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Info om exkursioner utan anmälan går ut via hem-
sidan (vid dåligt väder etc). Resekostnad erläggs till 
bilförare. 

Januari 

Småfågelskådarna − Vinterfåglar i uppsala 
stad – lördag 31 januari
Välkommen på en vintervandring i Uppsala, där vi 
kommer att försöka se pilgrimsfalk, strömstare och  
sidensvans. Vi samlas vid Biotopia och går via Dom-
kyrkan till Upplandsmuseet och tillbaka till Biotopia, 
där vi avslutar med fika. Exkursionen vänder sig till 
barn i åldrarna 6−12 år i sällskap med förälder/när-
stående. 
Guidar gör Petter Haldén
Samling: Kl 09.00 utanför Biotopia
Anmälan: Petter Haldén  
petter.halden@gmail.com

Februari 

Vinterfåglar i uppsala stad – lördag  
7 februari
Välkommen på en vintervandring i Uppsala, där vi 
kommer att försöka se pilgrimsfalk, strömstare och 
turkduva. Förutom detta spanar vi efter övervintrare 
och stannfåglar i Botaniska trädgården, Engelska  
parken och Gamla kyrkogården, där vi bland annat 
kan få se stenknäck och sidensvans.
Ingen anmälan eller kostnad (se UOFs websida för 
uppdaterad information).
Guidar gör Petter Nordvander
Samling: Kl 09.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Kontakt: Petter Nordvander  
petter.nordvander@gmail.com

bakom kulisserna hos stenskvättan − onsdag 
25 februari
Debora Arlt, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversi-
tet, ger oss en inblick i stenskvättornas värld och be-
rättar om spännande livsöden som utspelar sig både i 
Sverige och söder om Sahara. Kohage eller åkermark 
– vad gillar stenskvättor mest? Hur jobbigt är det att 
föda upp ungarna? Var tillbringar de vintern? 
Ingen anmälan eller kostnad
Lokal: EBC, Lärosal 2, Norbyvägen 14, Uppsala  
kl 18.30
Frågor om inneträffen: petter.halden@gmail.com

Program vinter och vår 2015

MarS

ugglor – lördag 14 mars
Ugglor är en fascinerande fågelgrupp och en av de 
svåraste att komma in på livet. Vi hoppas på bra ugg-
leväder som gör att vi har chans att höra flera arter 
ugglor däribland sparvuggla och slaguggla. En av 
föreningens mest populära exkursioner och antalet 
deltagare är begränsat.
Leds av Ulf Blom och Jan Wärnbäck
Anmälan: Jan Wärnbäck 073-654 88 76
Samling: Kl 16.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Resekostnad: 100 kr

Årsmöte 2015 – onsdag 25 mars
Årsmötesförhandlingar med redogörelser från arbets-
gruppernas verksamhet under året. 
Efter årsmötesförhandlingarna berättar Per Alström 
om några av sina ornitologiska upptäckter som han 
gjort i Kina under de trettio år som han bedrivit 
forskning där. Per är professor i ornitologi och är 
nyligen hemkommen från en tvåårig gästprofessur 
vid den kinesiska vetenskapsakademin. Vi hoppas på 
berättelser om nya arter för vetenskapen och sällan 
skådade näktergalar bland mycket annat. Föreningen 
bjuder på fika. Ingen anmälan krävs.
Lokal EBC, Friessalen, Norbyvägen 14 kl 18.30
Kontakt: petter.halden@gmail.com 

Hackspettar – lördag 28 mars
Gryning med visslande sparvugglor. Hackspettarna 
sätter igång att ropa och trumma strax efter sol-
uppgången, ackompanjerade av trast- och rödha-
kekonserten som är i full gång. Orrarnas puttrande 
hörs i kulissen och tranor ropar. En tjäderhöna går i 
vägkanten och pickar grus. Välkomna på en stäm-
ningsfull morgon i storskogen.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth tel 018-26 12 26
Samling: Kl 05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan
Resekostnad: ca 100 kr
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