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Fåglar och växter – söndag 1 september
Kombinerad fågel- och växtexkursion för att se rastande våtmarksfåglar och spännande strandväxter i Hjälstaviken. 
Hösten 2018 hittades Upplands första grönskära och mycket strandskräppa i strandkanten nedanför tornet. 
Träffpunkter: Avfärd från Vasagatan utanför Biotopia kl 14.00. Samling vid parkeringen Hårby 14:45, eller vid tornet 
15:15. Vi fågelskådar fram till kl. 17 då vi traskar ut på de, förhoppningsvis torra, strandängarna nedanför tornet och 
letar växter. Åter i Uppsala omkring kl. 20. Ta med fika, kikare och lupp, kläder efter väder samt gärna gummistövlar. 
Anmälan krävs för samåkning från Biotopia, annars går det bra att sluta upp i Hjälstaviken. Deltagaravgift: 50 kr 
till chauffören vid samåkning från Biotopia. Anmälan till Sebastian Sundberg senast fredag 30 augusti, genom SMS 
till 0702 -31 77 85 eller mail till sebastian.sundberg@slu.se. Ange om du kan ta egen bil.

Vardagsvandring Kungsängen – onsdag 4 september 
Vi möts under Kungsängsbrons östra fäste och promenerar upp till dagvattendammen där vi kikar efter småfågel 
i vass och diken. Blåhaken brukar rasta i dikena runt dammen och på vattenspegeln guppar en rörhöna omkring 
med sina nu stora ungar. Vi promenerar längs Kungsängen och Fyrisån söderut och spanar efter rovfåglar och 
annat kul i buskarna. Har vi energi kvar efter att vi sett kungsfiskaren fara förbi vid vindbron kan vi gå ut till 
plattformen eller fågeltornet beroende på önskemål. Samling kl 18:00 vid Kungsängsbron, under det östra fästet. 
Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan behövs. Vandringen leds av Samuel Persson, tel. 0736845892 
eller samper97@gmail.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.  
Vi tar helst emot anmälningar via e-post för att:

• säkert kunna dokumentera vem som kommit först när det är högt tryck på få platser till en   
 populär exkursion,
• planera antalet bilar i förhållande till antalet deltagare,
• vid eventuellt behov ordna hämtning/avlämning på andra platser än den som är planerad.
Anmälan måste innehålla:
• namn
• mobiltelefonnummer, för att snabbt kunna nå alla om någon förändring sker i programmet
• om du har bil och kan ta med den på exkursionen
• Hur många fria platser du har i bilen.
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Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om? Hör gärna av dig  
till programgruppen med tips, maila samper97@gmail.com
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Exkursioner 1 september – 21 november
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Ringmärkning på Oxängen – lördag 7 september
Hösten står verkligen för dörren men än finns de flesta arter kvar. Vi har möjlighet att få närkontakt med vassens 
sångare så som rör- och sävsångare men också fjällbjörkskogens juvel – blåhaken, kan med lite tur fastna i våra nät. 
I busk- och skogsmarken hoppar mesar av olika arter och vi hoppas på närkontakt med dessa tuffa och hårdbitande 
fåglar. Efter märkningen finns möjlighet att avsluta vid tornet i Vargropen. Anmälan: Lars-Erik Larsson, lelarsson@
telia.com eller 070-7500203. Samling: 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. Resekostnad: 80 kronor.

Vardagsvandring Hågadalen – onsdag 11 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 rovfåglar, hackspettar och olika tättingar. Chans finns att vi stöter på en blåhake 
eller nötkråka. Samling kl 17.30 på parkeringen vid Björns hög. Ca 4 km vandring. Vardagsvandringar är gratis och 
ingen anmälan behövs. Leder gör Peter Schmidt, 073-0673145.

Björn för oerfarna – lördag 21 september
För dig som inte tidigare skådat i ytterskärgården finns här ett tillfälle att följa med och upptäcka det nybildade 
naturreservatet Björns skärgård och dess huvudö Björn. I fågelväg kan det mesta ses såsom rastande vadare och 
insektsätande fåglar som rödstjärt, flugsnappare och flera arter sångare. En tidig tajgasångare är inte omöjlig och 
mindre flugsnappare brukar ses. Ta gärna med tubkikare om du har. Antalet deltagare är begränsat. Anmälan: 
Tomas Kjellson på e-post tkj@ninolab.se OBS ange telefonnummer. Vid frågor 070-2204131. Om du har egen 
flytväst medtag denna då det snabbar på vid överfarten. Samling: 04.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan. Tre båtar 
kommer att gå till Björn från Fågelsundet med planerad avgång kl. 06.00, kl. 06.30 resp. 07.00. Resekostnad: 
bilresa 150 kr + båtresa 250 kr.

Skatudden – söndag 22 september
Vi spanar ut över havet. Lommar, änder och gäss sträcker söderut. Ibland siktas labbar. Samtidigt sträcker rovfåglar 
och småfåglar in från Finland och Åland. Småfåglar rör sig i buskagen. Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka. 
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel. 076-7807017. Samling: Kl. 05.30 vid 
Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 150 kr.

Björn – lördag 5 oktober 
Följ med ut till Björn och bevittna höststräckets kulmen. Vi hoppas på ostliga eller sydostliga vindar inför resan och 
lite lätt dimma skadar inte. I fågelväg kan vad som helst dyka upp både över havet och rastande på ön. Tubkikare 
rekommenderas. Antalet deltagare är begränsat. Om du har egen flytväst medtag denna då det snabbar på vid 
överfarten. Anmälan: Per-Johan Ulfendahl, endast anmälan via e-post perjohan.ulfendahl@telia.com. Samling och 
avresa från Uppsala enligt överenskommelse. Tre båtar kommer att gå till Björn från Fågelsundet med planerad 
avgång cirka kl.06.00, kl.06.30 resp. 07.00. Resekostnad: bilresa 150 kr + båtresa 250 kr.  



Lördagsvandring Årike Fyris – lördag 12 oktober
Vi samlas vid Vindbrons östra fäste för en morgonpromenad längs med Fyrisån inklusive Övre Föret. Än kan 
med lite tur sena insektsätare stötas på längs med ån men också de första ”vinterfåglarna” så som gråsiska och 
sidensvans. Vi möts kl 08.00 vid Vindbrons östra fäste. Ca 4 km vandring. Vandringen är gratis och ingen anmälan 
behövs. Vid frågor kontakta Jan Wärnbäck 073-6548876.

Hav och sjö – lördag 26 oktober
Vi åker först ut till kusten vid Sennebyhaken och spanar efter sträckande sjöfåglar. På hemvägen gör vi besök vid 
insjöarna Hosjön och Skedviken. De är ofta bra rastplatser för änder. Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka 
vid alla lokaler. Anmälan: Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel. 076-7807017. Samling: 
Kl. 07.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 150 kr.

Skådarpub: ”Birders corner” på Bishops Arms – torsdag 24 oktober
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.

Skådarpub: ”Birders corner” på Bishops Arms – torsdag 21 november
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.

I höst blir det två exkursioner till Björn, en 
pärla i den norduppländska skärgården. 
Akvarell av BO G. SVENSSON.




