
Program för guidningar 2009. Välkomna! 
Guidningarna är kostnadsfria om inget annat anges.

Exklusiva bomber!
Följ med på en upptäcktsfärd 
på rullstensåsens rygg! Lär 
dig mer om den sällsynta och 
uppseendeväckande bomb-
murklan och dess omgivning. 
Samling på parkeringen vid 
Ekillabadet, Håbo kl 13. Er guide 
Gillis Aronsson. 

15 mars

Ugglerop i natten
Vi gör en kvällstur till länets 
östra skogar och lyssnar från 
kl 17–22 efter olika ugglor. 
Samling vid Helga Trefaldig-
hets kyrka i Uppsala kl 17. 
Föranmälan till Tomas på tel 
0174-241 68 senast 18 mars. 
Kostnad 70 kr. Er guide Tomas 
Kjelsson. 

21 mars

Orrspel vid Stormossen 
Ännu ljuder orrarna på mos-
sen. Vi berättar om orrar och 
andra fåglar i tidig vårmorgon. 
Samling kl 7 vid Linsjöns par-
kering i Östa naturreservat, se 
skylt mot fågeltorn. Kommer 
du sent kan du möta upp oss 
vid tornet. Ta gärna med fika. Er 
guide Berndt Godin.  

26 april

Under grönskans tak 
Lär dig mer om linden som 
livsmiljö och parkens historia. 
Samling vid parkeringen vid 
Ekolsunds Värdshus kl 13. Er 
guide Pär Eriksson. Kl 14 startar 
även en aboretumvisning i 
slottsparken. Denna guidning 
kostar 100 kr och fika ingår.  
Er guide Börje Drakenberg.

7 juni

Fågelsafari i skärgården
Kom med på en guidad båttur 
i fågelrika Björns skärgård! Vi 
stiger i land vid Björns fyrplats. 
Ta gärna med fika. Samling 
vid Fågelsundet, Hållnäs kl 9. 
Föranmälan på tel 018-727 63 
70 senast 1 juni. Kostnad 150 
kr. Er guide Martin Amcoff. 

7 juni

Utter och asp i Funbo
Aspen, Upplands landskapsfisk, 
leker just nu och är då lätt att få 
syn på. Vi letar även efter spår 
av utter. Samling vid Funbo 
kyrka kl 16. Buss 809 stannar 
precis vid kyrkan. Era guider 
Joel Berglund, Johanna  
Arrendal. (Obs! Ring Biotopia 
för exakt datum).

20–26 april*

Gölgrodor och orkidéer
Vi åker båt till Örskär och tittar 
efter gölgroda, salamander 
och orkidéer. Samling vid 
Örskärssund kl 10.30. Hela 
turen tar ca 6 timmar. Ta med 
matsäck och stövlar. För-
anmälan på tel 018-727 63 70 
senast 20 maj. Kostnad 70 kr. 
Era guider Fredrik Söderman och 
Kalle Mälson. 

31 maj

Bomber, safari och ugglor i mossen...? 
– Kom, så berättar vi!

Fågelskådardag i Ledskär 
Vill du göra din egen kikare, 
tälja en fågel eller lära dig de 
vanligaste fåglarna i Ledskärs-
viken? Fågelguidningar med 
start kl 7, barnaktiviteter 9–11. 
Följ skyltning mot Ledskär från 
väg 76 mellan Karlholm och 
Skärplinge. Flera olika guider. 

10 maj

Bin och backsippor
Kom med på en vandring  på 
Himlabacken. Vad gör ett vild- 
bi hela dagarna och hur ser 
en backsippa ut? Möt åsens 
djur och växter. Samling vid 
informationstavlan i kanten av 
Enköpings lasaretts besöks-
parkering kl 13. Ta gärna med 
fika. Er guide Erik Sjödin. 

26 april

Guidningar i Hjälstaviken
Vi firar att naturvården fyller 
100 år med guidningar, vand-
ringar och andra aktiviteter 
på flera olika platser i Hjälsta-
viken! Ett evenemang för hela 
familjen. Fullständigt program 
för dagen kommer på   
www.lansstyrelsen.se/uppsala 
och www.biotopia.nu.

17 maj

Denna 
sida  

jan–juni

Morgontidigt fågelkvitter 
Vi lyssnar och tittar på Färnebo-
fjärdens fåglar. Ta med fika och 
oömma kläder! Föranmälan på 
tel 0291-47 10 40 senast 16 
april. Samlingsplats meddelas 
vid anmälan. Pris vuxna 50 kr, 
barn tom 12 år 25 kr. Kl 4.30. Er 
guide Stig Holmstedt. 

18 april

Bäversafari
Kom med på båttur till bävrar-
nas hyddor!  Vi berättar mer 
om detta spännande djur. Fika 
ingår. Samlingsplats meddelas 
vid anmälan. Föranmälan på 
tel 0291-47 10 40 senast två 
dagar innan. Pris vuxna 150 kr, 
barn tom 12 år 75 kr. Er guide 
Göran Vesslén.

13,20,27 maj

Ugglorna i nationalparken
Exkursion i Färnebofjärdens 
nationalpark där vi lyssnar efter 
ugglor. Föranmälan på tel 
0291-47 10 40 senast två da-
gar innan. Samlingsplats med-
delas vid anmälan. Ta med fika 
och oömma kläder! Pris vuxna 
50 kr, barn tom 12 år 25 kr. Kl 
18. Er guide Stig Holmstedt. 

7,11 mars

Nationalparkernas dag!
Vi firar nationalparkernas dag 
med olika aktiviteter, inklusive 
guidningar, i Färnebofjärdens 
nationalpark. Vid några 
vindskydd i parken bjuder vi 
på grillad korv och dryck! Mer 
information och program för 
dagen kommer på  
www.farnebofjarden.se.

24 maj

Mer information och 
vägbeskrivning för alla 

guidningar finns  
samlat på:

 www.biotopia.nu
Fler guidningar finns på  

nästa sida.

* Guidningen sker någon 
gång under denna period.  
Ring Biotopia för information.

Barnvänlig aktivitet!

Konsert i skymningen
Guidning i sena kvällen. Många 
fåglar gillar att sjunga ljumma 
försommarkvällar och vi spanar 
speciellt efter kornknarren. 
Föranmälan till Peter på tel 
0734-02 77 54 senast 12 juni. 
Samling vid macken i Månkar-
bo kl 20.30. Era guider Peter 
Schmidt och Anders Arnell.

13 juni

Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsstiftelsen, länets kommuner, Entomologiska föreningen, Ornitologiska föreningar 
Naturskyddsföreningen,  Färnebofjärdens nationalpark och Gröna kunskapshusets intresseförening.



Brand för skogens bästa
Varför bränner vi och hur går 
det till? Kom och se hur skogen 
ser ut året efter en skogsbrand. 
Samling kl 13, vid den norra 
parkeringen (Hasseldalarna) 
i Styggkärrets naturreservat. 
Era guider Olof Hedgren och 
Ingemar Lindquist. 

30 aug

Jakten på violgubben! 
Följ med på jakt efter viol- 
gubben i Vamsta naturreservat. 
Lär dig mer om svamparna 
i våra unika kalkbarrskogar 
– ätliga, giftiga, vanliga och 
ovanliga. Samling vid parkerin-
gen vid Vamsta naturreservat  
kl 14. Era guider Lars-Thure 
Nordin och Anders Dahlberg. 

23 aug

Kulturspår i Florarna
Vi vandrar i markerna kring 
gården Risön i Florarna natur-
reservat. Karin, agrarhistoriker 
som undersökt kulturvärdena 
i området, guidar bland gamla 
hus och spår av äldre bebyg-
gelse och brukande. Samling 
kl 13 vid parkeringen i Risön. Er 
guide Karin Hallgren.

11 okt

Drop-in för slåttersugna
Lär dig traditionell slåtter och 
dess historia på Kungsängen. 
Alla som hjälper till bjuds på 
lunch! Tillsammans skapar vi en 
bra häckningsmiljö för vadar-
fåglarna. Samling vid Ängs-
ladan, Vindbrovägen, Uppsala 
(infart från väg 255) kl 9–16.30. 
Er guide Rolf Jacobson.

16 aug

Broborg den största!
Vi berättar vad en fornborg är, 
vad vikingarna gjorde här och 
hur naturen häromkring såg ut 
förr.  Samling vid parkeringen 
vid Broborg kl 13, (vid vägen 
mellan Stenby och Risberga), 
Knivsta. Era guider Jan-Helmer 
Gustafsson och Frida Herman-
son. 

20 sept

Kultur & natur i Lingnåre 
Följ med på en tur i Upplands 
första kulturreservat! Lär dig 
mer om områdets spännande 
historia från vikingatiden och 
framåt. Samling vid parkerin-
gen vid Lingnåre, Hållnäs kl 13. 
Era guider Jan-Helmer Gustafs-
son och Frida Hermanson. 

15 aug

Skogen lever 
Ta med dig svampkorgen och 
lär dig mer om både udda, 
vanliga, giftiga och goda 
svampar. Vi går i de trolska och 
örtrika kalkbarrskogarna, som 
är typiska för Uppland. Samling 
vid Hållnäs kyrka i Edvalla kl 13. 
Er guide Lars-Thure Nordin och 
Anders Dahlberg. 

6 sept

Vem bor i aspen i Aspbo?
Vem bor i den gamla aspen 
och vilka har lämnat sina spår 
där? Följ med på upptäcktsfärd 
bland djur och växter i natur-
reservatet Aspbo. Ta gärna 
med fika! Samling kl 13 vid 
parkeringen närmast Österby-
bruk i naturreservatet. Er guide 
Oskar Kindvall.

13 sept

Trädjättarna vid Noor
Vid Noors slott, ett av Sveriges 
äldsta träslott, finns mäktiga 
alléer med vackra gamla 
träd. I december har träden 
tappat sina löv, men vi lär oss 
att känna igen dem på deras 
knoppar. Samling kl 11 vid 
Noors slott. Era guider Nina 
Söderström och Lisel Hamring. 

6 dec

Småkryp i kärret
Kom alla barn! Med stövlarna 
på tittar vi på livet i vattnet. Vi 
lånar ut håvar och berättar vad 
du hittar för kryp under ytan. 
Ta gärna med matsäck (grill 
finns). Samling vid Dalkarls-
kärret i Hammarskog (buss 
107) kl 10.30–ca 13.30. Er guide 
Naturskolan.

6 sept

Fjärilar i Hjälstaviken
Följ med på en vandringstur i 
reservatet. Vi kommer med all 
säkerhet se många fjärilar – om 
vi har tur även den svartfläck-
iga blåvingen. Ta gärna med 
fika. Samling på parkeringen i 
Skönsberg (norra delen av  
reservatet) kl 13. Era guider 
Martin och Gabriel Tjernberg. 

12 juli

På spaning i naturen! 
Prova på att håva efter små- 
kryp, skapa akvarium, leta  
växter, växtfärga garn och 
annat skoj! Samling kl 13 vid 
Naturstugan i Rullsand. Aktivi-
teter till ca kl 15. Föranmälan 
på tel 026-860 46, senast 
fredagen före (begränsat antal 
platser). Er guide Andreas Opitz. 

Söndagar i juli

Sommarens orkidéer
Sätt på dig stövlarna och kom 
med ut och upplev rikkär-
rets blomsterprakt! Orkidéen 
kärrknipprot blommar för-
hoppningsvis nu. Samling kl 
13 vid Högmokällan, väg 76, 
strax nordost om Älvkarleby. 
Era guider Pär Eriksson och Kalle 
Mälson. 

28 juni

KONTAKTINFORMATION:

Biotopia
Telefon: 018-727 63 70

E-post: info@biotopia.nu
Öppettider:  
ti–fre 9–17  

lö–sö 11–17

 Biotopias helgverksamhet 
kommer i möjligaste mån att 
utformas med samma tema 

som guidningarna vid  
aktuell helg.

Foto: Kenneth Jansson (slaguggla),  
Berndt Godin (sparvuggla, backsippa, 

orre, fiskmås ), Bengt Ekman 
(kornknarr), Länsstyrelsen i Uppsala län, 

Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun 
och Naturum i Färnebofjärdens 

nationalpark. Form: Ylva Englund.

Program för guidningar 2009. Välkomna! 
Guidningarna är kostnadsfria om inget annat anges.

Bomber, safari och ugglor i mossen...? 
– Kom, så berättar vi!Denna 

sida  
juni–dec

Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsstiftelsen, länets kommuner, Entomologiska föreningen, Ornitologiska föreningar 
Naturskyddsföreningen,  Färnebofjärdens nationalpark och Gröna kunskapshusets intresseförening.

Mer information och 
vägbeskrivning för alla 

guidningar finns  
samlat på:

 www.biotopia.nu
Fler guidningar finns på  

nästa sida.

Barnvänlig aktivitet!

Fjärilarnas nya ängar
Ängarnas växter och fjärilar har 
flytt till kraftledningsgatorna 
när ängarna försvinner allt mer. 
Många vackra fjärilar utlovas 
på turen! Samling på parke-
ringen vid Siggefora camping 
kl 10. Era guider Jan-Olov Björk-
lund och Ingemar Frycklund. 

14 juni


