
Fågelvandringar i Uppsala 2007 
 

Nu kör vi igen, för femte året med våra promenader i Uppsalas närhet. För att se vad vår vackra stad har att 
erbjuda naturmässigt. Vi lägger som vanligt ribban vid enkla eller inga förkunskaper, lugnt tempo och hög 
trevnadsnivå. Det är absolut inget krav att följa med på alla turer utan man får givetvis välja och vraka precis 
som man vill. 
Kikare är heller inget krav. 
Tyvärr måste jag som vanligt lägga till att sjukdom eller oväder kan inställa promenader utan förvarning (har få 
stand-in). Är man osäker eller har några frågor kan man ringa mig. 
Som regel kan man säga, om jag inte har dykt upp innan 15 minuter efter skriven tid så utgår veckans promenad.  
Vid dåligt eller tveksamt väder kommer jag att dröja kvar vid mötesplatsen en stund för frågor. Promenaderna är 
på torsdagar förutom 4 och 11 april samt 16 maj då dessa är på onsdagar. 
Jag får även frågor om hur långa promenaderna är. Detta är svårt att veta innan, men mellan två och fyra timmar 
brukar det vara. Annan fråga är om det finns tid för fika och det brukar det finnas på turerna från och med den 10 
maj. 
Jag vill också ”varna” för att jag plötsligt kan falla in i andra naturintressen såsom blommor och fjärilar. 
Jag tror att vi får en fin vår med en massa trevliga fågelupplevelser. 
Har ni frågor om lokalen eller runt vandringarna (eller tips på fina promenader nästa år) så ring gärna till mig: 
Håkan Andersson, 018–24 30 24. 

 
4 april – Stadsskogen 
Vi börjar som vanligt med Uppsalas gröna, lunga stadsskog. Våren brukar inte ha kommit så långt men desto 
större intresse är då de mesar och våra stationära trastar som värmer våra vintertrötta hjärtan. Har vi tur så har 
även bofink och rödhake anlänt. Vi träffas kl. 17:30 vid Gläntans p-plats. 
 
11 april – Valsätradungarna 
En ny lokal för våra vandringar. I fina skogsdungar och hagmark vandrar vi med sjungande gulsparvar och 
finkar samt nyanlända trastar. Väl mött vid (OBS!) nordöstra parkeringen till Gottsunda centrum kl. 18:00. 
 
19 april – Röbo 
Ännu en ny lokal.  Belägen norr om Svartbäcken, bestående av åkerlandskap och kuperade skogsdungar. Lärkor, 
tofsvipor, finkar och trastar i allt större mängd har nu kommit. 
Mötesplatsen är att man fortsätter norrut efter rondellen norr om Svartbäcken längs E4:an. Efter ca 400 m 
kommer man till trafikljus. Där tar man av åt höger. Kör inte in på kommunens uppläggningsplats utan ett snäpp 
till vid en bom där kan man ställa bilen åt sidan. Vi träffas där kl. 18:00. 
 
26 april – Nåntunalund 
På denna vackra lokal vid denna tid lyser det vitt och blått i ekdungarna med stråk av lila nunneörter och gula 
svalörter. Lunden lockar också till sig en hel del fågel. Mängder av trastar, mesar, duvor och hackspettar sjunger. 
Ute på ängarna sjunger ängspiplärkor, bruna kärrhökparet letar bomaterial och annat trevligt. Vi träffas vid 
Nåntunaskolans p-plats kl. 18:00. 
 
3 maj – Hågadalen runt Björns hög 
Ännu en klassisk lokal. Med uppländska mått mätt bedårande utsikt över det vackra Hågadalen. Vi träffas på 
Björns högs parkering kl. 18:00 och går genom hagmarkerna ner mot Hågaån för att sedan gå en sväng i Nåsten. 
Denna tur kan med tur ge en hel del arter eftersom vi rör oss i varierande biotoper. Svartvit flugsnappare och en 
del tidiga sångare har anlänt. 
 
10 maj – Reningsverket och Kungsängen 
Våren borde nu vara rejält kommen. Denna tur har blivit ett måste och brukar ge den digraste artlistan under 
promenadsäsongen. Vi får även se den berömda Kungsängen blomma som bäst. Mötesplatsen är under 
Kungsängsbrons östra fäste kl. 18:00. 
 
16 maj – Vårdsätra herrgård 
Ännu en kanonlokal. I ädellövhagarna trivs stenknäckar, skogsduvor och näktergalar i försommargrönskan. Vi 
får även se vad Vårdsätraviken har att erbjuda. Klockan 18:30 träffas vi på Vårdsätra herrgårds parkering, som 
tyvärr är avgiftsbelagd. 
 
24 maj – Berthåga kyrkogård 



En lokal som jag endast besökt flyktigt men slogs ändå av de vackra omgivningarna av buskmarker med goda 
sångarmöjligheter. Vid skrivande stund har jag ingen p-plats men jag meddelar detta på UOF:s hemsida under 
”exkursioner” eller via min telefon. Tiden är dock kl. 18:30. 
 
31 maj – Sunnersta herrgård 
Trevliga marker med Nedre Föret, Sunnerstaviken och ädellövdungarna vid Liljekonvaljeholmen som kan ge en 
hel del trevliga fågelmöten med brunand, rosenfink, härmsångare och andra trevligheter. Mötesplats är Sunnersta 
herrgårds parkering kl. 19:00. 
 
7 juni – Fyrisån Norra 
Vi avslutar våren och bjuder in sommaren som vanligt längs Fyrisåns strand. Vi träffas vid Eddaspångens västra 
fäste kl. 19:00. För att sedan vandra långsamt norrut på cykelvägarna. Förutom stadens larm kommer vi att höra 
naturens ljud med nyanlända sångares varierande och märkliga sång samt nyfödda fågelungars ynkliga pip. Vi 
letar också efter rörhönor i ån. Eftersom det är femårsjubileum kan vi om tid och intresse finns ta och fika vid 
vändpunkten Bärbyledsbron. För att sedan vandra tillbaka mot stadens lyktor igen. 


