PROGRAM HÖSTEN 2016
Exkursioner 27 augusti – 13 september
Eventuella ändringar av höstens programpunkter går ut via hemsidan www.uof.nu/program samt på vår
Facebook sida (sök på Upplands Ornitologiska Förening och klicka på fliken Evenemang). Resekostnad betala s
direkt till respektive bilförare. För UOFs medlemmar under 25 år gäller halvt ordinarie pris. Varmt välkomna!

Kungsängen lördag 27 augusti

Ledskärsviken lördag 3 september

Vi vandrar bland reningsverksdammarna och ut över
Kungsängen i jakt på blåhakar och andra småfåglar. I
dagvattendammen ligger kanske någon årta eller skedand.
Stövlar rekommenderas! Guidar gör Jon Hessman.
Samling: kl 06:30 vid Kungsängsbron under östra brofästet.
Ingen anmälan eller kostnad.

Stora skaror med vadare och änder rastar på strandängen,
gyttjebankarna och ute på den öppna viken. Det ﬁnns chans
för spännande fågelfynd.
Samling: kl 07:00 vid Trefaldighetskyrkan.
Anmälan: Pekka Westin tel 0171-46 30 39, 070-572 80 42
Pris: 100 kr

Fågelﬁka söndag 28 augusti

Lövstaslätten lördag 10 september

Vi samlas på Katedralkaféet, Domkyrkoplan i Uppsala, kl
14–16 för att dricka kaffe, prata fåglar och ha det allmänt
trevligt. Ingen anmälan, ﬁka köper man på plats.

Ljungpipare och med lite tur fjällpipare rastar. Blå kärrhök
och andra rovfåglar patrullerar över fälten. Lappsparv lyfter
från stubbåkern och i dikena visar sig blåhake. Rödstrupiga
piplärkans nålvassa pip hörs.
Samling: kl 07:00 vid Trefaldighetskyrkan.
Anmälan: Jan Wärnbäck tel 073-654 88 76. Pris: 30 kr

Vardagsvandring* – Dalkarlskärret,
Toran och Dalbyviken tisdag 30 aug
Vi träffas på parkeringen vid Dalkarlskärret kl 18:30. I kärret
hänger kanske någon av de häckande doppingarna kvar. Vi
vandrar bland skogens småfåglar ner till Dalbyviken där några
vadare rastar och lärkfalken jagar.

Falsterbo Bird Show lördag 3 september
För oss alla från Uppland ﬁnns nu möjligheten att träffas
under lördagseftermiddagen för att snacka om obsar och bra
ställen att skåda på i Skåne den här tiden på året. Eftersom
programmet för FBS i skrivande stund inte är helt klart,
kommer vi att meddela på hemsidan och på Facebook när
och var vi träffas. Ingen organiserad resa till Falsterbo kommer
att ordnas av UOF. Vid frågor kontakta Per Johan Ulfendahl,
som kommer att vara på plats i Falsterbo, tel 070-577 21 75.

Vardagsvandring – Kungsängen
tisdag 13 september
Vi träffas vid dagvattendammen kl 18:00 (parkera vid
Kungsängens gård). I vassen lurar rörhönor och olika
simänder. Över Kungsängen kretsar ormvråkar och kanske
någon kärrhök, piplärkor rastar och vid reningsverket har vi
chans att få se blåhake.
*”Vardagsvandring” är ett nygammalt koncept som vi
nu återintroducerar varannan tisdagkväll. Dessa turer är
kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta
Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller
tel 073-554 40 84.

SMÅFÅGELSKÅDARNA – FÅGELSKÅDNING FÖR BARN
Småfågelskådarna är Upplands Ornitologiska Förenings verksamhet för fågelintresserade barn i åldrarna 6−12 år. Exkursionerna
vänder sig till barn med medföljande anhörig. Ta kontakt med Petter Haldén på petter.halden@gmail.com om du vill veta mer.

Vendelsjön – Oxängen
Ringmärkning, söndag 4 september
Traditionsenligt följer vi med på ringmärkning vid Örbyhus
slott/Oxängen. Mesar och sångare fastnar i näten liksom en
och annan trast. Alla som vill får hålla en fågel i handen.
Anders Arnell berättar om vad ringmärkningen lär oss. När
ringmärkningen är över, 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 på Ängslyckans café, ett stenkast från fågeltornet.
Guidar gör Petter Haldén och Anders Arnell.
Anmälan och frågor: petter.halden@gmail.com
Samling: kl 08:00 vid Örbyhus slotts parkering.
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Hjälstaviken söndag 25 september
Mängder av gäss, änder och vadare väntar oss i Hjälstaviken.
Om vi hjälps åt bör vi bland annat kunna se den sällsynta
fjällgåsen, som är på väg söderut från häckplatserna i fjällen.
Pilgrimsfalk och andra rovfåglar kan vi också se. Hjälstaviken
är enligt många Upplands bästa fågellokal och i slutet av
september är det mängder av fåglar runt viken. Denna gång
samlas vi på Hårbyparkeringen och skådar oss i sakta mak
ned mot fågeltornet. Ta med ﬁka! Guidar gör Petter Haldén
Anmälan och frågor: petter.halden@gmail.com
Samling: kl 15:00 på parkeringen i Hårby på västra sidan
av Hjälstaviken, se vägbeskrivning här: http://uof.nu/
fagellokaler-2/hjalstaviken/#vagbeskrivning

