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PROGRAM      

Ledskärsviken – lördag 26 augusti
På gyttjebankarna rastar många vadare av olika arter. Ute på viken ligger flockar med änder. Tubkikare 
rekommenderas. Kort gångsträcka. Anmälan: Pekka Westin, 070-572 80 42. Samling: kl 07:00 vid Helga 
Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 100 kr.

Fysingen – lördag 2 september
Ströms mad vid Fysingen är ett eldorado för allehanda sjöfåglar. Gäss och änder rastar i stor mängd men så 
här års ligger fokus kanske framförallt på vadare – strandpipare, brushanar, kärrsnäppor, grönbenor, och bland 
dem kanske vi hittar någon godbit såsom småsnäppa eller spovsnäppa. Ovanför oss jagar lärkfalkarna. Det finns 
även chans att se ägretthäger. Anmälan: Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller 073-554 40 84. 
Samling: kl 15:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 50 kr.

Falsterbo Bird Show – lördag 2 september
Under lördagseftermiddagen anordnar vi en träff för alla upplänningar på besök i Skanör. Kom och ta en fika och 
prata fåglar med oss! 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. Vid frågor kontakta Per Johan Ulfendahl som kommer att vara 
på plats i Falsterbo, e-post perjohan.ulfendahl@telia.com eller 070-577 21 75.

Vardagsvandring Björns hög – tisdag 5 september
Vi utgår från Björns hög i norra änden av Hågadalen och tar en vandring längs Hågaån i kvällningen. Vi kan 
få se och höra en blandad kompott av bland annat rovfåglar, hackspettar och olika tättingar. Chans finns att 
vi stöter på en blåhake eller nötkråka. Vi möts kl 17:15 på parkeringen vid Björns hög. Ca 4 km vandring. 
Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan behövs. Leder gör Jon Hessman, jonhessman@hotmail.com eller 
073-554 40 84.

Skådarpub – torsdag 14 september
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, Bäverns 
gränd 17 i Uppsala. Vid frågor kontakta Per Johan Ulfendahl på e-post perjohan.ulfendahl@telia.com eller  
070-577 21 75.

Björn – lördag 16 september
Följ med till ön Björn för att uppleva höststräcket. Förutom rastande vadare och sträckande sjöfågel hoppas vi på 
insektsätare som rödstjärt, flugsnappare och sångare i buskarna. En tidig tajgasångare är inte omöjlig och mindre 
flugsnappare brukar ses. Tubkikare rekommenderas. Antalet deltagare är begränsat.
Anmälan: Per Johan Ulfendahl på e-post perjohan.ulfendahl@telia.com eller 070-577 21 75.
Samling och avresa från Uppsala enligt överenskommelse. Två båtar kommer att gå till Björn från Fågelsundet 
med planerad avgång kl. 06.00 resp. kl. 06.30. Resekostnad: bilresa 150 kr + båtresa 250 kr

Cykelexkursion Lövstaslätten – lördag 23 september
På slätten rastar ängspiplärkor och flockar med ljungpipare. Över dem kretsar havsörn, blå kärrhök, fjällvråk 
och stenfalk. Grå- och sädgäss sträcker förbi. Möjligen finns någon blåhake kvar. Vi möts kl 06:30 vid 
Centralstationen, nedanför trappan upp till Frodeparken, och cyklar tillsammans ut till Lövstaslätten (på vägen 
passerar vi bland annat Kungsängen). Total cykelsträcka ca 25 km. Ingen anmälan, vid frågor kontakta Jon 
Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller 073-554 40 84.

Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om?  
Hör gärna av dig till programgruppen med tips.  

jonhessman@hotmail.com
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      HÖSTEN 2017 – DEL 1

Vardagsvandring Nåntunalund  
– torsdag 28 september
I den vackra lunden har man så här års goda chanser att träffa på de  
charmiga men skygga nötkråkorna som hamstrar hasselnötter. Här finns  
också stjärtmesar, trädkrypare och andra skogsfåglar. Vi har även utsikt  
över de fågelrika ängarna runt Övre Föret. Samling: kl 16.15 på  
parkeringen vid Myrgångens förskola i Nåntuna. Ca 4,5 km vandring.  
Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan behövs. Leder gör Jon 
Hessman, jonhessman@hotmail.com eller 073-554 40 84.

Skatudden – lördag 30 september
Änder och gäss sträcker förbi mot söder. Rovfåglar och småfåglar kommer  
in från Finland och Åland. Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka.  
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, gunnar.ehrenroth@gmail.com eller 076-780 70 17. 
Samling: kl 05.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 150 kr.

Svenska Högarna – lördag 30 september
Längst ut i havsbandet kan vad som helst hända, det visar inte minst 
sommarens knölsvärta. Vi letar igenom de sjöfåglar, rovfåglar, vadare och 
småfåglar som för dagen behagar rasta eller sträcka förbi, och kanske kan 
där gömma sig någon överraskning. Vid vindar från ostsektorn är tidpunkten 
ypperlig för östliga fåglar såsom tajgasångare eller varför inte tajgablåstjärt? 
Tubkikare rekommenderas. Begränsat antal platser. Anmälan: Per Johan 
Ulfendahl, perjohan.ulfendahl@telia.com eller 070-577 21 75.  
Samling: kl 04.10 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Båten ut går  
kl 6.00 från Stavsnäs och vi beräknas vara åter i Uppsala kring kl 16. 
Resekostnad: 750 kr, bil- och båtresa inräknat.

Skådarpub – torsdag 5 oktober
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, Bäverns gränd 17 i Uppsala. Vid frågor kontakta  
Per Johan Ulfendahl på perjohan.ulfendahl@telia.com eller 070-577 21 75.

Björn – lördag 7 oktober
Följ med ut till Björn ännu en gång och bevittna höststräcket i ett senare 
skede. Vi vill gärna se mycket fågel på ön och hoppas därför på ostliga eller 
sydostliga vindar inför resan och lite lätt dimma skadar inte. Morgonen inleds 
med att vi spanar av sjöfågelsträcket, därefter vandrar vi runt ön och letar  
efter rastande tättingar i buskar och vass. Chanserna för tajgasångare är  
goda. Tubkikare rekommenderas. Antalet deltagare är begränsat.  
Anmälan: Per Johan Ulfendahl på perjohan.ulfendahl@telia.com eller  
070-577 21 75. Samling och avresa från Uppsala enligt överenskommelse.  
Två båtar kommer att gå till Björn från Fågelsundet med planerad avgång  
kl. 06.00 resp. kl. 06.30. Resekostnad: bilresa 150 kr + båtresa 250 kr.

I höst erbjuder Studiefrämjande t  

och UOF en orienteringskurs bland  

alla de olika fågelläten som inte  

är sång eller spel. 
Fåglarna använder lockläten året om och att 

kunna känna igen dem är oumbärlig kunskap 

i markerna! Kursen består av fyra inneträffar 

och lika många exkursioner. Vi börjar 24 

augusti med de fåglar som flyttar ifrån oss 

först, och blir klara i slutet av oktober. Kursen 

leds av Jon Hessman. Begränsat antal platser, 

först till kvarn gäller. 

Kursavgift: 250 kr. Anmälan och mer info  

finns inom kort hos Studiefrämjandet,  

www.studieframjandet.se/Uppsala.

Vill du lära dig  
mer om lockläten?

Programmet finns även tillgängligt 

på www.uof.nu/program och på 

föreningen s Facebooksida. Event uell a 

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 respek-

tive bilförare. För UOFs medlemmar 

under 25 år gäller halvt ordinarie pris. 

Varmt välkomna!

Exkursioner 26 augusti – 14 oktober


