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Naturkalendern i Stockholms län 
Maj 2015  

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

Måndag 4 maj 

Håll Sverige Rent
Vi kommer vara med och bidra till 
att göra Huddinge till en mer triv-
sam och miljövänlig plats. Vi har 
anmält oss till Håll Sverige Rent- 
kampanjen som i Huddinge infaller 
under vecka 19 och välkomnar alla 
som vill vara med. Ta med kläder 
efter väder samt handskar. Påsar 
kommer finnas på plats.Samling: 
18:00, Busshållsplats Gladövägen 
(mot Handen). Ca 2 tim. Kontakt: 
Jessica Eklund, 073-583 50 34

Huddinge

Lördag 9 maj

Vandring vid Edsjön
Vi går den nya strandpromenaden 
från Eds kyrka till Bisslinge t.o.r. 
Vi spanar både efter sjöfågel och 
skogsfågel. Samling: Kl.10.00, Eds 
kyrka. Info: Nina, 08-590 809 25, 
och Niklas, 08-590 928 76.

Väsby

Fågeltornskampen 
Möt upp vid fågeltornet på Broäng-
arna för att njuta av fågellivet och 
delta i en inte alltför allvarlig täv-
ling mellan fågeltorn i Sverige och 
Finland. Ta med fågelbok, kikare 
och fika. Vi räknar alla fågelarter 
mellan kl. 05 och 13 men det går 
bra att komma ut till tornet när som 
helst på förmiddagen. Var och en tar 
sig ut själv. För den som inte hittar 
ut till tornet, ring någon av oss så 
löser vi det. Kontakt: Michael Åker-
berg, 073-0673128, Bo Hellberg,  
070-2281744.

Upplands Bro

 
Vårvandring
Vårvandring i vackra Roslagen, ca 
10 km. Ta med bekväma skor och 
fika/matsäck för två raster. Samling 
Kl 9.30 Garns Ösby (Brottby)
Ledare: Bengt Dahlbeck, 070-
4912344 . Kostnad 20 kr. 
  Vallentuna

Natur- och kulturvandring
Vi gör en vandring i Svalnäsområ-
det och går bland annat längs
gravkullarna. Våra guider är Inger 
Ström-Billing, Samfundet Djurs-
holms Forntid och Framtid och Sten 
Hellqvist, Naturskyddsföreningen.
Samling på parkeringen vid Djurs-
holms Golfklubb kl 10.00. Ca 2 tim. 
Info: Sten Hellqvist, 08-753 22 68 .

Danderyd

Vandring vid Ekebysjön
Inte långt från Mörby C ligger 
Ekebysjön inom Ekebysjöns natur-
reservat. Både sjön och området 
runtomkring sjön är underbart 
vackert och artrikt. Här finns mindre 
hackspett, duvhök, sparvhök, änder 
m.fl. I buskarna runt sjön sjunger 
flera arter av sångfåglar och utanför 
reservatet brukar näktergalarna hålla 
konsert. Ta med kikare, fågelbok 
och matsäck. Ca 6 tim. Samling: Kl 
9.00 vid Mörby C utanför T-bane-
stationen. Info: Einar Engström, 
070-390 17 44

Söderort

Kvällsvandring i 
Jägarskogens Naturreservat
Vi tittar på bäverfällen och spanar
efter sjöfågel en fin vårkväll i Ny-
kvarns naturreservat Jägarskogen. 
Medtag eget fika som intas vid lä-
gereld. Kläder efter väder. Samling 
kl 18 vid infotavlan/parkeringen, på 
promenadavstånd från centrum/tåg-
stationen. Ca 2 tim. Info: Pehr Lind 
070-644 12 56.

Södertälje - Nykvarn

Fisksätra holme
Arkeolog fil. Dr. Martin Rund-
kvist är vår guide. Han kommer 
att berätta om Fisksätras historia 
såväl i forntid som i nutid. Start vid 
sporthallen och avslut på Fisksätra 
holme. Medtag gärna matsäck som 
vi äta kan på stranden till Fisksätra 
holme. Samling kl 10 vid entrén till 
Sporthallen vid stationen Kontakt: 
Lennart Philip, lennart.philip@
gmail.com, tel 717 93 77.

Saltsjöbaden

Lördag 16 maj 
Fågelmorgon i Steninge
Kom med på utflykt i vårmorgonen 
och lär känna våra fåglar. Anders 

Turesson hjälper oss att se och höra 
alla bevingade och sjungande vän-
ner. Samling vid Märsta station kl 
6:30 alt. vid Steninge slotts parke-
ring kl 07.00.  Ca 3 tim. Kontakt: 
Gunnel Petersson gunnel.sigtuna@
telia.com, 08-591 141 621

Sigtunabygden

Klättring + 
fladdermusholkar
Vi förenar nytta med nöje, med en 
dag vid Skeviksgrottan i Gustavs-
berg där vi lär oss tillverka samt 
sätta upp fladdermusholkar och pas-
sar samtidigt på att topprepsklättra 
på berget. Alexander från fören-
ingen är klätterinstruktör och finns 
med. Det är bra om du har testat 
klättring någon gång tidigare, men 
inget krav. Erfarna klättrare är också 
mycket välkomna.
   Brist på ihåliga träd och konkur-
rens om bohål med bl a fåglar har 
minskat fladdermössens habitat. 
Bland klättrare är Skevik ökänt 
för att ha mycket mygg och flad-
dermöss är kända för att kalasa på 
mygg. Genom att sätta upp holkar 
hjälper vi både fladdermössen
och minskar mängden mygg. 
   Samling kl 11.00 vid Skeviksgrot-
tan. Ta buss 424 till Koviks hagar 
och följ Värmdöledens markeringar 
österut. Medtag fika. Info: Ronny 
Fors, 0708-96 36 07

Nacka & Värmdö

Söndag 17 maj
Natursnokarna:

Insektshotell 
Samling: Vi träffas vid ladan ner på 
Rudans friluftsområde kl.10:00 och 
är ute till ca 12:00. Egen matsäck 
medtages. Om du vill anmäla in-
tresse eller fråga något så kontakta 
Mia Bergbacken, mia.bergbacken@
gmail.com eller 0733-663 685.

Haninge 
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 Utflykt till Tyresta 

nationalpark
Med anledning av branden i Väst-
manland i somras besöker vi nu  
brandområdet i Tyresta National-
park drygt 15 år efter branden 1999. 
Hur ser det ut idag i ett område som 
man låtit utvecklas i sin egen takt? 
Vi får guidning under 1½ timme via 
Tyresta Naturum. Ca 8 km. Vi åker 
kollektivt till Tyresta med pendeltåg 
till Handen och sedan buss 834 till 
Tyresta by. För gemensam avfärd 
kontakta Karin Hanze. Resan från 
Kallhäll tar ca 1 timma och 20 mi-
nuter. Medtag lämpliga kläder och 
matsäck. Info: Karin Hanze 070-572 
08 40.

Järfälla

Tisdagen 19 maj 
 
Gammelekar och 
vårblommor på Ängsholmen
Samling vid Östra Ryds kyrka kl 
18.00. Ta tåget från Åkersberga 
station 17.10 till Rydbo. Sedan buss 
629 mot Åkersberga. Stig av vid 
hållplats Östra Ryds kyrka. Gå ca 
600 m till kyrkan. Tag med kvälls-
fika för avslutning vid stranden. 
Kontakt: Åke Strid, 08-540 229 33, 
akestrid@telia.com

Österåker

Onsdag 20 maj
 
Blomstervandring  
i Ekbacken
Ekbackens vårflora hör till det fi-
naste vi kan uppleva på vår ö. Karin 
Byström lär oss skilja mellan gökärt 
och vårärt. Samling kl 14.00 vid 
Larsbergs brostuga. Ca 1 tim. Info: 
Karin Byström, Telefon 767 13 20

Lidingö

Lördag 23 maj

Ätligt bland gräs och ogräs
Många av oss plockar gärna bär och 
svamp men hur är det egentligen 
med våra vilda växter? Vet vi till ex-
empel hur kajpen(skogslöken) och 
ramslöken ser ut och var och när de 
växer? Och inte minst hur väl de 
kan smaka vid rätt tillagning. Sture 
Nordmark, som älskar växter både 
som föda och som hobby, lotsar oss 
tryggt genom skaran av mer eller 
mindre kända vårprimörer i Floras 
fängslande rike. Ta med matsäck. 
Flora och lupp om du har. Samling 
kl. 10.00 vid Svartsjö slotts parke-
ring. Miljösamåkning från kom-

munhuset Tappström kl. 09.30. Info: 
Sture Nordmark, 08-560 42815.

Mälaröarna

Gökotta vid Hederviken
Fågelvandring i vacker odlingsbygd 
i Hederviksområdet kring våtmarker 
där storspov ofta siktas och ortolan-
sparv uppträder sporadiskt. Besök 
på Öbacken som är kommunens 
enda lokal för backsippa och vid jät-
teeken i Braheberg som är kommu-
nens största (nästan 11 m i omkrets). 
Utflykten leds av Tobias Nilsson 
från Naturvårdsstiftelsen, som också 
berättar om pågående och planerade 
restaureringar och projekt i området. 
Start kl 06:00 vid Närtuna kyrka. 
Föranmälan till Tobias Nilsson, 
070-999 63 25, tobias@naturvards-
stiftelse.se. Turen ställs in vid alltför 
dåligt väder. 

Roslagen

Besök i Hagby ekopark
Vi följer upp fågellivet och växtlig-
heten i Hagby ekopark. Anmälan 
till Hasse Nordin, hasse.nordin@
hotmail.com, senast onsdag 20 maj!

Täby

Söndag 24 maj  
Gröna kilarnas dag

400 kV kraftledning  
genom Rösjökilen
Hur marken har återställts efter ka-
belläggningen. Övergången mellan
markkabel och luftledning. Start kl. 
10.00  (ca 4 tim) vid slutet av Eneby 
skogsväg. Vi går med vår guide till 
några platser längs ledningen. Ta 
med matsäck för lunchpaus inför 
promenaden på ca 2.5 km. 
    Buss 607 kl 09.08 från Sollentuna 
C eller kl 09.34 från Danderyds 
sjukhus till hållplats Sjöbergs C. Gå 
norrut ca 50 m till Lomvägen som 
följs 300 m till mindre väg nedför 
sluttningen, följs 300 m norrut. Med 
bil angörs platsen via Enebyberg i 
Danderyd.

Sollentuna

Natursnokarna;

Småkryp & andra vårtecken  
Samling: Kl 11.00, Naturens rum, 

Alby friluftsgård. Vi letar småkryp 
vid Kolardammarna och håvar 
smådjur i vattenbrynet. Ca 2 tim. 
Ta med eget fika. Det är liten bit att 
gå så har du små barn med – kom 
direkt till Kolardammarna! Jonas 
Hedlund, lärare Tyresö Naturskola, 
är med oss!

Tyresö

Vandring i Bogesundskilen
Medan större delen av Bogesunds-
landet håller på att bli naturreservat, 
och därigenom får ett starkare
skydd, finns det delar som gradvis 
har fått sämre skydd och framöver 
riskerar att exploateras. Vi passar 
på att utforska dessa delar innan det 
är för sent. Långvandring (ca 8 km) 
genom ädellövskogar, hällmarker 
och kulturlandskap på norra Boge-
sundslandet, med guidning av Jan 
Holmbäck. Samling kl. 10.30 vid 
Ladvik (ta buss 670 från Söder-
hamnsplan 10.15). Info: Jan Holm-
bäck 070-719 22 00.

Vaxholm m fl
 

Onsdag 27 maj

Sankt Persnycklar i Lövsta
Följ med till Stockholms enda lokal 
för den ovanliga orkidéen Sankt 
Persnycklar. Göran Kvernes sköter 
en äng i Lövsta, där orkidéerna 
plötsligt började blomma efter flera 
års hävd. Guider:Göran Kvernes, 
Ronny Fors och Beatrice Sundberg. 
Medtag fika. Samling kl 18:00: Ta 
buss 541 från Vällingby t-bana till 
hållplats Riddersvik, eller buss 119 
från Hässelby strand. Ca 3 tim. Info: 
Ronny Fors, 070-896 36 07. Avgift: 
Medl. 40 kr övriga 60 kr.

Stockholm

Lördag 30 maj
24-timmars fågelinventering
Vi genomför även i år en dygnsin-
ventering av fågellivet vid Dalkarl-
säng nordväst om Bornsjön. Från 
midnatt till midnatt spanar vi och 
noterar alla arter vi ser och hör.
 Dygnet fördelar vi bland intresse-
rade skådare i 2-timmarspass.
Några av de trogna arterna brukar 
vara vattenrall, lärkfalk och små-
dopping. Är du intresserad av att 
hjälpa till så hör av dig till Hasse 
Andersson, 070 657 35 39, hasse.
tullinge@gmail.com.
  Fågelinventeringen har blivit en 
årlig tradition och genomförs i år
för åttonde gången.

Botkyrka - Salem


