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Naturkalendern i Stockholms län 
Maj 2017  

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

Lördag 6 maj
Vårfotografering
Målet för fototuren är Byholmen, 
Häringe. Våren där brukar vara helt 
sagolik med enorma mängder av 
bl.a blåsippor. Framför allt riktar vi 
in oss på makrofotografering, men 
all fotografering går bra. Vi hoppas 
på lite spännande ljus. Samling för 
samåkning utanför Systembolaget 
i Västerhaninge kl 14.00. Ca 4 
timmar. Anmälan senast 4 maj till 
ingeborg.may@comhem.se,tel: 712 
92 95 eller lilian.lundin@glocalnet.
net., Tel: 745 24 02. 

Haninge

Fågel- och 
blomstervandring vid 
Svartsjöviken
Svartsjöviken får i dag anses höra 
till stockholmstraktens förnämsta 
fågel- och blomsterlokaler. Här 
”minglar” i maj månad rördrommar, 
tranor och ett flertal gåsarter med 
sim- och dykänder samt småvadare. 
Ett flertal häckande rovfåglar har 
sina jaktmarker här, medan andra 
flyttar förbi till sina hemtrakter 
längre norrut. Efter fågelskådningen 
njuter vi av blomsterprakten i den 
botaniskt rika Svartsjöparken, där 
färggranna sippor trängs med olika 
nunneörter, vårlökar och ramslökar. 
Hand- och tubkikare förhöjer turens 
utkomst liksom en matsäck med 
vårprägel. MNF:s Urpo Könnömäki 
och Bosse Nylén bidrar med benä-
get bestämningsbistånd.
   Samling kl. 08.00 vid kommun-
huset Tappström för smart och 
social samåkning alt. vid Svartsjö 
slott kl.08.30.

Mälaröarna

Söndag 7 maj 
Fagersjöskogen – 
Magelungen
Fagersjöskogen är ett mycket 
värdefullt natur- och friluftsområde 
i Stockholm, med ett rikt växt- och 
djurliv. Vi går igenom skogen främst 
på stigar (bitvis kuperat) fram till 
sjön Magelungen. Vi vandrar sedan 
utmed sjön västerut och får bl.a. 
höra om ekosystemtjänster och 
strandskydd. Ca 7 km. Medtag fika! 
Avgift: Medlem 40 kr, övriga 60 kr. 
Info: Anders Tranberg, tel 073-724 
63 07. Samling kl.10 vid Hökaräng-

ens T-banestation, södra utgången. 
Avslut busshållplats Magelungsvä-
gen eller Rågsved T-banestation, 
cirka 14.00.

Stockholm/Söderort

Fågelskådningens dag 
Tullgarn
Ta med familj, vänner och lite fika 
och följ med på en tur runt slott och 
parken under vägledning av skådare 
ifrån Södertälje. Stövlar och lite 
grövre kläder brukar behövas, finns 
kikare så ta med den. Samling vid 
centralens parkeringsplats kl 06.00 
alt. vid Tullgarns slottsparkering 
cirka kl 06.30. Samarr. med Söder-
tälje Ornitologiska förening.

Södertälje-Nykvarn 

Torsdag 11 maj
Vårvandring i Ekbacken
Vi samlas vid brostugan i Larsberg 
kl. 14.00 och vandrar i Ekbacken 
när blomningen och våren är som 
vackrast. Med oss har vi Karin By-
ström som känner området väl och 
de rara örter som växer där. Känner 
du igen vårärt, desmeknopp, tandrot 
och vätteros? Med oss har vi också 
Martin Lagerlöf från Naturskog, 
som har fått kommunens uppdrag 
att varsamt sköta lövskogslunden, 
så att dess värden består. Martin 
berättar för oss om sina idéer och 
sitt arbete. Ca 2 timmar. Glöm inte 
termos och matsäck i ryggsäcken. 
Vandringen arrangeras i samarbete 
med Friluftsfrämjandet.
Kontakt: Christian Gottlieb, 070 
303 29 14

Lidingö

Lördag 13 maj
Många fåglar och träd
Nu har många av flyttfåglarna 
anlänt och vi kan titta och lyssna 
på dem tillsammans med Anders 
Turesson. Den här gången åker vi 
till Hjälstaviken och därefter till ett 

arboretum alldeles i närheten för att 
med ledning av Mats Olsson lära 
känna både vanliga och ovanliga 
träd. Ta med matsäck, varma kläder 
och gärna kikare. Samling vid 
Märsta station kl. 06.30 och vid Sig-
tuna busstation kl. 06.45. Kontakt: 
Gunnel Petersson,073-076 91 38, 
gunnel.sigtuna@telia.com

Sigtunabygden

 
Fågelmorgon i Alby 
Vi går på fågelkonsert i vårmor-
gonen genom ängar o hagar och 
tittar sedan om Fiskgjusen, vår näst 
största fågel efter örnen, matar sina 
ungar i boet. För den häckar i Alby! 
Samling kl. 8.00 vid ”Naturens 
rum” , Alby Friluftsgård. Ta 
gärna med lite morgonfika! Och 
kikare om du har. Annars får du 
låna. Har du inte tidigare varit med 
på en fågelmorgon, är du särskilt 
välkommen! guide: Åke Wansölin 
070-587 21 55

Tyresö

Gökotta vid Näsudden
Vi vandrar i lugnt tempo med täta 
stopp för att lyssna eller titta på 
fåglar. Kanske hinner vi till yttersta 
udden. Kanske inte. Anders Barken-
gren guidar. Vi stannar och fikar på 
någon vacker plats. Ta med varma 
kläder, matsäck och kikare om du 
har. Anmälan senast dagen innan för 
att samordna transporter och för att 
kunna informera om det blir några 
ändringar. Samling kl. 05.00 vid 
P-platsen vid Näsuddens reservat. 
Ca 4 timmar. Anmälan senast den 
12 maj till Ann Sjölander, 070-888 
53 16. 

Österåker

 

Lördag 13 alt.  söndag 14
Nybörjare i fågelskogen? 
Lär känna de vanligaste fåglarna. 
Välkommen att följa med Hans 
Nordin på en utflykt i fåglarnas 
spännande värld. Lär dig känna igen 
de vanligaste fåglarna och deras 
sång! Tag med kikare om du har och 
något gott till fikarasten. Samling 
vid Ullna Strand kl 10. Cirka 2 tim-
mar. Anmälan till Hans Nordin, tfn 
08-756 31 32 eller Siv Grönlund, tfn 
08-510 110 73, senast torsdagen den 
11 maj.

Täby 
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Söndag 14 maj
 
Vårfågelsång i Lunden, 
Sjötorp
Lunden ingår i Drevvikens natur-
reservat som invigdes i september 
2014. Vi lyssnar på fågelsången och 
guidas av Rolf Larsson som i många 
år fotograferat och följt fågellivet i 
Lunden. Ta med: Kikare och mat-
säck. Kläder efter väder. Ca 4 tim-
mar. Samling kl 8.00 på parkeringen 
vid Sjötorpsvägen. Ca 4 timmar. 
Hitta hit: Infart från Gamla Nynäs-
vägen, fortsätt till fots till järnvägen. 
Från pendeltåget i Skogås, följ 
järnvägen söderut till Sjötorpsvägen 
eller ta buss 830 eller 831 till håll-
plats Sjötorpsvägen. Kontakt: Rolf 
Larsson, 070-649 90 92.

Huddinge

Geologiexkursion vid 
Gåseborg 
Vandringen leds av Paul Evins som 
kommer ta med oss på en resa ge-
nom tiden. Från bildandet av gamla 
berggrunden när Sverige var mer 
som Indonesien, till byggandet av 
en stor bergskedja, till deras vittring 
av isen, till ankomsten av männis-
kor och användningen av Gåseborg 
som en borg från äldre järnåldern. 
Samling kl 10.00 vid parkeringen 
intill Hummelmora hage som lig-
ger på vänster sida ca 700 m in på 
Vattenverksvägen. Ca 2,5 timmar. 
Kontakt: Karin Hanze, 070-572 08 
40. 

Järfälla

Fågelsång för nybörjare
Lär dig känna igen sången av bo-
fink, lövsångare och andra vanliga 
småfåglar. Lands naturreporter 
Håkan Steen guidar under en två 
timmars promenad i den fina skogen 
vid Ösby Träsk i Gustavsberg. Sam-
ling vid Ösbyskolans sporthall kl 
8.00. Ta på bra skor och ta med fika. 
Ingen föranmälan. Samarrangemang 
med Värmdö fågelklubb.

Värmdö

Söndag 21 maj
Natur- och kulturvandring 
Vi gör en rundvandring utefter kvar-
teren Tegelhagen, Odinslund, Mid-
gård och tillbaka till Tegelhagen. 
Våra guider är Inger Ström-Billing 
från Samfundet Djursholms Forntid 
och Framtid och Sten Hellqvist från 
Naturskyddsföreningen. Samling 
kl 10.00 vid Djursholms värdshus, 
Vendevägen 5. Ca 2 timmar. Info: 
Sten Hellqvist, tfn 08-753 22 68

Danderyd

Blomsterparadiset Sundskär
Följ med ut till Sundskär i Rosla-
gens skärgård! Vi tittar hur växterna 
har gynnats av Olle Severins arbete 
med lie och slåtter på ön. Olle som 
fick Naturvårdspriset 2016 kom-
mer själv att vara med oss även 
visa oss orkidéer och andra växter. 
Per Bengtson är vår växtguide. 
Samling på parkeringen vid Friskis 
& Svettis, Norrtälje Sportcentrum, 
kl. 09:00 för samåkning. Eller vid 
taxibåt i Räfsnäs 9.20. Heldagsak-
tivitet. Ta med 200 kr i kontanter 
för taxibåten, matsäck, stövlar och 
kläder efter väder. OBS! Begränsat 
deltagarantal. Anmälan till Lasse 
Björklund, lasse197@outlook.com.

Roslagen

Natursnokarna: 

Småkryp och insekter 
Vi letar under stock och sten, i 
jorden, på buskar och i gräset. Vad 
hittar vi för kryp? Hur ser man skill-
nad på en myra och en spindel och 
varför är en spindel inte en insekt? 
Vilket småkryp är snabbast? Kon-
taktpersoner: Ewa Tuneback, tfn 
070-682 08 68 och Johan Näslund, 
tfn 073-919 40 06. Samling: Kl. 
10:00 vid kiosken vid Lillsjöbadet. 
Ca 2 timmar.

Upplands Bro

Gröna kilarnas dag 
vandring
Vi gör en långvandring (ca 8 km) 
genom ädellövskogar, hällmarker 
och kulturlandskap, med guidning 
av Jan Holmbäck. Samling vid 
Ladvik (ta buss 670 från Söder-
hamnsplan 10.40 eller från Tekniska 
högskolan 10.20). Drygt 4 timmar. 
Samarrangemang med våra grann-
kretsar. Info: Jan Holmbäck 070-
719 22 00.

Vaxholm

Fler aktiviteter - se separat affisch!

 

Måndag 22 maj
Upptäck storstadens 
fladdermöss vid Årstaviken
Med hjälp av ultraljudsdetektorer 
hoppas vi att få höra och kanske 
även se någon av Sveriges 19 arter 
som finns i Stockholm. Vi träf-
fas strax efter solnedgången. Ta 
gärna med fika och varför inte en 

pannlampa! Avgift: Medlem 40 kr, 
övriga 60 kr. Info & anmälan: Se-
nast 15/5  till Christian Sommer, tel 
070794 76 46. Samling: Kl. 20.00 
vid Årstalundens båtklubb, Vicker-
gatan 33, 10 minuters gångväg från 
T-banestation Skanstull. Cirka 4 
timmar.

Söderort/Stockholm
 

Tisdag 23 maj
Trädpromenad vid Mälaren
Vi går Mälarpromenaden mellan 
Norsborg och Hallunda. Vi tittar på 
olika träd, hur ser bladen och barken 
ut, hur ser virket ut och till vad an-
vänder man träslaget. Familjer med 
barn är mycket välkomna, c:a 3 km 
att gå. Ta gärna med fika. Samling: 
Se vår webbplats eller ring någon 
kontaktperson. Tid: kl. 18.30–20.30. 
Kontaktpersoner: Jan-Peter Falk, 
janpeter.falk@gmail.com, tel. 070 
922 33 84, och Jan ”Poppe” Go-
vella, jan.govella@gmail.com, tel. 
070 788 42 83.

Botkyrka-Salem
 

Onsdag 24 maj
Fisksätra holme – värdefull 
naturpärla
Fisksätra holme har mer än en 
badplats att bjuda på. Här finns fler-
hundraåriga tallar och gammelekar 
med håligheter och mulm. Mulm 
är resterna av den nedbrutna veden 
och en hemvist för mängder med 
olika djur. Vi bekantar oss också 
med fågellivet som förhoppningsvis 
bjuder upp i majkvällen. Vill du lära 
dig om våra vanligaste fåglar är det 
här turen för dig! Samling: Fisksätra 
station, kl 18.00. Cirka 2 timmar. 
Info: Ronny Fors, 073-802 4543, 
ronny.fors@naturskyddsforeningen.
se

Nacka & Saltsjöbaden
  

Lördag 27 maj
Besök naturmarkerna på 
Grävelsta gård
Vi besöker Grävelsta gård i Val-
lentuna där Roger Billefält berättar 
om och visar oss deras pågående 
restaurering av naturbetesmarker. 
Bo Eknert guidar i den botaniska 
floran. Om intresse finns anordnas 
korvgrillning efteråt. Samåkning 
från Pressbyrån i Vallentuna kl 9.45. 
Åter ca 12.00. Anmälan till val-
lentuna@naturskyddsforeningen.se. 
Ange om du har tillgång till bil.

Vallentuna


