PROGRAM

HÖSTEN 2021

LÄS DETTA INNAN DU ANMÄLER DIG
Som alla är väl införstådda med innebär coronapandemin att vi anpassar exkursionerna efter rådande läge.
Vi kommer under hösten åter börja att erbjuda några exkursioner med möjlig samåkning. Du som anmäler
dig till dessa förutsätts vara vaccinerad. Skulle läget ändras kan vi vara tvungna att se över detta. Vi hoppas
ändå att ni vill vara med på det som ordnas. 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 samt hur många fria platser
i bilen du har
•

Cykelexkursion Sundbromark/Ulva – Söndag 29 augusti
Vi beger oss ut med cykel på slätten norr om Uppsala för att spana efter tidiga höstflyttare – rovfåglar, piplärkor
och kanske några födosökande törnskator och busksvättor. Det kommer bli runt 15 km cykeltur. Samling: Vid Ulva
kvarn parkeringen 09.00 Anmälan: Lynx Beverskog, lynxbe@hotmail.com eller vid frågor 070-8896588.

Årike Fyris – onsdag 1 september
Välkommen att stå en stund i fågeltornet och se vad Övre föret har att erbjuda nu när hösten närmar sig. Gäss,
änder och vadare rastar på maderna på sin väg söderut. Över företängarna sveper den bruna kärrhöken och
ormvråkarna spanar från sina favoritstolpar. Har vi tur ser vi kungsfiskaren när den flyger förbi lågt över vattenytan!
Samling: kl 18:00 vid fågeltornet på västra sidan av Fyrisån. Anmälan: Samuel Persson, samper97@gmail.com eller
sms till 0736854892. Antal deltagare anpassas efter aktuella rekommendationer.
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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

Vardagsvandring Dalbyviken – onsdag 15 september
Vi utgår från parkeringen vid Hammarskog och vandrar längs viken i kvällningen. Vi kan få se och höra en blandad
kompott av änder och tättingar. Samling: Vi möts kl. 17:30 på parkeringen vid Hammarskog. Cirka 4 km vandring.
Anmälan: Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan krävs. Göran Andersson leder exkursionen, vid frågor
0703808919. Antal deltagare anpassas efter aktuella rekommendationer.

Björn för oerfarna – lördag 25 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. Tajgasångare är inte omöjlig och mindre flugsnappare brukar ses. Ta gärna med tubkikare om du har. Antalet deltagare är begränsat. Anmälan: Per-Johan Ulfendahl på
e-post : perjohan.ulfendahl@telia.com OBS ange telefonnummer. Om du har egen flytväst medtag denna då det
snabbar på vid överfarten. Är du inte vaccinerad ska munskydd bäras. Samling: 04.30 vid Helga Trefaldighetskyrkan.
Två båtar kommer att gå till Björn från Fågelsundet med planerad avgång kl. 06.00 och kl. 06.30. Resekostnad: bilresa
150 kr + båtresa 300 kr som ges på plats till skepparen kontant eller Swish.

Vandring Lövstaslätten – lördag 2 oktober
Vi går ner på slätten för en vandring på cirka 4 km. Vi hoppas på gäss, rovfåglar, ljungpipare och tättingar. Anmälan:
Vandringar är gratis och ingen anmälan behövs. Leder gör Gunnar Ehrenroth tel. 076-7807017 eller Gunnar.ehrenroth@gmail.com Samling: Vi möts kl. 07.30 på parkeringen vid stora ladugården, Lövsta gård.

Tämnaren om hösten – lördag 9 oktober
Tämnaren är en stor sjö som denna tid på året bjuder på mängder av rastande gäss och änder. Vi spanar från olika
utsiktspunkter runt sjön för att få en uppfattning om vad som finns. Eftersom det rastar ett stort antal fåglar så finns
goda chanser att det gömmer sig någon ovanligare art i mängden. Tubkikare rekommenderas. Det är, i regel, ganska
korta gångavstånd. Anmälan: Ulrik Lötberg, tel 070-813 93 86. Samling: kl 07:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 70 kr.

Hav och sjö – lördag 30 oktober
Vi åker först ut till kusten vid Sennebyhaken och spanar efter sträckande sjöfåglar. På hemvägen gör vi besök vid
insjöarna Hosjön (med nytt fågeltorn) och Skedviken, som är rastplatser för änder och andra sjöfåglar. Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka vid alla lokaler. Anmälan: Gunnar Ehrenroth tel. 076-7807017 eller e-post: Gunnar.
ehrenroth@gmail.com Samling: Kl. 07.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 150 kr.
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