
  Fågelvandringar i Uppsala 2008 
 
Nu rullar cirkusen igång igen. För sjätte året så skall Uppsala få visa upp sin vackraste sida. 
Nåja i alla fall naturmässigt. Som vanligt på dessa turer är det trivsel och njutningsnivån som 
är den viktigaste och kanske att se delar av staden man aldrig sett förut. Naturligtvis skall vi 
också försöka tillmötesgå den kräsne fågelskådartypen.  
De som följt mig under åren vet att inte bara fåglarna studeras utan även vår flora, fjärilar och 
annat smått och gott i naturen. Jag kanske betecknas som guiden men alla får och behövs för 
att dela med sig av era kunskaper i naturen.  
Alla skall kunna vara med. Kikare är inget krav men är en fördel. 
Det är bara att välja och vraka när man vill gå. 
Vi har aldrig haft någon anmälning. Men eftersom vi i vår familj fick tillökning 2006 krävs att 
jag ändrar lite i ordningen. Som vanligt kan jag ställa in promenaderna med kort varsel vid 
sjukdom (inga stand-in) eller dåligt väder. Vid prognos av dåligt väder (eller andra frågor) kan 
ni ringa mig. En nyhet är att jag kommer att försöka skriva in på vår hemsida www.uof.nu 
(exkursionsidan) senast dagen innan om turen utgår. Tyvärr kan oturen vara framme trots 
dessa hjälpmedel. Då gäller 15 minuters regeln dvs. turen utgår om jag inte dykt upp innan 
femton minuter efter skriven tid.  
Alla turer utom 27 mars kommer att vara på onsdagar.  
Generellt kan man säga att turerna räcker 2-4 timmar men ibland kanske längre 
(Reningsverketsturen). Som tur är kan man i de flesta fall avsluta tidigare om man vill och 
vågar.  
Vid frågan när det gäller fika, så kommer jag från den 7 maj lägga in en kortare rast. Räkna 
dock inte med några bekväma tillställningar. 
Jag vill också tillägga att jag inte är någon expert i något område utan är bara en som älskar 
att dela med mig, med det jag kan. 
Jag hoppas vi ses i vår och får underbara promenader i Uppsalas vackra närnatur. 
 
Håkan Andersson 
018-243024 eller 070-314 28 16 
 
 
 
 
 
27 Mars – Skarholmen 
Vad nu då säger vän av ordning? Brukar vi inte starta upp med stadsskogen. Jodå säger jag, 
vandringarna börjar egentligen nästa vecka. Detta är bara en sorts apéritif. Jag kommer att stå 
med min tub öster om skaris för att se om isen gått upp. Har den det kan vi invänta när 
övernattande måsfågel kommer. Samt en del andfåglar i vattnet. Jag kommer dit 17:30. 
 
2 april – Stadsskogen 
Ordningen är återställd. Vi träffas som vanligt vid gläntans parkeringsplats vid 17:30 för att 
sedan gå lite i skogen på stigar. Vid den här tiden kan det nästan vara vinter fortfarande men 
vi vet att våren är här . Helt säkert en del av våra stanntrastar och mesar men kanske också 
bofinkar, rödhakar och gärdsmyg. 
 
 
 
 



9 april – Röbo 
Turen som försvann förra året. Räknas därför som ny. Lokalen består av omväxlande 
kuperande terräng med ängar och åkrar. Vi kommer att få se tofsvipor, sånglärkor, trastar och 
finkar av olika slag som kommit i dagarna. 
Mötesplatsen är att man fortsätter efter svartbäcksrondellen norrut på gamla E4. Efter ca 
400m kommer man till ett rödljus. Ta av mot höger och höger direkt där går det nog att ställa 
sig om vi inte blir för många bilar. Sen tar vi en promenad i det historiska landskapet längs 
röboslingan. Tiden är 18:00. 
 
16 april – Kvarnbo 
Kvarnbo är en verkligt vacker plats med dess naturliga fall och lövskogslunden. Förutom 
blåsipporna står lunden nog mest i knopp ännu men här nere vilar ändå en sorts lugn och 
harmonisk stämning. Vi kommer nog också gå en liten bit på gamla banvallen in i nåsten. 
Kanske får vi se alla upplands mesar (dock inte skäggmes) denna kväll. Hackspettar, och flera 
trastar har letat sig upp hit och inte omöjligt med gärdsmyg och strömstare. En liten brasklapp 
är om det fortfarande är is går det inte att gå här utan vi får gå i Nåsten i stället. Parkeringen 
kan det vara lite svårt att hitta men om man tar sig rakt igenom håga på stora vägen och där 
efter tar av mot höger efter Nåsten infarten kommer man efter ca 150m till p-platsen. Vi möts 
där 18:00. 
 
23 april – Geijersdalen 
Vitsippstid. När vi gick denna tur 2005 så fanns inget kvar av vitsipporna nu har jag valt att 
lägga denna tur i optimalt tid för detta evenemang. Denna tur kanske mest går i blomstrens 
tecken men vi kommer också att få se fågel. Trastar, finkar och kanske, kanske någon 
nyanländ flugsnappare. Vi träffas vid studenternas långa p-plats vid 18:00. 
 
7 maj – Nåntunalund 
Våren exploderar vidare och vi vandrar vidare genom den vackra hassellunden och längs 
brynet söderut. Nu har flugsnappare och en del sångare kommit och blandar sig med 
trastkören. En del änder och kanske någon rovfågel svävar ovanför ängarna.  Mängder av 
blommor finns också att titta på. En av mina favorit promenader. Vi ses vid Nåntunaskolans 
p-plats 18:00. 
 
14 maj – Södra hågadalen 
Mötesplatsen är vid p-platsen väster om lurbo bro 18:30. Vi vandrar längs Nåstens bryn norrut 
mot predikstolen och Fäbodarna och om tid finns går vi över dalen och sen längs vårdsätra-
vägen söderut. Denna tur kan ge det mesta. Nyanlända sångare, hackspettar och annat trevligt 
inte minst floramässigt. 
 
21 maj – Reningsverket och kungsängen 
Kungsängsliljorna har blommat över och kanske är den mest dynamiska fågeltiden över. Men 
än är det mycket kvar och chansen för rosenfink, härmsångare och annat tungt är större nu.  
Den klart fågelrikaste turen vi har kan jag reda nu säga. Vi ses under kungsängsbrons östra del 
18:30. 
 
28 maj – Granebergsskogen. 
Ny tur. En skog som är lite hotad av nybygge. Vi börjar vid den första parkeringen ner mot 
skarholmen 18:30. Och går längs ekolns strand för att sedan gå upp i skogen. Kanske någon 
tidig nattsångare utöver resten av alla sångare i skogen. Speciellt gott om grönsångare och 



hyfsat goda chanser för mindre flugsnappare. Jag tror också jag kan utlova en riktig raritet i 
växtvärlden ingen snygging men ändå. 
 
4 juni – Centrala staden 
Alltid lika trevlig. Kanske inte artantalmässigt men för trevliga smultronställen i stadens 
omedelbara närhet. Jag har inte bestämt rutt än. Men den som kommer får se. Tyvärr har jag 
inte hittat någon bra p-avgifts fri parkering så vi får ta den stora parkeringen vid botaniska 
trädgården (Norbyvägen) kl. 18:30. 
 
11 juni – Fyrisån Norra. 
Avslutningen tar vi som vanligt norrut längs ån från eddaspången kl 19:00 mot bärbyleden där 
vi efter fika vänder in mot staden igen. Tyvärr byggs det numera flitigt vid svartbäcken så 
detta kan bli den sista turen här. Det vore dock synd eftersom det är en trevlig promenad med 
näktergalar och andra mer eller mindre skönsjungande sångare som hörs i snåren. Kanske får 
vi också se rörhöna.  
 
 
 
 


