
Upptäck ett rikt fågelliv 
Från vår till höst är Dalkarlskärret en utmärkt plats för 
fågelskådning. Flest fåglar ser du med en kikare en tidig  
vårmorgon, från ett av de två fågeltornen som finns  
på plats. Men du kan även se de större fåglarna från 
stranden.

Promenera runt kärret
Nära entrén finns bord, eldstad och öppna ytor, och runt 
kärret går en promenadslinga på 1,2 kilometer. Från  
bryggan kan du kika ner i vattnet och upptäcka ännu mer 
liv. Du kan även stå nära strandkanten och håva, det blir 
ännu mer spännande att titta på djurlivet på nära håll! 

Fågelskådartips

När?
Flest fåglar finns under april, maj och september när 
de flyttar till och från häckningsplatserna. Men även 
under sommaren kan du få fina fågelupplevelser 
vid kärret. Det är en fördel att vara morgonpigg på 
våren då det är mest fart på fåglarna!

Var?
Du har bäst utsikt över kärret från de båda fågeltornen. 
Från strandkanten ser du också en hel del.

Hur?
Med blotta ögat kan du se de större fåglarna. Men 
du behöver hand- eller tubkikare för att skilja på 
olika änder och småfåglar. 

        Gråhäger        Grågås Storskrake  Gräsand

  Brun kärrhök      Knipa Brunand              Vigg   Kricka

    Sothöna             Rörhöna      Smådopping     Tofsvipa    Enkel-    Sävsparv
            beckasin
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Hitta till Dalkarlskärret i Hammarskog
Sväng av Vårdsätravägen vid Lurbo-bro mot 
Hammarskog. Åk sedan mot Uppsala Näs 
kyrka. Efter kyrkan, sväng höger mot Vreta. 
Följ sedan skylt mot Hammarskog.

Tydligare vägbeskrivning finns på  
www.smultronstallen.nu
Hitta även de andra Smultronställena  
på kartan via hemsidan.

Hammarskog

Dalkarlskärret



  Naturkartan  
En app för iPhone och Android

Ut och njut! 
Upptäck Upplands smultronställen

Vad vill du göra?
Grilla, vandra eller njuta av utsikten?

Smultronställen i naturen är: 
• Fina platser.
• Lätta att hitta till.
• Enkla att vara i.
• Värdefull natur.
• Till för dig!

Läs mer på hemsidan eller ställ frågor  
till Biotopia på telefon: 018-727 63 70.

www.smultronstallen.nu
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