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Naturkalendern i Stockholms län 
Mars 2018  

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

Fredag 2 mars
Ugglesafari
När mörkret faller besöker vi några 
platser där vi kan höra flera
olika ugglearter om vi har tur, exem-
pelvis kattuggla, slaguggla,
sparvuggla eller pärluggla. Samling 
i Edsbro kl 18.30 för gemensam
färd vidare. (Buss 639 går till Eds-
bro). Ta med varma kläder och fika.
Föranmälan till Lasse Björklund. 
Lasse197@outlook.com
Datumet kan komma att ändras om 
det är dåligt uggleväder.

Roslagen
 

Lördag 3 mars
Sjöfåglar på Skogsö - för 
nybörjare och mer erfarna 
fågelskådare
Vi gör ett nytt försök i år och hoppas 
på kyla och att isen lägger sig på 
Baggensfjärden. Då samlas mycket 
sjöfågel på norra Skogsös västra 
strand på Boofladen, där vattnet är 
öppet. Vanligaste arterna är gräsän-
der, storskrak, vigg, knipa, knöl-
svan, gäss och sothöns. Med lite tur 
skådar vi även sångsvan, smådop-
ping, strömstare och havsörn. En 
bäverhydda finns också att se. 
   Tanken är att vi går runt norra ud-
den i lugn takt. Stigen längs vattnet 
har ett par besvärliga ställen som 
måste passeras med försiktighet. Vi 
är tillbaka vid utgångspunkten cirka 
kl. 11.30. Tid & plats: Kl. 10.00, 
Norra Skogsö, Saltsjöbaden, vid 
korsningen Dalheimsvägen/Rutger 
Fuchs väg. Ta med: kikare och ev. 
matsäck. Ta på: oömma kläder. Kon-
takt: Lennart Philip, lennart.philip@
gmail.com, 08-717 93 77.

Saltsjöbaden

Fåglarna kring Östanå 
- övervintrande och 
nyanlända
Vi vandrar iväg när buss 626 kom-
mit för att leta efter strömstarar 
i Loån, änder och svanar m.m. i sun-
det mellan fastlandet och Ljusterö 
och övervintrande fåglar på andra 
platser i det omgivande landskapet. 
Ta med varma kläder, kikare och
matsäck. Anmälan till kontaktperso-
nen för samåkning. 
   Tid & plats: Kl. 08.30 samling 
vid P-platsen vid Östanå färjeläge. 
Åter ca 12.00.. Kolla alltid på vår 
hemsida eller på Facebook för even-
tuella ändringar. Kontakt: Philip 
Shaw, 073-302 88 27.

Österåker
 

Måndag 5 mars
Mikroplaster som 
miljöproblem
Spridning av mikroplast och dess 
effekter på naturen har på senare tid 
seglat upp som ett oroande miljö-
problem, då stora utsläpp av plast 
kombinerat med en långsam ned-
brytning gör att mängderna i miljön 
förväntas öka. Zandra Gerdes som 
är doktorand på Stockholms univer-
sitet berättar om hur forskarvärlden 
undersöker hur problemen i detta re-
lativt okända område egentligen ser 
ut och vad som kan göras åt dem.
   Tid & plats: Kl. 18.30, Hamngatan 
50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 
00.

Vaxholm

Tisdag 6 mars
Så lyckas du med 
grönsaksfröer
Frö- och odlingsseminarium med 
Sven Secher, Näsets Gröna. I 
samverkan med Sigtunastiftelsen, 
Sigtuna trädgårdsförening, Sigtuna 
stadsodlare och Omställning Sig-
tuna. Tid & plats: Kl. 18.00-20.00 
Sigtunastiftelsens bibliotek, 
Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna. 
Kontakt: Barbro Nielsen 070-277 
32 68.
       Sigtunabygden

Onsdag 7 mars
Ugglekväll i vinterskog
Gå på ugglespaning i skogen, räkna 
hur många reflexugglor du hit-
tar med din ficklampa. På kvällen 
är det mörkt i Vinterskogen. Det 
prasslar och rasslar, kanske hoar en 
kattuggla i månskenet? Vem hittar 
flest lysande reflexugglor i ficklam-
pans sken? Spana längs stigen efter 
ugglor i träden. Vid målet väntar en 
eld där man kan grilla sin medhavda 
korv medan elden glöder i natten. 
Kanske får vi höra ugglan hoa i 
Albyskogen. Ta med barnen på en 
spännande kvällsvandring i Vinter-
skogen.  
   Ugglespåret är öppet mellan kl. 
17 och 19 och börjar vid bommen 
på övre Albyparkeringen. Följ 
reflexerna till eldplatsen. Ta med 
bra ficklampor, lite matsäck och 
sittunderlag. Ingen avgift. Kontakt: 
Solveig Dahl, 070-350 11 39.

Tyresö

Lördag 10 mars
Uggleexkursion
Vi åker på en kvällsutflykt för att 
lyssna efter ugglor i skogarna söder 
om Södertälje. Samling kl. 18.00 
vid parkeringen vid Södertälje 
Central för gemensam avfärd i bil. 
Hemkomst cirka kl. 01.00. 
Medtag matsäck, och glöm inte 
korven till lägerelden! Anmälan till 
Håkan Hall, hakan.o.hall@outlook.
com,  senast den 7 mars.

Södertälje-Nykvarn
 

Söndag 11 mars
Ugglor i vårskymningen
Vi spanar och lyssnar efter ugglor 
utefter Åvavägen. Sparvugglan finns 
i dessa trakter liksom kattugglan. 
En spännande kväll. Kanske också 
annat att se och höra.
   Samling kl. 17.30 i korsningen 
Åvavägen/Mörbyvägen. Åter ca 
21.30. Vill du ha skjuts kontakta Ulf 
eller Beatrice. Anmälan senast den 9 
mars till Beatrice Sandliden, 
beatriceotussan@hotmail.com eller 
Ulf Zetterstedt, zetterstedtulf@
gmail.com.

Haninge
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Söndag 11 och 25 mars
Delta i och lär mer om 
skötseln av Viggbyholms 
ekbacke   
Vi fortsätter höstens arbete i detta 
för Täby unika bestånd av jätteekar, 
som finns ca 400 m söder om Vigg-
byholms gård. Det är en värdefull 
ädellövskog, som har hotats av 
igenväxning. Arbetet med de för-
siktiga skötselåtgärderna samordnas 
av Täby Naturskyddsförening och 
Täby Hembygdsförening. Kom med 
och delta de dagar som passar dig! 
Ta med något gott till fikapausen 
och gärna en såg eller sekatör för 
buskar och grenar. Tid: 09.30-12.30. 
För mer information ring Einar  
Fries, 070-669 62 10.

Täby

Tisdag 13 mars
Ugglekväll vid Görväln
Vi hoppas kunna höra ljud från 
ugglorna vid Görväln denna tidiga 
kväll. En chansning så god som en 
annan att vi skall kunna njuta av 
ljud från uggla i den tidiga kvällen/
natten. Vi samlas kl. 18.30 vid Na-
turInfo och vandrar runt i området. 
Ca 2 tim. Klä dig efter väder och ta 
med något för en sen fika. 
   Vi värmer upp och öppnar Na-
turInfo om det behövs. Kontakt: 
Nicklas Johansson, 0709-750 267.

Järfälla

Viva vatten
Vad du kan göra för att bidra till 
friskare vatten. Tid & plats: Kl. 
18.30 Åkersberga bibliotek. Ca 1,5 
tim. Mia Svedäng presenterar Na-
turskyddsföreningens projekt Viva 
vatten som fokuserar på enkla, 
konkreta åtgärder för dig som vill 
bidra till friskare vatten i din när-
miljö. Därefter: Årsmöte.
   Mellan föredraget och årsmötet 
bjuder vi på fika. Kolla alltid på vår 
hemsida eller på Facebook för even-
tuella ändringar. Kontakt: Margareta 
Olofsson, 070-340 25 14.

Österåker

Lördag 17 mars
Antiscampidagen 2018
På årets Anti scampi-dag ger vi 
extra uppmärksamhet åt problemen 
med odlade tropiska jätteräkor. 
Inte heller jätteräkor märkta med 
ASC är hållbart producerade. Vi 
samlas på Rikskansliet och delar 
sedan ut informationsmaterial på ga-
tor och torg, till butiker och restau-
ranger och ger en eloge till 
dem som skippat scampi!  
   Samling: Kl.10.00 på Natur-
skyddsföreningens rikskansli, 
Åsögatan 115, 2 tr. Info & anmälan: 
Gudrun Hubendick,  
gudrunhubendick@hotmail.com.

Stockholm & Söderort
 

Söndag 18 mars
Fågelskådning för 
fågelintresserade
Nu är det dags att förändra fågel-
cirkeln. I vår kommer vi att följa 
utvecklingen av fågelförekomster på 
en och samma plats. Vi träffas vid 
fem tillfällen ute på Sandemar, där 
vi tillsammans lär oss känna igen 
de olika fåglarna som tillfälligt eller 
mer permanent vistas på Sandemar. 
5 träffar under våren:
   18/3 Övervintrare, 7/4 Tidiga 
vårfåglar, 21/4 Trastar och tidiga va-
dare. (Öppen för alla intresserade), 
16/5 Sångare och andra insektsätare
27/5 Avslutning, vi knyter ihop vad 
vi har lärt oss.  
   Klockslag ges vid anmälan!
Ta med kikare och tubkikare om 
du har samt fika vid varje tillfälle. 
Välkomna! Kostnad 200 kr. Anmäl 
senast 9 mars. Kontakt: Mats, mats.
tapper@naturskyddsforeningen.se, 
070-422 22 75.

Haninge

Tisdag 27 mars
Gör din egen ekologiska deo 
och salva
Sara Nomberg, ekologisk hudvårds-
terapeut och medlem i Naturskydds-
föreningens kemikalienätverk, 
föreläser om varför du ska handla 
miljövänliga hudvårdsprodukter. 
Därefter tillverkar vi varsin hälso-
sam och effektiv deodorant, samt 
en salva som du kan anpassa efter 
hudtyp. Möjlighet att doftsätta 
produkterna efter önskemål. Ingre-
dienserna är ekologiska och du får 
med dig recept och info om råvaror. 
Begränsat antal platser!
   Samling: Kl. 19.00 på Natur-
skyddsföreningens rikskansli, 
Åsögatan 115, 2 tr. Ca 2,5 tim.
Info & anmälan: Senast 16 mars 
till Handlamiljövänligt-gruppen: 
hmvgruppen@hotmail.com. Avgift: 
Medlem 60 kr, övriga 100 kr. Beta-
las vid anmälan.

Stockholm & Söderort
 

Lördag 31 mars
Förnya dina växter – kom 
och byt sticklingar!
Våren är här och nu har du chansen 
att förnya dina krukväxter hemma!
Byt bort sticklingar eller växter du 
tröttnat på eller har för många av 
och byt dem mot andra sorter och 
arter. Ta med dina sticklingar i små 
krukor eller kärl. Ju fler du tar med 
desto fler får du byta till dig! Glöm 
inte att ta med dig din egen kasse! 
Ingen föranmälan behövs.
Plats: Tumba Centrum. Tid: kl. 
11–15. Kostnad: Ingen avgift.
Kontaktpersoner: Susanne Govella,  
076 -580 06 77, susanne.go@gmail.
com och Stefan Adam Ek, 076 - 059 
82 70, stefan_adam.ek@outlook.
com.

Botkyrka-Salem


