UOF:s program hösten 2015
Information om ändringar av höstens exkursioner
eller inneträffar går ut via hemsidan www.uof.nu
Resekostnad betalas direkt till respektive bilförare
eller närvarande funktionär. För UOFs medlemmar
under 25 år gäller halva ordinarie priset.

Exkursioner
September
Cykelexkursion i Årike Fyris –
lördag 5 september
Vi letar blåhake vid reningsverksdammarna och
spanar efter nötkråkor i Nåntuna lund. Ingen anmälan eller kostnad, men ta med cykel! Se hemsidan
eller Facebook för uppdaterad information. Guidar
gör Nina Janelm. Samling: Kl 07.00 vid Kungsängsbron under östra brofästet.

Billudden och Ledskär – lördag 19 september
Billudden är en av Upplands vackraste fågellokaler
med klapperstensfält, sandvikar, gammelskog och
havtornssnår. I september är det god chans att se
labbar på nära håll från Billuddens nordspets. Dvärgmåsar, lommar och alkor hör också till det vi hoppas
se. På läsidan av udden letar vi rastande doppingar
liksom änder. Promenaden ut är ca 4 km på bra stigar.
På hemvägen besöks Ledskärsviken, som bjuder på
stora mängder rastande fåglar. Tubkikare rekommenderas och en god matsäck.
Anmälan: Andreas Press via e-post:
andreaspress@gmail.com. När du anmäler dig ange
om du har möjlighet att ta egen bil och hur många
passagerare du kan ta med i så fall. Samling: Kl 06.00
vid Helga Trefaldighetskyrkan eller vid parkeringen
till Billuddens naturreservat kl 07.00–07.15. Åter i
Uppsala vid 16-tiden. Per Johan Ulfendahl kommer
att finnas i Uppsala för samordningen vid avresan,
eftersom Andreas bor i Skutskär. Kostnad: Varje
deltagare betalar 150 kr till Per Johan inför avfärden
från Uppsala.

Björn – lördag 26 september FULLBOKAT
Följ med till ön Björn och upplev höststräcket.
Förutom rastande vadare och sträckande sjöfåglar
hoppas vi på rödstjärtar, flugsnappare och sångare i
buskarna. Tiden är förträfflig för bl a tajgasångare,
och mindre flugsnappare. Tubkikare rekommenderas
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liksom stadig matsäck och vindtäta kläder. Båtfärden
är kylslagen!
Anmälan: Tomas Kjelsson 0702-20 41 31. Samling:
Avfärd enligt överenskommelse. Antalet deltagare är
begränsat. Kostnad: 150 kr för resa + båt ca 250 kr.

Oktober
Björn – söndag 4 oktober

FULLBOKAT

På höstens andra resa till Björn är det trastar och
finkar som dominerar de rastande småfåglarna. God
chans på lommar och labbar samt sena sångare,
kanske med vingband? Tubkikare rekommenderas,
liksom en god matsäck och vindtäta kläder.
Anmälan: Per Johan Ulfendahl via e-post: Perjohan.
ulfendahl@telia.com. När du anmäler dig, ange om
du har möjlighet att ta egen bil och hur många passagerare du kan ta med. Max 14 personer.
Samling: Vid Helga Trefaldighetskyrkan, tid enligt
överenskommelse då avfärden måste anpassas till båten från Fågelsundet. Åter i Uppsala vid 16-tiden.
Kostnad: 150 kr resa + 250 kr för båt, samlas in av
Per Johan från alla deltagare innan avfärden från
Uppsala.

Skatudden – lördag 10 oktober
Lommar, änder och gäss sträcker söderut över havet
och vid gynnsamma vindar i stort antal. Från Åland
och Finland kommer tättingar insträckande, samt
sparvhökar, blåhökar och andra rovfåglar. Tubkikare
rekommenderas.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth 018-26 12 26, mobil
076-780 70 17. e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: Kl 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 150 kr.

Hjälstaviken – lördag 17 oktober
I mitten av oktober är det fortfarande en hel del
rastande gäss kvar och vi hoppas på fem gåsarter
(spetsbergs-, grå-, säd-, bläs-, och vitkindad gås).
I viken ligger ofta änder som kricka, skedand och
bläsand. Eventuellt finns en del vadare kvar. Rovfåglarna är på sträck och det är goda chanser att se blå
kärrhök och fjällvråk. Någon pilgrimsfalk kan också
jaga i området.
Anmälan: Petter Nordvander: petter.nordvander@
gmail.com. Fr o m 1 september, max 15 deltagare.
Samling: Kl 08.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan,
Uppsala. Kostnad: 70 kr.

November
Isfria sjöar – lördag 7 november
Vi besöker Skedviken och Hosjön. Där ses stora flockar fiskande storskrake och mindre sällskap av salskrake och andra änder. Havsörnar oroar flockarna.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth 018-26 12 26.
Samling: Kl 08.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Kostnad: 70 kr.

Inneträffar
I Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC, Norbyvägen 14!

Bakom kulisserna hos stenskvättan –
onsdagen 11 november
Debora Arlt, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, ger oss en inblick i stenskvättornas värld och berättar 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

Småfågelskådarna program
hösten 2015
Ledskär och Karlholm – lördagen 29 augusti
I slutet av augusti rastar många änder, vadare och
måsar vid Ledskärs- och Karlholmsviken. Avståndet
till fåglarna kan vara långt men med tubkikare och
lite tålamod kan vi se vilka arter som finns och kanske skilja på gamla och unga fåglar.
Guidar gör Petter Haldén.
Samling: Kl 08.00 Ledskärsvikens parkering vid bryggan.
Anmälan till Petter Haldén petter.halden(@)gmail.com

Ortolansparv och råka, vad gör UOF för att
rädda dessa uppländska häckfåglar?
Onsdagen 18 november
Kvällen ägnas helt åt två paradarter för det uppländska fågelskyddet, råka och ortolansparv. Varför
minskar de så kraftigt och vilka insatser gör UOF för
att rädda dem som häckfåglar i Uppland? Räcker
dessa eller behövs mer? Varför flyttar råkorna från
Uppsala till Björklinge? Är de välkomna där? Vi delar
kvällen i två pass som ägnas dessa två arter. Däremellan blir det paus med möjlighet till diskussion över en
fika. Fredrik Friberg och Mikael Malmaeus redogör
för situationen för råkan i Uppsala kommun och Peter Schmidt och Jan Wärnbäck berättar om arbetet
för ortolansparven. Särskilt inbjudna är Bengt-Olov
Stolt som inventerat ortolansparv runt Uppsala sedan
1950-talet, och Martin Tjernberg med gediget förflutet från bland annat Uppsalas råkdungar. Vi hoppas
även att representant från Uppsala kommun kan närvara och redogöra för kommunens råkpolicy.
Ingen anmälan eller kostnad.
Lokal: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC) Norbyvägen 14. Tid: Kl 18.30. Frågor om inneträffen:
petter.halden(a)gmail.com

När ringmärkningen är avslutad, följer de som vill
med till fågeltornet vid Varggropen på andra sidan
Vendelsjön och tittar på rastande änder, gäss, vadare
och rovfåglar. Fikar gör vi sedan på Ängslyckans café
ett stenkast från fågeltornet.
Guidar gör Petter Haldén och Anders Arnell.
Samling: Kl 08.00 vid Örbyhus slotts parkering. Anmälan till Petter Haldén petter.halden(@)gmail.com

Ringmärkning Örbyhus slott – söndag 13
september
Vi upprepar fjolårets succé med ringmärkning på Oxängen vid Örbyhus slott. Mesar och sångare fångas
i näten liksom en och annan trast. Alla som vill, får
hålla en fågel i handen. Anders Arnell berättar om
vad ringmärkningen lär oss.
Observera! För fåglarnas skull ringmärker vi inte om
det regnar.

Sara med rörsångare. Foto: Petter Haldén
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