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

Till fjälls med Småfågelskådarna! 
17–20 juni åker Småfågelskådarna till Fulu fjällets 

Nationalpark för att titta på fjällets fåglar!  

Vi har gott hopp om att få se dalripa, 

ljungpipare, smalnäbbad simsnäppa, 

småspov, ringtrast och lavskrika för att 

ta några exempel. Förutom fåglar så 

kommer vi också att titta efter småkryp 

och växter som är typiska för fjället. 

Resan är lämplig för barn mellan 8 och  

13 år i sällskap av förälder. Vi kommer att bo 

i stuga och i tält vid Rösjöstugorna uppe på 

Fulufjället. För att komma till Rösjöstugorna 

vandrar vi i cirka 4 kilometer längs stig som 

går via Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall. 

Avresa sker med tåg och buss från Uppsala på 

morgonen lördag 17 juni och vi kommer hem 

på kvällen tisdag 20 juni. 

Kostnad: Resa, kost och logi för barn 

täcks av ett stipendium. Vuxna betalar 

självkostnadspris vilket bedöms till  

ca 1500 kr/pers. 
Lisa och Eskil på upptäcktsfärd vid Artfjället, Vindelfjällen juni 2015. 
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Antalet deltagare är begränsat så hör av  
er så fort som möjligt till Petter Haldén på  

petter.halden@gmail.com med intresseanmälan.

Småfågelskådarna: Övre Föret – söndag 23 april
Övre Föret ligger på cykelvänligt avstånd från centrala Uppsala. Från det ståtliga fågeltornet ser vi gäss, vadare 

och änder. I vassen nedanför sjunger sävsparv och kanske hör vi en tidig gulärla från Kungsängen. Enkelbeckasin 

spelar över strandängen och har vi riktig tur ser vi den turkosa kungsfiskaren pila förbi tätt över vattnet.

Anmälan och frågor: Petter Haldén, petter.halden@gmail.com

Samling: kl 17:00 vid fågeltornet på Övre Förets västra sida

Småfågelskådarna: Fysingen – onsdag 10 maj
Fysingen nära Rosersberg är numera en av Upplands finaste fågellokaler. Den är mycket lättillgänglig för besökare 

och tack vare naturvårdsprojekt som genomförts de senaste åren har det skapats fina förutsättningar för många 

häckande och rastande sjöfåglar.

Anmälan och frågor: Petter Haldén, petter.halden@gmail.com

Samling: kl 18:00 på parkeringen vid Ströms gård


