som man som fågelintresserad i första hand
söker sig till.
För att försöka täppa till denna kunskapslucka utsåg BirdLife Sverige berguv till riksinventeringsart för åren 2019–2020. BirdLife
Sverige uppmanade sina regionalföreningar
att genom inventeringar försöka ta reda på
hur många revir som det i nuläget finns i respektive verksamhetsområde. En morot för att
få många intresserade är att BirdLife Sverige
betalar bilersättning för resor i samband med
inventeringsarbetet.
För Upplands rapportområde åtog sig
undertecknad att vara kontaktperson mellan
BirdLife Sverige och UOF. Det kom även på
min lott att försöka få tag i personer som var
intresserade av att delta i inventeringen. Ett
upprop med den innebörden publicerades
i FiU, men gensvaret från läsekretsen var
allt annat än massivt (två svar!). Personliga
kontakter togs dock med medlemmar i UOF
vilket resulterade i att ytterligare några visade
intresse för att hjälpa till under våren 2019.
Undertecknad har tillsammans med övriga
intresserade under 2019 besökt ett ganska
stort antal tänkbara lokaler för arten, inte
bara tidigare kända utan även presumtiva där
berguv veterligen aldrig har registrerats. Vad
gäller de senare är det i första hand grus- och
bergtäkter, men också avfallsanläggningar,
som har besökts under perioden mitten av
februari till mitten av april. Dessa besök har
mestadels ägt rum med början kring skymningen och ett par timmar framöver. Besöken
har främst förlagts till kvällar med fördelaktigt väder, det vill säga svag vind. Grus- och
bergtäkter har vanligtvis inventerats under
veckoslut då den ordinarie verksamheten
inte har ägt rum.
Årets inventeringssäsong avslutades i mitten av april och då hade 49 mer eller mindre
tänkbara häckningslokaler besökts vid ett
till tre tillfällen vardera (totalt 87 besök). Av
dessa är 28 berg-/grustäkter, sex avfallsanläggningar och 15 mer naturliga habitat (berg,
skärgårdsöar etc.). Vad blev då resultatet av all
den möda som lagts ned? Jo, ropande uv har
registrerats på tretton lokaler och en individ
sågs vid ett av de tre besök som gjordes på yt-
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terligare en lokal. Åtta av de hörda påträffades
i grus-/bergtäkter, en på en avfallsanläggning
(därtill den som bara sågs), medan resterande
fyra fanns på naturliga lokaler.
Hur det gick med eventuella häckningar
på de lokaler där uv registrerades vet vi inte
fullt ut. Det var flera av dessa lokaler som
inte följdes upp med avseende på vare sig
eventuell häckning eller häckningsutfall. På
några av dem blev det säkerligen ingen häckning då man kan misstänka att det rörde sig
om ropande uv utan partner. Lyckad häckning
(=ungar hörda eller sedda) har dock konstaterats på tre lokaler, alla tre i grus-/bergtäkter.
På två av dem sågs vardera tre ej flygga ungar
och på den tredje hördes senare minst två
tiggande ungfåglar.
Avslutningsvis kan sägas att årets inventering inte var heltäckande och att det
kommande året behövs för att vi ska kunna
få bättre kunskap om berguvens status i rapportområdet. Förhoppningsvis finns arten på
fler lokaler än vad årets inventering har visat.
Även om vi redan under 2019 har besökt det
stora flertalet av alla grus-/bergtäkter, finns
det ändå förhoppningar om att ytterligare
några av dessa visar sig hysa berguv nästa år.
Arten är inte lätt att inventera. Fördelen med
täkter är att de är väl avgränsade och vi vet
därför var vi ska lyssna. Det stora problemet är
eventuella revir i naturliga miljöer, inte minst
de vid kusten och i skärgården. Vi känner till
några revir i denna miljö, men det finns troligen fler. Utmaningen med dessa är att det är
stora arealer som skulle behöva genomsökas
under våren 2020.
Sammanfattningsvis kan sägas att årets
inventering har förlöpt väl, men att vi ändå
behöver lägga ned avsevärd möda även nästa
år för att vi ska få en mer välgrundad bild
av berguvens status i rapportområdet. Årets
insats har gjorts av ett fåtal personer och det
behövs fler som kan hjälpa till med inventeringen under 2020. Hör av dig till undertecknad om du är intresserad av att hjälpa till!

PROGRAM
VÅREN 2020 – DEL 1
vart vill du åka? vilka ämnen vill du veta mer om? hör gärna av dig
till programgruppen med tips, maila 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.

tanzania är ett så kallat multidiverst land med en otrolig rikedom av arter, inte minst fåglar. Jan
Anmälan: ingen anmälan behövs, begränsat med platser.
Samling: kl 18:30 på Biotopia, vasaparken i Uppsala

med tur hitta vittrut. tubkikare rekommenderas. därefter fortsätter vi till hjälstaviken för att se vad
vinterlandskapet har att ge. Om vi har tid gör vi en avstickare till Ådös mistlar och dubbeltrastar.
Anmälan: Gunnar ehrenroth 018-261226, 076-7807017 eller mail gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: Kl. 07:30 vid helga trefaldighetskyrkan i Uppsala.
Resekostnad: 70 kr

TEXT: bill dOUHAn
bill.douhan@telia.com
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även en liten grillplats nära matningen för den som vill äta sin korv själv.
Anmälan: Per Johan Ulfendahl, via e-post perjohan.ulfendahl(at)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.

KOM FÅGLARNA INPÅ LIVET!

verksamhetsåret 2019 avhandlas och föreningen blickar fram emot det kommande året. sedvanliga val

”Fåglar inpå
livet” berättar
på ett underhållande sätt om
fåglars ekologi,
häckningsbiologi,
beteende och
mycket annat.

överlämnar vi ordet till en garanterat spännande föreläsare.
Årsmötet går av stapeln kl. 18:30 i ekmansalen, ingång 14 på evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.

vi åker till naturreservatet mässmyrfallet mellan Gimo och sjön vällen. vi lyssnar och spanar efter
hackspettar och andra storskogsfåglar. vi kommer att gå några kilometer på väg och stig.
anmälan: Gunnar ehrenroth 018-261226, 076-7807017 eller mail gunnar.ehrenroth@gmail.com
Samling: Kl. 05:00 vid helga trefaldighetskyrkan i Uppsala.
Resekostnad: 100 kr

Boken riktar sig
till både nybörjare
och mer försigkomna.

INSTÄLLT
slaguggla, hornuggla, kattuggla och sparvuggla. exkursionen är väderkänslig och antalet platser är
begränsat. exkursionen leds av Lynx Beverskog.

”Fåglar inpå livet”
fungerar både
som läsebok och
uppslagsbok.

Anmälan: Lynx Beverskog 070-8896588
Samling: kl. 16:30 vid helga trefaldighetskyrkan i Uppsala
Resekostnad: 60 kr

En bok för alla
vetgiriga ornitologer.

hel del andra arter som ligger i sjön så som vadare och måsar. havsörnar och kärrhökar patrullerar runt
sjön. Lars-erik Larsson guidar bland stort och smått.
Anmälan: Lars-erik Larsson e-post lelarsson@telia.com eller tel. 070-750 02 03

Fåglar inpå livet

Samling: Kl. 07:00 plats enligt överenskommelse med Lars-erik.
Resekostnad: 60 kr

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 samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel.
073-685 48 92.

INSTÄLLLT

häng med ut till hosjön och njut av storlommens magiska läten. vi lyssnar samtidigt på den trastkör som
sitter i skogen och på rördrommen som dånar i vassen. exkursionen är tänkt som en lugn och skön kväll

på häckningsframgången, men kommer också att undersöka
hur förhållanden i övervintringsområdena kan påverka
beståndet. Eftersom stenskvättor delvis övervintrar i Sahelbältet kan de drabbas av vintervädret där. Den torka som
rådde 1982 - 84 och 1990 - 93 orsakade beståndsnedgångar

Boken tar upp alla vanliga svenska
fåglar och några till, sammanlagt
122 arter.

På svenska finns ingen motsvarighet
I ett globalt perspektiv har stenskvättan ett mycket
som berör ekologi och etologi i
decennier. Området inom vilket arten häckar har förändsamma utsträckning.

rats efter senaste istiden. Självklart har arten då brett ut sig
norrut mot våra regioner i Norden. Men utbredningen har

Ålder: typisk livslängd 2 år,
max 10 år 1 mån rapporteras från Sverige

tor!

rliga faktaru

Mycket utfö

bär och frön; hoppstjärtar, trollsländor, rät-, nät- och halvvingar,

erfåglar.
lmat till vint
Tips på fåge
e arter
l hålhäckand
arkJ til
Dagligt födointag:
ca lk
100
(motsvarar ca 15 gram
ho
på
t
åt
M
skalbaggslarver. Dettatärm
er!till honan själv per dygn, under
ycke föda
ochdåm
perioden
hon matar ungarna, 1 undersökning)
Naturtyp:
alvar, skärgård, hygge
Bo placering: hålighet i stenröse, mur e.d., under sten, under

Anmälan: samuel Persson: samper97@gmail.com eller sms till 0736854892.

takpanna eller utrymme i byggnad/ruin, husfundament, utrymme

Samling: kl 18:00 vid helga trefaldighets kyrkan i Uppsala.

i artefakt, hål i mark, (hål i träd)

Resekostnad: 60 kr

Kalamus Förlag
Börjegatan 62
752 21 Uppsala
info@kal.nu
070-592 80 90

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 samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel.
073-685 48 92.
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Tars: 27 mm
Vikt: 19 - 29 gram

Föda: mest insekter, även spindlar och andra smådjur, tillskott av

under senare år skett förändringar i Sahel genom människans verksamhet. Jordbruket har expanderat och därmed

också expanderat från Europa till Grönland och nordöstra
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kortare), hane 9.6 hona 9.5 (till yttre hörn näsborre) mm

annons 133x206.indd 1

E-posta din beställning nu!
info@kal.nu
Boken kostar 309 kr samt frakt 79 kr.
Fraktfritt i Uppsala.
Boken faktureras. Betala inget i förväg.
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