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-
dighetens allmänna råd. För att försäkra oss om att vi inte blir för många krävs 

-

ordnas.

Vi tar helst emot anmälningar via e-post för att:
•

•
•

Anmälan måste innehålla:
• namn
•

LÄS DETTA INNAN DU ANMÄLER DIG

Örnexkursion - lördag 22 januari (Jubileumsexkursion UOF-klassiker)

chans att se bland annat fjällvråk, varfågel och snösparv. Anmälan: Pekka Westin tel. 070-572 8042. Vid 
eventuella frågor kontakta programgruppen, Gunnar Ehrenroth, tel. 076-780 7017. Samling: Kl. 08.00 vid 
ICA Maxi, Stenhagen, pendlarplatsen parallellt med väg 55. Kostnad: 80 kr

Kungsörn i Uppsala län – torsdag 27 januari

Martin Tjernberg har inventerat kungsörn i länet under lång tid och har även doktorerat på kungsörn. Han 
berättar om hur det gått för arten över tiden. Därefter kommer Sara Wennerqvist och visar bilder på kungsörn 
från sitt gömsle strax utanför Järbo. Plats: Folkuniversitetet, Bergsbrunnagatan 1. Tid: 19 - 21. 
Anmäl gärna ditt intresse till per.axell@rovdjur.se

Stadsvintervandring – lördag 5 februari (Jubileumsexkursion UOF-klassiker)
Följ med och kika efter fåglar i centrala Uppsala. Stadsmiljön hyser vintertid en del trevliga fågelarter såsom 
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Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om?  

strömstare vid Upplandsmuseet och pilgrimsfalk uppe bland domkyrkotornen. Vi anpassar en stadsvandring 

stenknäck eller turkduva kan skymtas. Ingen anmälan behövs. Samling kl. 08:30 vid Sankt Eriks källa vid 
Upplandsmuseet. Kontaktperson och guide: Henrik Bergendal, tel. 073-553 93 96

Vinterfåglar vid kusten – lördag 19 februari (Jubileumsexkursion UOF-klassiker)
En UOF-klassiker. Vi besöker en isfri kust och spanar efter övervintrande sjöfåglar såsom storskrakar, knipor, 
alfåglar och viggar. Med lite tur kanske vi ser någon smålom och havsörn. Exakt resrutt bestäms efter isläget. 
Samling: 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. Återkomst till Uppsala vid 14-tiden. Anmälan till Ulrik Lötberg 
0708 – 13 93 86 eller ulrik.lotberg@54u.se

Nåsten - lördag 26 februari 
Vi vandrar in i skogen till Håga ängar och Högbyhatt och ser hur långt våraktiviteten har kommit. Vandring på 
cirka 6 km fram och tillbaka. Ingen anmälan behövs. Samling: Kl. 06.00 p-platsen vid Kung Björns hög i Håga 
by. Kontaktperson och guide: Gunnar Ehrenroth tel. 076-780 7017, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com

Holkbyggarkväll på Biotopia – onsdag 2 mars
Debora Arlt och Lasse Fröjdlund håller tillsammans med Biotopia en holkbyggarkväll med fokus på holkar för 

att bygga holkar på plats som man sedan tar med hem. Ange i din anmälan hur många personer som kommer 
och hur många holkar ni vill bygga. Kika på Biotopias hemsida för mer information om pris när det närmar sig.
Anmälan och frågor till info@biotopia.nu

Ugglor vid Bälinge mossar – lördag 19 mars 

hornuggla, kattuggla och sparvuggla. Exkursionen är väderkänslig och antalet platser är begränsat. 
Exkursionen leds av Lynx Beverskog. Anmälan: Lynx Beverskog 070-889 6588 Samling: kl. 15:30 vid Helga 
Trefaldighetskyrkan i Uppsala Resekostnad: 60 kr

Årsmöte – onsdag 23 mars 
Årsmötesförhandling. Årsmötet startar kl 18:30 och hålls i Ekmansalen på EBC (Zooologiska Institutionen, 
Uppsala Universitet) Norbyvägen 14. När årsmötet är klart så får vi lyssna till ett föredrag av Bengt Legnell 
som kommer prata om backsvalan. Ingen föranmälan.

Gäss vid Hjälstaviken – lördag 26 mars (Jubileumsexkursion UOF-klassiker)
Vi besöker Hjälstaviken och närliggande slätter och spanar främst efter gäss, men givetvis även efter andra 
vårfåglar som sångsvan och trana. Med tur kanske vi ser någon spetsbergsgås eller bläsgås eller kanske 
en mindre sångsvan. Slutet av mars är en fantastisk tid och vi kommer att få höra lärkor drilla överallt runt 
slätterna och se och höra de första stararna pilar förbi där vi står. Exakt resrutt bestäms efter tillgången 
på gäss, men ett besök vid Hjälstaviken kommer att ingå. Samling: 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 
Återkomst till Uppsala vid 14-tiden. Anmälan: till Ulrik Lötberg 0708 – 13 93 86 eller ulrik.lotberg@54u.se
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Hackspettsmorgon - lördag 2 april 
Vi åker till klassiska hackspettmarker där hackspettarna ropar och trummar tidigt på morgonen. Här hörs även 
orrspel, tranrop och trastsång. Med lite tur hör vi en sparvuggla vissla samt får syn på en tjäder på vägen. Anmälan: 
Gunnar Ehrenroth tel. 076-780 7017, 
e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com.  Samling: Kl. 05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan Kostnad: 100 kr.

Vardagsvandring Dalbyviken – onsdag 20 april 
Vi utgår från parkeringen vid Hammarskog och vandrar längs viken i kvällningen. Vi kan få se och höra en blandad 
kompott av änder, gäss och tättingar. Samling: Vi möts kl. 18:00 på parkeringen vid Hammarskog. Cirka 4 km 
vandring. Anmälan: Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan krävs. Göran Andersson leder exkursionen, 
vid frågor 070–380 8919.

Djurgårdens naturreservat, Björklinge – lördag 23 april

från de grova ekarna i betesmarken vid Långsjöns strand. En solig vårmorgon så är det garanterat hög fart 
på småfågelsången. Ett gäng stjärtmesar drar förbi och från åkrarna intill hörs sånglärkorna drilla. Ca 2–3 
km promenad i reservatet. Ingen föranmälan krävs. Samling: parkeringsplatsen vid naturreservatet kl 06.00. 
Kontaktperson och guide: Lynx Beverskog, tel. 070-889 65 88

fortsättning från föregående sida

Som vanligt räknas fåglar vid fågelmatningar i Sverige under januari i regi av 
BirdLife Sverige. I år sker detta från fredagen den 28 januari till måndagen 
den 31 januari. 

Glöm inte
att räkna vinterfåglar inpå knuten 28–31 januari 2022!


