
Fågeltornet 
vid Övre Föret

Upplev kärrhöken

Här vid Övre Föret kan du se en tjusig rovfågel – den 
bruna kärrhöken. Det är lätt att känna igen kärrhöken 
när den flyger med högt lyfta vingar, som bokstaven V. 

Den bor i vassen
Kärrhöken bygger bo i den tätaste vassen och det 
är honan som gör det mesta jobbet. Hanen ordnar 
maten. När han närmar sig boet flyger honan upp 
och vänder sig på rygg och griper tag i bytet som 
hanen kastat ut i luften! Tänk på att inte gå så nära 
boet att du stör.

Fler fåglar
Från fågeltornet, och från det spännande gömslet på 
andra sidan Övre Föret, kan du se många olika fåglar. 
En del häckar och andra rastar vid Fyrisån under flytt-
ningen. Kricka, knipa och storskrake, tofsvipa, storspov 
och brushane, gulärla, tornfalk och kanske en jord-
uggla om du har tur – lycka till med fågelskådandet!

Brun kärrhök
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Cykla eller promenera
Ett par kilometer från Uppsala kan du njuta av fågelliv 
och den vidsträckta slätten. Ta gärna med en kikare och 
glöm inte picknickkorgen, här finns det plats att sitta 
och njuta under de lummiga träden. 

Upplev kärrhöken och andra fåglar
På våren myllrar Övre Föret av många olika fåglar. Bland 
annat häckar Brun kärrhök i den täta vassen. När den 
flyger lyfter den vingarna högt i ett V och blottar sin 
ljusfärgade undersida. 

Det finns alltid något att se här
Även vintertid är detta en plats värd ett besök, med lite 
tur kan du få se den sällsynta knallblå kungsfiskaren.  
Har du ännu mer tur så får du se vattnets lekfullaste  
fiskare, uttern. En sommarkväll kan du njuta av den 
vackra nattsångsorkester som bland annat näktergalen, 
kornknarren, vakteln och kärrsångaren bjuder på. 

Brun kärrhök
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Hitta till Fågeltornet vid Övre föret
Sväng av Dag Hammarskjölds väg in på  
Ultunaallén. Ta vänster in på Kronåsvägen 
och höger efter dammen. Håll vänster, kör 
längs Vindbrovägen. Fågeltornet på höger 
sida.

Tydligare vägbeskrivning finns på  
www.smultronstallen.nu
Hitta även de andra Smultronställena  
på kartan via hemsidan.
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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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Naturkartan  
En app för iPhone och Android


