
PROGRAM    VINTER OCH VÅR 2017
Exkursioner 25 januari – 27 april

Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om?  
Hör gärna av dig till programgruppen med tips.  

jonhessman@hotmail.com

Sibiriska tundran – onsdag 25 januari
På höstarna är det många som letar felflugna sibiriska fåglar längs Upplandskusten. Men hur mycket vet vi 

egentligen om fåglarna i öster? Alexander Hellquist är en pionjär som gjort många och långa resor för att hitta svar 

på fågelvärldens gåtor. Ta del av berättelser, bilder och läten från hans äventyr på den svårtillgängliga ryska tundran.

Föreläsningen börjar kl 18:30 i Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt Centrum, Norbyvägen 18 D i Uppsala. Fritt inträde. 

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

Stockholm på vintern – lördag 28 januari
Huvudstaden har mycket att erbjuda i fågelväg så här års. Vi besöker några av de finaste vinterfågellokalerna, bland 

annat hälsar vi på hos den oskygga vattenrallen vid Råstasjön och den stora matningen vid Strömmen.

Anmälan: Zacke Svensson, e-post lustral89@gmail.com eller tel 070-441 45 88. Samling: kl 07:00 vid Helga 

Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 70 kr.

Fågelfika – söndag 5 februari
Vi samlas på caféet på Biotopia, Vasaplan i Uppsala, kl 14–16 för att dricka kaffe, prata fåglar och ha det allmänt 

trevligt. Ingen anmälan, fika köper man på plats. Vid frågor kontakta Barbro Forsander på  

tel 073-152 30 88.

Skådarpub – torsdag 16 februari
Kom och prata om spännande obsar, roliga exkursioner och mycket mer med andra fågelintresserade över en  

bit mat och en öl. Ingen föranmälan behövs, men om du ser detta på Facebook, så visa gärna ditt intresse att  

komma – Buddy’s är ett populärt ställe och vi måste boka bord. 

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

Vid frågor kontakta Per Johan Ulfendahl på tel 070-577 21 75 eller e-post perjohan.ulfendahl@telia.com

Lavskrikornas land, Kittan i Gästrikland – lördag 18 februari
Efter en tidig avfärd från Uppsala anländer vi i gryningen till Kittan. Väl på plats finns en större matning där lavskrika, 

gråspett och andra hackspettar ofta 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.

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

Samling: kl 05:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan  

i Uppsala. Resan till Kittan tar knappt två timmar. Åter i Uppsala vid 16-tiden.

Resekostnad: 150 kr.

Holkverkstad för utsatta arter – onsdag 1 mars
I samarbete med Biotopia anordnar vi en holkkväll för tre arter i särskilt behov av bostad: göktyta, tornseglare och 

stare. Möt entusiaster som jobbar hårt för att förbättra bostadssituationen för dessa tre arter. Start kl 18 med korta 

presentationer av respektive fågel och dess holk, sedan blir det holkbygge varvat med fika. Experterna på de olika 

arterna finns kvar och kan svara på frågor som dyker upp. Föranmälan för dem som vill bygga sin holk på plats, 

annars kan man bara komma och lyssna och köpa byggsatser i mån av tillgång. Självkostnadspris för byggsatserna. 

För anmälan och mer information kontakta e-post info@biotopia.nu eller tel 018-727 63 70.

Högbytorpstippen – lördag 4 mars
Denna soptipp ligger vid Upplands-Bro. Det finns chans till vittrut och havsörn. Vi står en bit norr om soptippen, 

så tubkikare rekommenderas. Därefter fortsätter vi till Ådö söder om Bro där dubbeltrastar flyger mellan de 

misteldignande träden. Vi går en kort bit längs vägen. Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller e-post 

gunnar.ehrenroth@gmail.com. Samling: kl 07:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 70 kr.

Fågelfika – söndag 5 mars
Vi samlas på caféet på Biotopia, Vasaplan i Uppsala, kl 14–16 för att dricka kaffe, prata fåglar och ha det allmänt 

trevligt. Ingen anmälan, fika köper man på plats. Vid frågor kontakta Barbro Forsander på tel 073-152 30 88.

Ugglor – onsdag 8 mars
I samband med kvällens träff på Biotopia (se mer under ”Lär känna din fågelbok”) kommer vi först att lära oss 

känna igen de olika ugglorna och deras läten. Därefter åker vi ut på en spontan uggleexkursion. Ingen föranmälan. 

Inneträffen börjar kl 18:30 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala.

Årsmöte – onsdag 15 mars
Föreningens årsmöte går av stapeln på Evolutionsbiologiskt Centrum, Norbyvägen 18 D, med start kl 18:30. 

Verksamhetsåret 2016 avhandlas och nödvändiga val genomförs. Efter möte och fika utlovas ett spännande föredrag. 

Vid frågor om årsmötet kontakta info.uof@gmail.com

Skådarpub – torsdag 23 mars
Kom och prata om spännande obsar, roliga exkursioner och mycket mer med andra fågelintresserade över en bit  

mat och en öl. Ingen föranmälan behövs, men om du ser detta på Facebook, så visa gärna ditt intresse att komma  

– Buddy’s är ett populärt ställe och vi måste boka bord. 

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

Vid frågor kontakta Per Johan Ulfendahl på tel 070-577 21 75 eller e-post perjohan.ulfendahl@telia.com
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Programmet finns även tillgängligt på www.uof.nu/program och på Facebook. Eventuella ändringar 

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

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

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

Vardagsvandring Håga ängar – tisdag 28 mars
Vi träffas vid Björns hög där sånglärkan drillar och staren gnisslar. I Nåsten möts vi av de första vårfåglarnas orkester 

och träffar på tofsmesar, hackspettar och korsnäbbar. En tidig morkulla eller skogssnäppa spelar över granarna. Om 

det vill sig väl ser eller hör vi någon uggla. Samling: kl 16:30 på parkeringen vid Björns hög. Ca 5 km vandring.

Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post  

jonhessman@hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Hackspettar och ugglor – söndag 2 april
Vi startar tidigt för att kunna hinna med slaguggla, sparvuggla och morkulla under nattens sista timme. När solen har 

gått upp blir det fart på hackspettarna och orrarna. Tranrop och trastsång ackompanjerar morgonkonserten.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com

Samling: kl 04:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 100 kr.

Hälleskogsbrännan – lördag 8 april
Sommaren 2014 härjade en stor brand i Västmanlands skogar. I spåren av eldsvådan genomgår växt- och djurlivet 

fascinerande förändringar. Lennart Waara från Västmanlands Ornitologiska Förening möter upp och visar oss runt i 

det nybildade naturreservatet samtidigt som han berättar om branden och vilka följder den har fått för skogen och 

dess invånare. Anmälan: Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Samling: kl 04:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala, vi är tillbaka runt kl 13:30.

Kostnad: 120 kr.

Fågelfika – söndag 9 april
Vi samlas på caféet på Biotopia, Vasaplan i Uppsala, kl 14–16 för att dricka kaffe, prata fåglar och ha det allmänt 

trevligt. Ingen anmälan, fika köper man på plats. Vid frågor kontakta Barbro Forsander på tel 073-152 30 88.

Vardagsvandring Halmby – tisdag 11 april
Vi går ett varv i det vackra slättlandskapet väster om Funbosjön. Gäss och tranor sträcker förbi och på fälten rastar 

flockar med rödvinge- och taltrast. Bofink, rödhake och järnsparv sjunger från skogen.

Samling: kl 17:30 i T-korsningen mellan väg 655 och väg 657 vid Halmby. Ca 4 km vandring. Vardagsvandringar är 

kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel 

073-554 40 84.

Årike Fyris – onsdag 19 april
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad man 

kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider på plats. 

Vid frågor kontakta Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com

Vendelsjön – lördag 22 april
Änder av flera arter rastar vid sjön. Havsörnar och bruna kärrhökar patrullerar över vassen. Rödbenor, grönbenor, 

gluttsnäppor och dvärgmåsar kan ha anlänt. Lars-Erik Larsson guidar vid den fina vårlokalen.

Anmälan: Lars-Erik Larsson, tel 070-750 02 03.

Samling: kl 07:00, plats enligt överenskommelse med Lars-Erik Larsson.

Resekostnad: 60 kr.

Vardagsvandring Lunsen – tisdag 25 april
I de fina skogarna i norra Lunsens naturreservat blir våren allt mer påtaglig. Spillkråkor trummar medan trastar och 

finkar sjunger för full hals. Kanske har någon svarthätta eller grönsångare hunnit anlända, eller träffar vi rentav på 

den skygga järpen?

Samling: kl 17:30 på parkeringen vid Vreten i södra delen av Sävja. Ca 5 km vandring.

Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@

hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Årike Fyris – onsdag 26 april
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad man 

kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider på plats. 

Vid frågor kontakta Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com

Skådarpub – torsdag 27 april
Kom och prata om spännande obsar, roliga exkursioner och mycket mer med andra fågelintresserade över en bit mat 

och en öl. Ingen föranmälan behövs, men om du ser detta på Facebook, så visa gärna ditt intresse att komma  

– Buddy’s är ett populärt ställe och vi måste boka bord. Vi träffas från kl. 18:30 på Buddy’s, Dragarbrunnsgatan 53  

i Uppsala. Vid frågor kontakta Per Johan Ulfendahl på tel 070-577 21 75 eller e-post perjohan.ulfendahl@telia.com

Lär känna din fågelbok
Vårvintern är en utmärkt tid att förbereda sig inför den stundande anstormningen av fåglar som vi alla väntar på 

till våren. För att vi ska känna oss lite säkrare på vad vi ser, så kommer vi att diskutera fåglar utgående från våra 

fågelböcker under fem tillfällen i februari till början av april. Vi träffas på Biotopia i Vasaparken kl. 18:30. Vid varje 

tillfälle fokuserar vi på en särskild fågelgrupp. På Biotopia finns det även tillgång till fika. 

Onsdagen 8 februari – Lär känna din fågelbok, Biotopia kl 18:30 till ca 20:30.
Tema: änder, svanar, gäss och storkfåglar.

Onsdagen 22 februari – Lär känna din fågelbok, Biotopia kl 18:30 till ca 20:30.
Tema: rovfåglar och sumphöns.

Onsdagen 8 mars – Lär känna din fågelbok, Biotopia kl 18:30 med efterföljande exkursion.
Tema: duvor, hackspettar och ugglor.

Om vädret tillåter gör vi en spontan uggleutflykt direkt efter träffen, så ta med varma kläder om du vill följa med!

Onsdagen 22 mars – Lär känna din fågelbok, Biotopia kl 18:30 till ca 20:30.
Tema: vadare, måsar, svalor, piplärkor och lärkor.

Onsdagen 5 april – Lär känna din fågelbok, Biotopia kl 18:30 till ca 20:30. 
Tema: trastar och sångare.

46  FÅGLAR I UPPLAND  4  2016 47FÅGLAR I UPPLAND  4  2016


