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Naturkalendern i Stockholms län
November 2017

Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida

Torsdag 2 november
Hur har fåglar utvecklats
och hur lever de sina liv?

Amatörskådaren Sven Reinholdson
ger oss en inblick i hur fåglarna har
utvecklats. Hur kan ugglan med
hjälp av sin hörsel lokalisera sitt
byte så exakt, hur kan höken se ett
byte högt där uppe i skyn? Och hur
ser fåglarnas sociala liv ut? Samling:
Ansgarskyrkan, kl. 19.00. Ca 1,5
tim. Kontakt: Elvy Löfvenberg, 076840 06 57.
Lidingö

Rödlistade kärlväxter
bevakas av Floraväktare

Vilka ovanliga växtarter finns i
Södertälje och Nykvarn? Rolf Wahlström ger en inblick i hur Floraväktarna arbetar. Hur går bevakningen till och varför är det viktigt? Han presenterar också några
speciellt intressanta och skyddsvärda växtplatser i våra kommuner. Därefter öppet styrelsemöte
för alla medlemmar. Samling: Kl.
18.30 i ”Fuga”, Södertälje stadshus.
Södertälje-Nykvarn

Tisdag 7 november
Kuba – en fågelresa

Kubatodi. Foto: H Andersson

Följ med på en bildvisning från Birgits och Hasses fågelresa till Kuba
i våras. Här får vi uppleva flera
endemer, det vill säga arter som bara
fnns här. Några exempel är kubasmaragd, kubaspett och kubatrogon
(Kubas nationalfågel) och zapatagärdsmyg. Även världens minsta
fågel, bikolibri, dyker upp under
kvällen. Samling: Harbrostugan,
Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge
och Tumba, kl. 19.00. Kontakt:
Hasse Andersson, hasse.tullinge@
gmail.com.
Botkyrka-Salem

Den gåtfulla ålen

Arne Fjälling, disputerad fiskforskare och välkänd föredragshållare om
pelagiska märkvärdigheter, kommer
denna afton till oss för att berätta
om de senaste rönen om ålen, dess
vandringar och fortplantning.
Dessutom kommer Arne att beröra
orsakerna till denna attraktiva arts
drastiska minskning i våra vatten.
En from förhoppning är också att
Arne, i egenskap av uppfinnare och
kreatör, kunde presentera något bra
”recept” på hur beståndet skulle
kunna ökas i framtiden. En afton
med en toppenaktör som rekommenderas å det varmaste av vår
egen eminente limnolog Magnus
Fürst. Samling kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.
Mälaröarna

Onsdag 8 november
Föreläsningskväll om:

Hormonstörande ämnen

Välkommen på en inspirerande och
informativ föreläsningskväll om
hormonstörande ämnen. Vi kommer
bland annat att prata om vad
hormonstörande ämnen är, hur de
påverkar oss, vad lagstiftningen
säger, var värstingarna finns samt
konsumenttips. Vi har bjudit in tre
experter som belyser olika aspekter av ämnet: författaren Katarina
Johansson, forskaren Joëlle Rüegg
och sakkunnig Cecilia Hedfors.
Samling: Kl.18.30 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan
115, 2 tr. Ca 2 tim. Anmälan: Senast
6 november till kemikaliegruppen@
gmail.com.
Stockholm / Söderort

Torsdag 9 november
Naturvård i Sigtuna kommun

Kring Arlanda flygplats finns många
sällsynta växt- och djurarter. Under
kvällen får vi höra hur arbetet med

att skydda, vårda och utveckla naturområdena i vår kommun går till.
Maria Pettersson, kommunekolog
och Joakim Wester, naturvårdsekolog i Sigtuna kommun, samt
Magnus Persson, miljörådgivare
på Swedavia med ansvar för att
omhänderta biologisk mångfald på
flygplatsen berättar. Fika från kl.
18. Föreläsning kl. 18.30-ca 20.30.
Plats: Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. Föranmäl dig gärna
till tovebjorlin@gmail.com, 070496 07 00.
Sigtunabygden

Söndag 12 november
Röjardag vid Erken

Vid sjön Erken finns många fina
naturpärlor. En av dem är udden
Hasselhorn vid nordöstra delen av
sjön, vars stig har röjts av Naturskyddsföreningens skogsgrupp. Vi
vandrar stigen och planerar insatser
för att förbättra den så att ännu fler
kan uppleva området. Krävande
terräng kan förekomma. Samling på
parkeringen vid Friskis & Svettis
Norrtälje, Sportcentrum, kl. 09.00
för samåkning. Heldagsaktivitet. Ta
med matsäck, stövlar och oömma
kläder. Anmäl dig till Hilde Nystad,
hnystad@gmail.com, 073-6833565.
Roslagen

Onsdag 15 november
Bli miljömästare i
trädgården!

Vill du skapa en grönskande trädgård där både djur och människor
trivs! Med växter som lockar fjärilar, fåglar och bin? Där kompost,
gräsklipp och regnvattnet utnyttjas
och miljösmarta metoder motar
ovälkomna gäster... Sten Hellqvist,
biolog och pensionerad lärare i
växtanatomi och växtfysiologi samt
mångårig medlem i Naturskyddsföreningen, ger enkla och praktiska tips
och berättar om sin egen trädgård.
Föredrag och diskussion. Samling:
Sal Mörbygården, Kevinge Servicehus, Edsviksvägen 1A, kl. 19.00.
Cirka 1,5 tim. Kontakt: Lena Christofersson, 0733-12 89 28.
Danderyd

Biologiskt mångfald i våra
trädgårdar

Föredrag av Bo Eknert, biolog och
lärare i natur- och miljövård vid
Stockholms universitet. Hur gyn-
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Gu

nas den biologiska mångfalden
trädgården? Fjärilar, bin och humlor
är viktiga pollinerare och fåglar
och rovinsekter håller skadeinsekter i schack. Samling: Kl.18.30 på
Åkersberga bibliotek. Kontakt: Åke
Strid, 070-663 0589.
Österåker

Torsdag 16 november
Studiebesök Bromma
avloppsreningsverk

Vill du veta hur vårt avloppsvatten tas om hand och renas – och
vad som ska och vad som inte ska
spolas ner i våra avlopp? Då ska
du komma med på detta studiebesök. Vi samlas vid Brommaplans
tunnelbaneuppgång för en kort
promenad till reningsverket. Obs!
Max 20 personer. Samling: Kl.13.00
på Brommaplans T-banestation. Ca
2 tim. Anmälan senast 12 november
till Elsa Lindahl, elsa.k.lindahl@
gmail.com, 070-445 21 27.
Stockholm / Söderort

Stressa av med en
stubbsittning!

När satte du senast av en stund för
att göra absolut ingenting? Och har
du någonsin gjort det utomhus – i
mörkret? En helt ovanlig torsdagskväll ger vi oss ut i höstmörkret.
När vi vandrar tyst I skenet från
fotogenlampor skärps sinnena.
Kanske får du en glimt av stjärnhimlen – eller så kan det regna och
blåsa. Det blir en del av upplevelsen. Den lugna vandringen övergår i
stillhet, och du får en stund bara för
dig själv omgiven av skogens ljud
och dofter. Vi går på delvis knöliga
stigar. Ledare: Bosse Rosén från Balansverkstan. Klä dig riktigt varmt.
Ta med sittunderlag. Samling:
Kl. 18.30 på första P-platsen vid
Nyforsvägens slut nära Hundängarna. (Rakt ner från busshållplats
Nyfors. Ta inte vägen till vänster
som förvirrande nog också heter
Nyforsvägen.) Välkommen till en
oförglömlig kväll!! Ca 2 tim.

Anmälan senast onsdag 15 november till solveig.dahl10@gmail.
com OBS. Max 12 deltagare. Pris
50:- som betalas kontant med jämna
pengar på plats 10 minuter före
start.
Tyresö

Tisdag 21 november
Den svenska skogen – från
naturskog till plantageskog

Föredrag av Sebastian Kirppu. Tid:
Kl. 19.00 – 20.30. Lokal: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i
f d Boo kommunalhus.
Busshållplats: Telegramvägen.
Nacka

Onsdag 22 november
Temakväll:

Människans förhållande
till naturen

Alf Hornborg är professor i humanekologi vid Lunds universitet.
Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i
olika kulturella sammanhang. För
oss ska han beskriva en del av de
slutsatser han drar av sin forskning
och försöka ge förslag på förändringsstrategier som förhoppningsvis
ska innebära att mänskliga samhällen gör kloka vägval i en tid där vi
överutnyttjar planetens resurser. Alf
Hornborg kommer att presentera
tankar som är ovana och för somliga
kanske provocerande, men viktiga
att ta del av då vårt lokala naturvårdsarbete även påverkas av ovanstående aspekter och perspektiv.
Samling: Kl.19.00 i Hörsalen,
Tibble gymnasium. Ca 2 tim.
Täby

Fredag 24 november
Leksaks-swap

En Köpfri Dag – handla genom att
inte handla. En hel dag utan att köpa
något, som en protest mot konsumtionssamhället. Det finns flera
skäl, bland annat gynnar du miljön
genom att inte handla sådant du inte
nödvändigtvis behöver. För att fira
"buy nothing day" med oss, kom
med dina barn (eller låna någon
annans) och byt dina gamla leksaker
som kan bli någons annans nya!
Ta med max 5 (hela & rena) leksaker som behöver hitta ett nytt hem,
få med dig lika många hem, eller
skänk vidare. Tid och plats: 15.3017.30 i Kyrkettan, Gustavsberg.
Värmdö

Lördag 25 november
Föredrag med
Felix Heintzenberg

Den välkända naturfotografen Felix
Heintzenberg besöker oss för att
prata om och visa bilder från
arbetet med boken ”Arktis” som
blev nominerad till Augustpriset
2016. Samling: Kl.14.30 på Mathiasgården vid Vallentuna kyrka. Ca 2
tim. Mer info kan fås via mail: vallentuna@naturskyddsforeningen.se
Vallentuna

Söndag 26 november
Fågelvandring - Järvafältet

Följ med på en fågelvandring
tillsammans med Naturskyddsföreningen och Järvafältets Ornitologiska
Klubb. Passar alla, oavsett fågelkunskaper eller nivå på intresse! Bengt
Sundberg leder vandringen och
har som målsättning att leta upp de
fåglar som är aktuella för årstiden.
Efter promenaden som tar ca två
timmar rekommenderar vi en smörgås med kaffe eller te på Naturkaféet vid Väsby gård. Samling 09:00
vid Naturskolan, Väsby gård.
Sollentuna

Måndag 27 november
Producera din egen solel!

Kan solceller vara lönsamt? Välkommen till ett informationsmöte
om regler och fördelar med att
installera och producera egen solel.
Eva Jernnäs, kommunens energioch klimatrådgivare i Vaxholm,
inleder och presenterar solkartan
för Vaxholm. Solkartan ger svar på
hur mycket energi du kan producera
på din fastighet. Representanter
från EON berättar om hur man blir
solproducent och svarar på frågor
om installation, ekonomi och regelverk. Användare finns på plats, som
kan berätta om sina erfarenheter.
Samling: Kl.18.30 på Hamngatan 50
(Kanonen). Info: Marianne HaugeGranqvist, 076-102 93 23
Vaxholm
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