Vi har väl alla fascinerats av hur folk
har kunna bo och leva året runt i
den yttersta skärgården. I denna
ministudiecirkel får vi möjlighet att
lära oss mer om både fågellivet och
om vilken mat man äter i den yttersta
skärgården. Vi inleder med två
träffar på sal den 11 och 18 maj och
avslutar med en heldagsexkursion
till Svenska Högarna lördagen den
21 maj.
Max antal deltagare: 12.
Cirkel- och exkursionsledare: Per
Johan Ulfendahl.
Anmälan till Studiefrämjandet
via deras kurssida www.
studieframjandet.se/uppsala

Småfågelskådarna
– fågelskådning för barn

Garnsviken – Askare
hage måndag 2 maj
Säsongens första utflykt med
småfågelskådarna går till Garnsviken
nära Venngarns slott. Sedan några
år finns här ett ståtligt fågeltorn i
flera våningar som nås via en stadig
spång. På vattnet ser vi änder och
gäss och på de betade strandängarna
rastar långbenta vadare på väg till
norra Sverige. Guidar ikväll gör Eskil
och Fredrik Friberg som har mycket
att berätta om lokalen. Ta gärna med
fika!
Anmälan: petter.halden@gmail.com
Samling: Parkeringen mellan
Venngarns slott och Fiskartorpet
kl 18.30.

Vendelsjön − Varggropen
söndag 15 maj
En av Upplands absolut finaste
fågellokaler där man ser fåglarna
på nära håll. I Vendelsjön häckar
världens minsta mås – dvärgmåsen
som vi kommer att se fint från
fågeltornet vid Varggropen. Med
tur hör vi Sveriges största sångare,

trastsångaren från vassarna i
närheten. Vi ser också flera rovfåglar
som brun kärrhök och fiskgjuse.
De som vill avslutar med fika på
Ängslyckans Café ett stenkast från
fågeltornet. Guidar gör Martin och
Vilhelm Amcoff.
Anmälan: petter.halden@gmail.com
Samling: Parkeringen vid Ål (adress
Ål 107, Örbyhus) på östra sidan
Vendelsjön kl 08.00. Därifrån ca 300
m promenad till Varggropen.

Ringmärkning av göktytor –
Laggabygden söndag 12 juni.
Göktytan är en av Sveriges
märkligaste fåglar, en hackspett
som inte kan hacka! Favoritmaten
är myror och deras puppor som den
slukar med hjälp av sin långa tunga.
Om göktytan blir stressad sträcker
den ut sin långa hals och vrider och
vänder på huvudet nästan som en
orm! Eftersom göktytan inte kan
hacka ut egna bohål, tycker den om
att häcka i fågelholkar som vänliga
människor sätter upp. Jan Wärnbäck
är en sådan fågelvän och vi följer
med honom för att ringmärka de
göktytor som häckar i hans holkar.
Medtag fika!
Anmälan: warnback@hotmail.com
Samling: Lagga Bygdegård kl 09.00.

Ändringar, som berör vårens exkursioner (p g a
väder etc) och övrig information angående programmet, går ut via hemsidan www.uof.nu och
föreningens Facebooksida. Resekostnad betalas
till bilförarna.
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