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hackspettsmorgon i mässmyrfallets naturreservat – lördag 28 mars
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.
Resekostnad: 100 kr

Ugglor på Bälingemossar – lördag 4 april
Runt Bälingemossar håller flera olika ugglearter till och det finns chans att se och höra arter som slaguggla, 
hornuggla, kattuggla och sparvuggla. exkursionen är väderkänslig och antalet platser är begränsat. exkursionen 
leds av lynx Beverskog.
Anmälan: lynx Beverskog 070-8896588
Samling: kl. 16:30 vid helga trefaldighetskyrkan i Uppsala 
Resekostnad: 60 kr

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.

prOgraM  VårEn 2020 – dEl 2 
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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Vendelsjön – lördag 18 april
Vendelsjön en morgon i april brukar vara ett säkert kort för att få se flertalet av landets änder och en hel del 
andra arter som ligger kring 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 
Samling: kl. 07.00 plats enligt överenskommelse med lars-erik.
Resekostnad: 60 kr

Årike Fyris – onsdag 22 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 samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel. 073-685 48 92.

Storlommar i hosjön – 25 april
häng med ut till hosjön och njut av storlommens magiska läte. 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 vid 
badplatsen så ta med er varma kläder och fika! 
Anmälan: samuel Persson: samper97@gmail.com eller sms till 0736854892.
Samling: kl 18:00 vid helga trefaldighetskyrkan i Uppsala. 
Resekostnad: 60 kr

Årike Fyris – onsdag 29 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 samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel. 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 6 maj 
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.

öppet torn/Fågeltornskampen – lördag 9 maj
Föreningen bemannar fågeltorn i hela Uppland för att se från vilket torn flest arter kan ses. Det kommer stå 
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Exkursioner 28 mars – 13 juni
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kunniga skådare i alla bemannade torn och alla är välkomna att komma förbi och hjälpa till eller få lära sig 
något om de arter som behagar befinna sig inom syn- och hörhåll. För en uppdatering av vilka torn som är 
bemannade se Facebook. ingen anmälan. tornen är bemannade mellan 05-13. vill du anmäla ett torn hör av dig 
till samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 13 maj 
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.

natt och dag exkursion – 15-16 maj
sista chansen att hänga på Gunnar på denna äventyrsfyllda exkursion. natt- och dagexkursion är en krävande 
men minnesrik exkursion. Det finns möjlighet att observera många olika fågelarter genom att vi från kväll till tidig 
eftermiddag rör oss i olika miljöer såsom skog, sjö, kust och jordbruksmark. Färden kommer att gå från Uppsala 
och österut. efter ett par timmars vila och en gryningspromenad i skogen fortsätter vi till kusten. sedan åker vi 
via intressanta fågellokaler tillbaka mot Uppsala, dit vi beräknas komma senast kl.  14.00. ta med oömma skor, 
varma kläder samt gott och rikligt med fika. Tubkikare rekommenderas.
Anmälan: Gunnar ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel 076-780 70 17. 
Samling: fredag 15 maj kl 20:00 vid helga trefaldighetskyrkan i Uppsala 
Resekostnad: 150 kr

Årike Fyris – onsdag 20 maj 
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.

Vardagsvandring backsvalekväll – onsdag 27 maj
Backsvalan har minskat i Uppland i takt med att antalet grustag blivit allt färre. Fortfarande finns dock några 
platser kvar bland annat i naturreservatet högstaåsen strax n om lövstalöt. vi tar en promenad till kolonin för 
att sedan vistas en stund i backsvalornas sällskap och studera deras förehavanden.
Samling: onsdag 27 maj kl 18:30 parkeringen högstaåsens nr. vandringen är gratis och ingen föranmälan 
behövs. vandringen leds av Jan Wärnbäck, e-post warnback@hotmail.com eller tel 073-6548876.

nattsångare - lördag 13 Juni INSTÄLLT
Under denna återkommande programpunkt letar vi efter landskapets olika nattaktiva arter och anpassar vi 
besöken utifrån aktuell fågeltillgång. Förutom alla locustella- och acrocephalus-sångare hoppas vi på kornknarr, 
vaktel, nattskärra och tiggande uggleungar. troligen beger vi oss mot norrut mot Bälinge mossar och tämnaren, 
men även Vendelbygden och Dannemoraområdet är fina alternativ. Vi färdas i bilar och kommer att göra ett 
flertal stopp. Ta med lite varmare kläder för nattkylan och packa ett stärkande fika eftersom vi räknar med att 
hålla igång fram till åtminstone midnatt.
Anmälan: senast 5 juni till Peter schmidt, 073-0673145
Samling: kl 21:30 vid helga trefaldigakyrkan i Uppsala
Resekostnad: cirka 100kr (som milersättning till föraren).

karin.timmostlund
Överstruket




