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

Läs detta innan du anmäler dig:
Ange om du är under 25 år så får du 50 % rabatt på resan! UOF bjuder på
mellanskillnaden. I övrigt ska en anmälan alltid innehålla namn, mobiltelefonnummer
för att snabbt kunna nå alla vid ändringar, samt om du har tillgång till bil och i så fall hur
många fler du kan ta med i bilen. Resekostnad betalas direkt till respektive bilförare.
Vid frågor om programmet, kontakta Jon Hessman på e-post jonhessman@hotmail.com
eller tel 073-554 40 84. Du hittar även programmet på vår hemsida och Facebooksida, och
eventuella ändringar meddelas via dessa kanaler.

Uppsala by winter – lördag 27 januari
En midvintervandring i Uppsala kan bjuda på flera högkvalitativa fågelmöten. Till den här säsongen
har vi glädjande nog fått en ny pilgrimsfalk i Domkyrkan. Tubkikare finns för de som vill studera falken
i detalj. Nedanför, vid Upplandsmuséet, dyker strömstare i forsarna. Vi rör oss bortåt Uppsala slott och
letar efter övervintrande ringduvor och stenknäckar i bokarna. Vid Botaniska trädgården hittar vi med
lite tur en turkduva. Vandringen leds av Zackarias Svensson, gångsträcka ca 3,5 km.
Samling: kl 08:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan.

Skådarpub – torsdag 8 februari
Välkommen till en trevlig kväll med andra fågelintresserade över lite god mat och dryck. Samtalen
kretsar kring minnesvärda fågelupplevelser, äventyrliga skådaranekdoter, roliga utflyktsmål och mycket
annat. 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.

Lavskrikornas land – lördag 17 februari
En riktig favoritutflykt! Efter en tidig avfärd anländer vi till Kittan i gryningen. Här finns en större
fågelmatning där lavskrika, gråspett och andra hackspettar ofta visar sig. Vid den här tiden på året finns
det även möjlighet att se tallbitar och skogshöns i omgivningarna. Ta gärna med lite falukorv, det tycker
lavskrikorna om. Det finns även en liten grillplats nära matningen för den som vill äta sin korv själv.
Anmälan: Per Johan Ulfendahl, e-post perjohan.ulfendahl@telia.com
Samling: kl 05:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resan till Kittan tar knappt två timmar. Åter i
Uppsala vid 16-tiden.
Resekostnad: 150 kr
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VINTER & VÅR 2017
Exkursioner 27 januari – 25 april
Trutar och trastar – lördag 24 februari
Vid Upplands-Bro ligger Högbytorpstippen där trutar och havsörnar flockas. Det finns chans att hitta vittrut.
Tubkikare rekommenderas. Därefter fortsätter vi till Ådö, söder om Bro. Här dignar träden av mistlar som
de övervintrande dubbeltrastarna glatt förser sig av. På hemvägen åker vi via Bålsta och Hjälstaviken. Kanske
träffar vi på vårens första gäss.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, tel 076-780 70 17 eller epost gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: kl 07:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.
Resekostnad: 70 kr

Därför behövs vitryggig hackspett – onsdag 7 mars
Under 2017 räknade man till sju häckande par av vitryggig hackspett i Sverige. I juni presenterade
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ett nytt åtgärdsprogram för hackspetten. I samarbete med Biotopia
anordnar vi en samtalskväll om situationen för landets mest hotade fågelart. Bland annat diskuterar vi varför
den är viktig att skydda och vilka stödinsatser som görs i norra Uppland för vitryggens skull. I panelen deltar
Maria Forslund från Länsstyrelsen och Kristoffer Stighäll och Ulrik Lötberg från Projekt Vitryggig Hackspett.
Det finns gott om utrymme för dig att ställa dina frågor till panelen. Fika kan köpas på plats.
Anmälan: till info@biotopia.nu. Begränsat antal platser, först till kvarn!
Samling: kl 18:30 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala

Skådarpub – torsdag 8 mars
Välkommen till en trevlig kväll med andra fågelintresserade över lite god mat och dryck. Samtalen kretsar
kring minnesvärda fågelupplevelser, äventyrliga skådaranekdoter, roliga utflyktsmål och mycket annat. 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.

Storskogen Lunsen – söndag 11 mars
Strax söder om Uppsala ligger Lunsen, vars norra delar är naturreservat. Här trivs flera arter som kräver orörd
skog, och den här tiden på våren är helt rätt för att få höra ropande sparvuggla och trummande spillkråka.
I skogen finns även doldisarna tretåig hackspett och järpe. Vårkören börjar komma igång så smått med
bland annat svartmes, gärdsmyg och trädkrypare. Vi träffas kl 06:00 på parkeringen vid Nyby, intill
järnvägen, på skogens östra sida. Härifrån vandrar vi in förbi Fläktanstugan och Lunsentorpet. Gångsträcka
ca 8 km, varma kängor eller stövlar liksom en stärkande matsäck rekommenderas. Vandringen leds av
Jon Hessman.
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Holkbyggarkväll – onsdag 14 mars
Våren närmar sig och småfåglarna börjar tänka på sina häckningsbestyr. Men var ska de bo? Faktum är
att det råder brist på naturliga bohål vilket missgynnar flera hålhäckande arter. Tillsammans snickrar vi
holkar av olika modeller och samtalar om varför holkar behövs. Debora Arlt från SLU och entusiasten
Lasse Fröjdlund är på plats för att berätta om tornseglarens, starens och göktytans särskilt utsatta
bostadssituation. Fika ingår.
Anmälan: senast den 28 februari till info@biotopia.nu. Ange vilken typ av holk du vill bygga, en
byggsats kostar 150:-. Du kan välja på tornseglare, göktyta, stare och mes.
Samling: kl 18:00 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala

Ugglor i Östervåla – lördag 17 mars
Så här års är det full fart i ugglemarkerna. Vi träffas sen eftermiddag för en utflykt till skogarna kring
Östervåla. Vi utforskar ett par lokaler där det finns goda chanser att höra slaguggla och sparvuggla. Om
det vill sig väl kan vi också få höra pärluggla och berguv, och se spår av lodjur eller mård. Vårkvällarna är
kyliga så ta med varma kläder.
Anmälan: Olle Nordbeck, e-post olle.nordbeck@gmail.com eller tel 076-142 80 04
Samling: kl 16:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 75 kr

Vardagsvandring Morga – tisdag 20 mars
I naturreservatet Kungshamn-Morga är landskapet varierat med omväxlande öppna ängar,
ädellövdungar och täta barrskogar invid Ekolns östra strand. De första stararna och sånglärkorna har
förhoppningsvis hunnit anlända, och vi lyssnar efter mindre hackspett och dubbeltrast. Om vindarna är
rätt sträcker gäss, sångsvanar och ringduvor.
Vi samlas på parkeringen vid Turelund kl 16:00. Vandringen leds av Jon Hessman.

Skådarpub – onsdag 4 april
Välkommen till en trevlig kväll med andra fågelintresserade över lite god mat och dryck. Samtalen
kretsar kring minnesvärda fågelupplevelser, äventyrliga skådaranekdoter, roliga utflyktsmål och mycket
annat. 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.

Hackspettar i Fiby Urskog – lördag 7 april
Följ med till den sagolika urskogen och lyssna efter hackspettarnas mäktiga trummande. Spillkråka,
gröngöling, större, mindre och tretåig hackspett kan alla påträffas med lite tur! Samtidigt är det full fart
på trastar, duvor och småfåglar. Vi går varvet runt i reservatet och lyssnar och spanar, kanske stöter vi
upp en järpe på stigen?
Anmälan: Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92
Samling: kl 05:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 30 kr
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Vardagsvandring Dalbyviken-Vretaudd – tisdag 10 april
Tofsvipor och enkelbeckasiner är på plats i viken, liksom skäggdoppingar och en blandad kompott
av gäss och änder. Kanske blir vi mötta av årets första sädesärla. Vi följer Dalbyvikens södra strand,
tar ett span från tornet och fortsätter sedan ut till Vretaudd där isen har släppt sitt grepp om Ekoln. I
träddungarna längs vägen hoar skogsduvor, mindre hackspett ropar och stjärtmesar hänger i kvistarna.
Vi samlas vid plattformen vid Hammarskog kl 17:00.

Jubileumsexkursion Vendelsjön – lördag 14 april
Idag, sånär som på fyra dagar, fyller fågeltornet i Varggropen 20 år! Detta firar vi med en numera
klassisk exkursion till Vendelsjön som visat sig kunna bjuda på lite av varje. I sjön är det gott om änder,
vadare och måsar. Havsörn och kärrhökar patrullerar. De senaste åren har vi även fått se bland annat
ringtrast, kungsfiskare och härfågel. I anslutning till exkursionen erbjuds även jubileumsaktiviteter för
alla åldrar tillsammans med Föreningen Vendelsjön, Upplandsstiftelsen och markägare. Inbjudan med
program kommer på www.uof.nu.
Anmälan: Lars-Erik Larsson, e-post lelarsson@telia.com eller tel 070-750 02 03
Samling: kl 07:00, plats enligt överenskommelse med Lars-Erik
Resekostnad: 60 kr

Årsmöte 2018 – tisdag 17 april
Det här årsmötet blir en milstolpe i föreningens historia – nu ska det nämligen presenteras vilket
namntillägg föreningen får och hur den nya loggan ser ut! Vi vill gärna fira detta tillsammans med
er medlemmar, och ni som kommer på mötet får en liten present som minne. Som vanligt avhandlar
vi även verksamhetsåret 2017, blickar fram emot det kommande året och väljer styrelse och övriga
befattningar. Efter fikapaus överlämnar vi ordet till professor Susanne Åkesson som i många år forskat
på fåglars flyttning och navigationsförmåga. Årsmötet går av stapeln kl 18:00 i Ekmansalen, ingång 14
på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.

Årike Fyris – onsdag 18 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. Vid frågor kontakta Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
eller tel 076-780 70 17.

Pansaruddens ugglor och spettar – lördag 21 april
Vi åker till Pansaruddens naturreservat norr om Knutby och vandrar på stigen ner till sjön Vällen (ca
2 km). Småfågelkonserten är intensiv. Bland hackspettarna finns chans att stöta på tretåig hackspett.
Sparvuggla och slaguggla finns i området. Lomskrik hörs från sjön och orrspel från myren. På hemvägen
gör vi en avstickare till Hosjön strax norr om Knutby.
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, epost gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel 076-780 70 17
Samling: kl 04:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 100 kr
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Hackspettar kring Tämnaren – söndag 22 april
Den stora och fågelrika sjön Tämnaren besöks förvånansvärt sällan av fågelskådare, men en morgon
här kan ge riktigt fin utdelning. Den här dagen fokuserar vi i synnerhet på de mindre hackspettar
och göktytor som vistas i sjöns omgivningar. I samma dungar häckar stjärtmes och skogsduva.
Oundvikligen kommer vi även att mötas av en uppsjö olika änder, vadare och rovfåglar. Just så här års är
sannolikheten att hitta ringtrast som allra högst. Vi besöker Sörsjön, Kalvnäset och Långnäset. Tubkikare
rekommenderas.
Anmälan: Ulrik Lötberg, e-post ulrik.lotberg@birdlife.se
Samling: kl 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 75 kr

Björklinge runt på cykel – söndag 22 april
Förutom att vara Upplands främsta fäste för råkor har Björklinge mycket annat att erbjuda i fågelväg.
Vi träffas kl 07:00 vid badplatsen i södra änden av Långsjön. På vattenspegeln rastar stora antal
skrattmåsar och bland dem kanske någon dvärgmås. Sjöorre, storlom och svarthakedopping är andra
arter som kan dyka upp. Vi trampar ett varv motsols runt sjön och ser vad vi kan hitta längs vägen.
I sjöns norra ände, vid Djurgårdens naturreservat, dånar rördrommen och brun kärrhök patrullerar.
Vi passerar även lokaler med chans på backsvala och svart rödstjärt. Leder gör Jon Hessman. Total
cykelsträcka ca 18 km.

Vardagsvandring Funbo viltvatten – tisdag 24 april
Häng med och utforska viltvattnets många simänder såhär på våren! Här rastar bland annat årta,
snatterand och skedand. Havsörn, fiskgjuse och brun kärrhök dyker ofta upp och på lerbankarna kan
det rasta några tidiga vadare. Skogarna runt omkring myllrar med trast och småfågel och ofta dyker det
upp ett gäng stjärtmesar uppe på utkiksberget. Tubkikare rekommenderas.
Samling kl 18:00 på parkeringen till Funbo kyrka. Vi samåker därifrån upp till viltvattnet som ligger
vid norra delen av sjön nära Frötuna herrgård. Kort gångsträcka. Exkursionen är kostnadsfri och ingen
anmälan krävs. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 25 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. Vid frågor kontakta Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com
eller tel 076-780 70 17.

Studiecirkel för ungdomar
I vår lanserar vi en studiecirkel just för dig som är under 25. Tillsammans med jämnåriga likasinnade får
du en ögonöppnande introduktion till fågelskådningens spännande värld. Vi träffas fem torsdagar under
våren som slutligen kulminerar i en Kristihimmelsfärdshelg på Örskär där vi skådar fågel tillsammans i
tre dagar. Det här är en fantastisk tid på året att vara ute i havsbandet. Flyttfåglarna väller in söderifrån
och bland dem försöker vi hitta några guldkorn. Du får dessutom stifta bekantskap med fåglar på riktigt
nära håll när vi spänner upp näten och provar på ringmärkning. På kvällarna smälter vi dagens intryck,
utbyter historier och lär känna varandra. Det här kan du bara inte missa!
Anmälan: senast den 23 mars via www.studieframjandet.se/uppsala (kursen läggs upp i början av 2018)
Kursstart: 5 april
Avgift: 400 kr
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