UOF:s program våren 2015
Ändringar, som berör vårens exkursioner (p g a
dåligt vädet etc) och övrig information angående programmet, går ut via hemsidan www.uof.
nu. Resekostnad betalas till bilförarna.

Mars
Hackspettar – lördag 28 mars
Gryning med visslande sparvugglor. Hackspettarna
sätter igång att ropa och trumma strax efter soluppgången, ackompanjerade av trast- och rödhakekonserten som är i full gång. Orrarnas puttrande
hörs i kulissen och tranor ropar. En tjäderhöna går i
vägkanten och pickar grus. Välkomna till en stämningsfull morgon i storskogen.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth 018-26 12 26.
Samling: kl. 05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Resekostnad: 100 kr.

Enkelbeckasin. Foto: Dan Henriksson

April

Örskär lördag−söndag 25−26 april

Vendelsjön med omgivningar – lördag 11
april

Slutet av april – bästa tiden för ett besök på Örskär
och stor chans till ringtrast och mängder av vårfåglar.
Följ med en helg till en ö som belönat enträgna
skådare med allt från gulhämpling till större skrikörn.
Begränsat antal deltagare och bindande anmälan. Vi
bor på vandrarhemmet i delade rum till en kostnad
av 280 kr/person, båtresan T o R 95 kr/person och
100 kr för bilresa. Mikael Malmaeus guidar.
Anmälan: Mikael Malmaeus 0730-78 97 31.
Samling: kl. 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: Totalt 475 kr.

Södra Vendelsjöns våtmarksmosaik drar till sig
mängder med gäss, svanar och änder. Havsörnar
patrullerar regelbundet och ormvråkar är på väg
norrut. Ute i sjön rastar salskrakar och den första
bruna kärrhöken kan dyka upp. Följ med till en av
Upplands finaste vårlokaler. Guidar gör Lars-Erik
Larsson.
Anmälan: Lars-Erik Larsson, 070-750 02 03.
Samling: kl. 07.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Resekostnad: 60 kr.

Årike Fyris – onsdag 15 april
Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Petter
Nordvander.
Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan eller
Facebook för uppdaterad information).
Samling: Kl. 18.00 på västra sidan av Fyrisån
(Fågeltornet).

Årike Fyris – onsdag 29 april
Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Gunnar
Ehrenroth.
Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan eller
Facebook för uppdaterad information).
Samling: kl. 18.00 på västra sidan av Fyrisån
(Fågeltornet).

Maj

Årike Fyris – onsdag 22 april

Årike Fyris – onsdag 6 maj

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Jon
Hessman.
Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan eller
Facebook för uppdaterad information).
Samling: kl. 18.00 på västra sidan av Fyrisån
(Fågeltornet).

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Petter
Nordvander.
Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan eller
Facebook för uppdaterad information).
Samling: kl. 18.00 på västra sidan av Fyrisån
(Fågeltornet).
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Småfågelskådarna, fågelskådning för barn,
Trunsta träsk − torsdag 7 maj
Exkursionen vänder sig till barn i åldrarna 6−12 år
i sällskap med förälder/närstående.
Trunsta träsk i Gredelby hagar är en nyligen restaurerad våtmark i norra utkanten av Knivsta tätort. I
Trunsta träsk kommer man nära allehanda våtmarksfåglar som doppingar, änder och vadare. I betesmarkerna intill sjunger nyanlända sångare och trastar.
Guidar gör Eskil och Fredrik Friberg. Ta gärna med
fika!
Samling kl 18.00 på parkeringen vid Gredelby
hagar.
Vägbeskrivning från Knivsta: Ta Gredelbyleden
österut. Kör till vänster, in på Boängsvägen.
Ta vänster vid skylt till Gredelby hagar. Parkera på
anvisad plats.
Anmälan & frågor: petter.halden@gmail.com

Vadare och beckasiner vid Hjälstaviken –
lördag 9 maj
Innan solnedgången spanar vi ut över vikens sjudande vatten – arterna är många. Vid skymningen
börjar småfläckig sumphöna att vissla ackompanjerad av rördrommens basljud. Enkelbeckasinernas
spelaktivitet ökar. Det är nu vi har chans att höra
dubbelbeckasinernas spel. Med lite tur kan även
dvärgbeckasin ha dröjt sig kvar.
Anmälan: Pekka Westin, 0171-46 30 39 och
070-572 80 42.
Samling: kl. 19.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Resekostnad: 50 kr.

Årike Fyris – onsdag 13 maj
Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska
Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Nina
Janelm.
Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan eller
Facebook för uppdaterad information).
Samling: kl. 18.00 på västra sidan av Fyrisån
(Fågeltornet).

Vendelsjön och ringmärkning – lördag 23 maj
Att se fåglar på riktigt nära håll kan ge en helt ny
dimension åt fågelintresset. Vi får möjlighet att följa
med till ringmärkningsnäten för riktig närkontakt
med både vanliga och mindre vanliga arter. Vi avslutar vid Vargropen bland svarttärnor och dvärgmåsar.
Anmälan: Jan Wärnbäck 073-654 88 76.
Samling: kl. 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Resekostnad: 60 kr.

Gräshoppsångare. Foto: Tero Niemi

Juni
Nattsångare i Uppland – lördag 13 juni
Årets nattsångarexkursion går till Dannemora- och
Vendelområdet samt Viksta stentorg. Vi hoppas få
höra nattskärra, vaktel, kornknarr samt busk-, trast-,
flod-, kärr- och gräshoppsångare. Det finns också
chans på trädlärka, rördrom, vattenrall, småfläckig
sumphöna samt tiggande katt- och hornuggleungar.
Har vi tur ser vi någon jagande uggla under natten.
Även om det är sommar, kan det bli kyligt på natten
så varma kläder och fika rekommenderas.
Anmälan från den 25 maj till Petter Nordvander,
OBS, begränsat antal platser,
0702-466 122 eller e-post:
max 15 deltagare/fyra bilar.
petter.nordvander@gmail.com
Samling: kl. 21.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan,
Uppsala.
Resekostnad: 100 kr.

Småfågelskådarna, fågelskådning för barn,
Hjälstaviken – lördag 13 juni.
Exkursionen vänder sig till barn i åldrarna 6−12 år
i sällskap med förälder/närstående. Ett samarrangemang med Entomologiska Föreningens ”Småkrypsspanare” med ett antal stationer där vi uppmärksammar olika artgrupper. I det nybyggda gömslet och
på spången i vikens vassar kommer man sävsångare,
enkelbeckasin och kanske skäggmes nära. Vi hoppas
också få se läckra jungfrusländor. I betesmarkerna
nedanför Kvarnberget finns törnskata, hämpling och
olika dagfjärilar som vi håvar och släpper tillbaka.
Fram mot kvällen hör vi vattenrall, näktergal och kanske vassångare. Föreningen bjuder på korv med bröd
(även vegetarisk så klart!) som vi grillar på grillplatsen. Ta gärna med en smörgås och något att dricka,
så att du orkar hela kvällen!
VI samlas kl. 16 på Kvarnbergsparkeringen och
håller på till ca kl. 20. Möjlighet till samåkning t o r
Uppsala finns.
Anmälan & frågor: petter.halden@gmail.com
Läs om småkrypsspanarna här:
http://insekteriuppland.se/sm-krypsspanarna.html
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