PROGRAM
Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om?
Hör gärna av dig till programgruppen med tips.
jonhessman@hotmail.com

Fågelfika – söndag 9 april
Vi samlas på caféet på Biotopia, Vasaplan i Uppsala, kl 14–16 för att dricka kaffe, prata fåglar
och ha det allmänt trevligt. Ingen anmälan, fika köper man på plats.

Vardagsvandring Halmby – tisdag 11 april
Vi går ett varv i det vackra slättlandskapet väster om Funbosjön. Gäss och tranor sträcker förbi
och på fälten rastar flockar med rödvinge- och taltrast. Bofink, rödhake och järnsparv sjunger
från skogen.
Samling: kl 17:30 i T-korsningen mellan väg 655 och väg 657 vid Halmby. Ca 4 km vandring.
Vandringen leds av Jon Hessman.

Årike Fyris – onsdag 19 april
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och
man vet aldrig vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av
Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider på plats.

Vendelsjön – lördag 22 april
Änder av flera arter rastar vid sjön. Havsörnar och bruna kärrhökar patrullerar över sjön.
Rödbenor, grönbenor, gluttsnäppor och dvärgmåsar kan ha anlänt. Lars-Erik Larsson guidar vid
den fina vårlokalen.
Anmälan: Lars-Erik Larsson, 070-750 02 03
Samling: kl 07:00, plats enligt överenskommelse med Lars-Erik Larsson
Resekostnad: 60 kr

Vardagsvandring Lunsen – tisdag 25 april
I de fina skogarna i norra Lunsens naturreservat blir våren allt mer påtaglig. Spillkråkor trummar
medan trastar och finkar sjunger för full hals. Kanske har någon svarthätta eller grönsångare
hunnit anlända, eller träffar vi rentav på den skygga järpen?
Samling: kl 17:30 på parkeringen vid Vreten i södra delen av Sävja. Ca 5 km vandring.
Vandringen leds av Jon Hessman.
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VÅR OCH SOMMAR 2017
Exkursioner 9 april – 10 juni
Årike Fyris – onsdag 26 april
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och
man vet aldrig vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av
Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider på plats.

Skådarpub – torsdag 27 april
Kom och prata om spännande obsar, roliga exkursioner och mycket mer med andra
fågelintresserade över en bit mat och en öl. Ingen föranmälan behövs, men om du ser detta
på Facebook så visa gärna ditt intresse att komma – O’Neill’s är ett populärt ställe och vi måste
boka bord.
Vi träffas från kl 18:30 på O’Neill’s (tidigare Buddy’s), Dragarbrunnsgatan 53 i Uppsala.

Vardagsvandring Vissjön – tisdag 2 maj
Storspovar, orrar och trädpiplärkor häckar på myren som är av närmast norrländsk karaktär. Efter
skymningen kan man få höra dvärgbeckasinen spela. Kort gångsträcka.
Samling: kl 19:00 vid Läby grustag.
Vandringen leds av Jon Hessman.

Årike Fyris – onsdag 3 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och
man vet aldrig vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av
Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider på plats.

Fågeltornskampen – lördag 6 maj
I denna klassiska nordiska tävling räknar man fågelarter från sitt torn kl 05–13. Preliminärt
kommer vi att ha lag på plats vid Årike Fyris, Dalbyviken, Ledskärsviken, Vendelsjön,
Tegelsmorasjön, Hjälstaviken, Kärven och Kallrigafjärden. Naturligtvis får man gärna skapa ett
lag vid ett annat fågeltorn eller anmäla sig till något av ovanstående lag! Annars är man varmt
välkommen att bara komma förbi och göra oss sällskap i fågelräkningen.
Vid frågor eller anmälan kontakta Jon Hessman, jonhessman@hotmail.com eller 073-554 40 84.
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Fågelfika – söndag 7 maj
Vi samlas på Biotopia, Vasaplan i Uppsala, kl 14-16 för att dricka kaffe, prata fåglar och ha det
allmänt trevligt. Ingen anmälan, fika köper man på plats.

Årike Fyris – onsdag 10 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och
man vet aldrig vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av
Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider på plats.

Vardagsvandring Vretaudd – torsdag 11 maj
Så här års kan mängder av tärnor rasta över Ekoln, ibland i sällskap med någon svarttärna eller
dvärgmås. Ekoln har också möjlighet att attrahera mer kustbundna arter som sjöorre och svärta.
Skogsduva, göktyta och mindre hackspett spelar i lövskogarna. Kort gångsträcka.
Samling: kl 18:30 vid Vretaudd.
Vandringen leds av Jon Hessman.

Kallrigafjärden – lördag 13 maj
Kallrigafjärden är en grund bukt med flera små vikar och öar där sjöfåglar av alla slag trivs.
Under denna exkursion får vi sakkunnig ledning av Teet Sirotkin som tar emot oss när vi kommer
med bil från Uppsala. Så här i mitten av maj får vi se mängder av rastande vadare, änder och
gäss. En och annan havsörn och fiskgjuse passerar säkert.
Anmälan: senast 5 maj till Per Johan Ulfendahl, perjohan.ulfendahl@telia.com eller 070-577 21 75.
Samling: Trefaldighetskyrkan i Uppsala strax före kl 04:00, åter i Uppsala tidig eftermiddag.
Resekostnad: 100 kr

Årike Fyris – onsdag 17 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och
man vet aldrig vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av
Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider på plats.

Skådarpub – torsdag 18 maj
Kom och prata om spännande obsar, roliga exkursioner och mycket mer med andra
fågelintresserade över en bit mat och en öl. Ingen föranmälan behövs, men om du ser detta
på Facebook så visa gärna ditt intresse att komma – Bishops Arms är ett populärt ställe och vi
måste boka bord.
Vi träffas från kl 18:30 på Bishops Arms (observera att vi bytt pub!), Bäverns gränd 17 i Uppsala.

Ringmärkning vid Vendelsjön – lördag 20 maj
Att få se fåglar på nära håll kan öppna helt nya dimensioner i fågelintresset. Vi lär oss hur
ringmärkning går till och får närkontakt med både vanliga och mindre vanliga arter. Efter
ringmärkningen åker vi vidare och avslutar vid Varggropen bland vadare och dvärgmåsar. Guidar
gör Oxängens ringmärkningsgrupp. Vid dåligt väder kan datum komma att ändras.
Anmälan: Nina Janelm, enjigrrl@yahoo.com eller 073-634 72 47
Samling: kl 07:00 vid Örbyhus slott
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Natt- och dagexkursion – lördag-söndag 20-21 maj
Efter 20 år återupptar vi dessa uppskattade majexkursioner. Det är tänkt att vi åker följande väg
genom Norduppland: Bälinge mossar, Vendelsjön, Kyrksjön, Risön på Florarnas nordsida (där
vilar vi ett par timmar), Fågelsundet (varifrån vi kan ta oss till antingen Rödhäll eller Hållen och
Örnstenen) och slutligen Ledskär. Slättsjöar, storskog och hav samt en spännande tid på våren
bäddar för en lång artlista. Den enda längre promenaden är från Risön max 4 km på väg och
spång till den öppna myren vid Florarna.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, gunnar.ehrenroth@gmail.com eller 076-780 70 17
Samling: lördag 20 maj kl 21:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 130 kr

Vardagsvandring Fysingen – tisdag 23 maj
Här kan vi få se det mesta i sjöfågelväg, däribland flertalet arter vadare och änder. Lärkfalkar och
kärrhökar jagar över vassen och från vassen hörs rördrom och trastsångare. Kort gångsträcka.
Samling: kl 19:00 vid Ströms gård.
Vandringen leds av Jon Hessman.

Våtmarksinventering Dalkarlskärret – torsdag 25 maj
Sedan restaureringen av Dalkarlskärret förra vintern inventeras de häckande sjöfåglarna årligen.
Vi går igenom grundläggande inventeringsmetodik och från de två fågeltornen räknar vi sedan
kärrets fågelliv med bland annat gråhakedoppingar, rörhönor och skrattmåsar.
Samling: kl 07:45 vid Dalkarlskärrets parkering.
Inventeringen leds av Jon Hessman.

Vardagsvandring Librobäck – torsdag 8 juni
I den ljumma sommarkvällen sjunger näktergal, sävsångare och rörsångare i vassarna
längs Fyrisån. Vissa år hörs även kärrsångare och busksångare. Kanske får vi en skymt av
kungsfiskaren. Cirka 3,5 km vandring.
Samling: kl 20:30 vid Fyrishov.
Vandringen leds av Jon Hessman.

Nattsångare – lördag 10 juni
Under denna traditionella nattsångarexkursion besöker vi de bästa platserna för året och har
gott hopp om att få höra flera roliga arter såsom nattskärra, trädlärka, vaktel, kornknarr, busk-,
flod-, kärr- och gräshoppsångare. Tiggande uggleungar hör också försommarnatten till. Även
om det är sommar kan det bli kyligt på natten. Varma kläder och fika rekommenderas.
Anmälan: senast 7 juni till Björn Lundgren, 070-312 78 79
Samling: kl 21:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 100 kr

Programmet finns även tillgängligt på www.uof.nu/program och på föreningens Facebooksida.
Eventuella ändringar meddelas via dessa kanaler. På www.facebook.com/UpplandsOrn/events kan
man också prenumerera på våra evenemang för att aldrig missa något. Resekostnad betalas direkt till
respektive bilförare. För UOFs medlemmar under 25 år gäller halvt ordinarie pris. Varmt välkomna!
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