
Program för hösten 2013  
 
Information om exkursioner utan anmälan går ut via hemsidan www.uof.nu (vid lokalbyte etc.)  
 
September 
 

Hjälstaviken – lördag 7 september   
Gäss och flera arter änder myllrar vid viken. Några sena vadare dröjer sig kvar 
och flera arter rovfåglar jagar i området. Småfåglar från norr – blåhake, 
rödstrupig piplärka och lappsparv – har anlänt. 
 
Anmälan: Pekka Westin 0171-46 30 39 och 070-572 80 42.  
Samling: Kl 07:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 
Kostnad: 70 kr. 

 
Björn – lördag 21 september   
Höststräcket har börjat på allvar och det finns chans på allt från sena sångare 
till tidiga juveler. Tubkikare rekommenderas. 

Anmälan: Tomas Kjelsson 070-220 41 31.  
Samling: Avfärd enligt överenskommelse.  
Kostnad: 150 kr + båt ca 200 kr. 
 
Långsandsörarna – lördag 28 september   
Följ med och upptäck en av Nordupplands pärlor. Vi får en tur som 
innehåller både ringmärkning, strandraggning och havsspaning – allt efter 
eget tycke och smak. Närkontakt med fåglar utlovas!  
 
Anmälan: Jan Wärnbäck 073-654 88 76.  
Samling: Kl 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.  
Kostnad: 100 kr. 
  
Skatudden – söndag 29 september  
Simänder, prutgäss och labbar sträcker söderut. Samtidigt kommer olika arter 
rovfåglar och småfåglar västerut från Åland. Tubkikare rekommenderas.  

Anmälan: Gunnar Ehrenroth 018-26 12 26. 
Samling: Kl 05:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan.  
Kostnad: 150 kr.  

 
Oktober 
 

Björn – söndag 6 oktober  
Nu är höststräcket i full gång och hela fågelboken är ute och flyger – allt kan 
hittas med rätt vindar. Följ med till Björn, ön som aldrig gör en besviken. 
Tubkikare rekommenderas. 

Anmälan: Per Johan Ulfendahl 018-32 11 52.  
Samling: Avfärd enligt överenskommelse.  
Kostnad: 150 kr + båt ca 200 kr. 



Skatudden – lördag 12 oktober   
Dykänder och lommar passerar över havet. Sparvhökar och blåhökar beblandar sig 
med kråkflockarna på sträcket över Ålands hav. De första snösparvarna kan låta höra 
sina lockläten på färden söderut. Tubkikare rekommenderas.  
 
Anmälan: Thomas Johansson 018-46 95 03.  
Samling: Kl 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.  
Kostnad: 150 kr. 
  
Isfria sjöar i östra Uppland – lördag 19 oktober   
Tusentals fiskande storskrakar, bland dem lyser de vita hanarna av 
salskrake samt mängder med andra änder, en havsörn sveper över och 
skapar oro. Vi besöker Skedviken och Hosjön. 
 
Anmälan: Gunnar Ehrenroth 018-26 12 26.  
Samling: Kl 08:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.  
Kostnad: 70 kr. 

 
November 

Afrikas pärlor – onsdag 6 november  
Bo Tallmark tar oss med till fyra afrikanska ”hotspots”, med bilder på och 
berättelser om massor av fåglar och några däggdjur. Resan går från Namibias 
kust och Walvis Bay via Etosha nationalpark och in i Okavangodeltat och 
Chope nationalpark i Botswana. 
Välkommen att drömma dig bort i höstmörkret.  
Lokal: Studiefrämjandet. 
Tid: Kl 18:30. 

 
 

Fåglarnas trädgård – tisdag 12 november  
Trädgården är den plats där de flesta av oss möter fåglar till vardags. Detta 
har Eva Stenvång Lindqvist tagit fasta på och bjuder oss på ett föredrag 
packat med tips och möjligheter för att göra trädgården till ett eldorado för 
fåglarna. 
 
Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Upplands Ornitologiska Förening 
och Naturskyddsföreningen i Uppland. 
 
Lokal: Katedralskolans Aula 
Tid: Kl 18:30.  
Kostnad: 50 kronor. 

 
 

Kazakstan – onsdag 20 november  
Petter Haldén bjuder oss på berättelser och bilder från en resa i september 2011 

till Kazakstan. Vi får stifta bekantskap med en rad sibiriska arter och höra om det 

magnifika sträcket av rovfåglar som stäppörnar och tofsbivråkar genom 

bergspasset i Chokpak. Varmt välkomna!  
 
Lokal: Studiefrämjande 
Tid: Kl 18.30



 


