Vinterfåglar i stan
– Lyckad exkursionspremiär för nya ledarna
DET VAR EN GRÅMULEN lördagsmorgon den

6 februari då vi mötte de cirka 20 besökarna
som ville gå med på vår UOF-exkursion
i centrala Uppsala. Mer än hälften av deltagarna var kvinnor och ett par barn fanns
också med i gruppen.
På vägen till samlingsplatsen vid Trefaldighetskyrkan småduggade det, så vi var
glada åt att det blev uppehåll innan vår tur
skulle börja. Vi promenerade i samlad tropp
längs Åsgränd upp mot Engelska parken.
Där såg vi bland annat ett flertal steglitser
i lärktopparna, men även grönfink och ett
par nötväckor. Vi lyssnade på deras läten och
talgoxens härliga vårsång.
Vidare gick vi genom kyrkogården och vid
kapellet uppmärksammades en stenknäck,
som satt högt och väl synligt i ett lågt, ungt
träd intill en grusgång. Den satt där en bra
stund, så alla hann gott och väl se den både
genom vanlig kikare och tubkikare.
NU VAR DET DAGS att gå mot Domkyrkan, där

vi hoppades på att pilgrimsfalkshonan skulle
vara på plats och jo då, som på beställning
kom hon vackert inflygande och satte sig på
en av figurerna på ett av tornen.
En stund senare flög hon iväg, men kom
tillbaka bara några få minuter senare och

48

FÅGLAR I UPPLAND 1 2016

satte sig längst ut på skorstenen nedanför
tupptornet. Där satt hon väldigt rakryggad
och tittade sig omkring.
AVSLUTNINGEN PÅ denna lyckade exkur-

sion blev en strömstare vid asptrappan intill
Upplandsmuséet. Den skuttade runt, neg och
dök efter mat som den kvickt åt upp.
De flesta tackade för turen nu och vandrade vidare, men en tredjedel av oss gick in på
Katedralcaféet och fikade gott. Det pratades
om fåglar, vi gav tips till varandra och hade
trevligt. Sammanlagt fick vi ihop tolv arter
under vår tur, men favoriterna var ju helt
klart stenknäcken, pilgrimsfalken och strömstaren. En av deltagarna hade åkt ända från
Stockholm för att vara med på exkursionen.
De två arter hon hade hoppats på, nämligen
pilgrimsfalken och strömstaren, fick hon
glädjande nog se.
För övrigt har vi lyckats ragga en blivande
ny medlem i UOF och det är ju suveränt!
Det här var Petra Ögrens och Barbro de
Jounges premiär som exkursionsledare. Det
känns bra att den blev så lyckad. Tack till
alla som kom och bidrog till att det blev en
trevlig exkursion!
Petra Ögren
Barbro de Jounge

