
Kvällsexkursion till Lina  
naturreservat i Södertälje
Följ med oss på en kvällsvandring i Lina naturreservat 
i Södertäljes utkant. Detta naturreservat var ett av de 
första som kommunen själv bildade, redan 1992. Områ-
det är drygt 300 ha med många olika naturtyper och en 
stor artrikedom tack vare omfattande restaureringsåtgär-
der. Bl.a. finns en gammal vattenfylld lertäkt med ett rikt 
fågelliv där såväl smådopping som svarthakedopping och 
sångsvan häckar. Ta gärna med er lite fika!  
Ca 3 tim. 
   Samling kl. 18.30 vid parkeringsplatsen intill Mora torp 
(ett par hundra meter nordväst om Lina Ridhus intill 
Enhörnaleden). Kontakt: Bo Ljungberg, 070 889 98 14, 
bo.ljungberg@yahoo.se.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem

 

Naturbingo vid Fysingen 
Vi uppmärksammar naturens mångfald med en vandring 
vid Fysingen kombinerat med en naturbingo där du på 
en bingobricka  kryssar arter som guiderna hjälper dig att 
uppmärksamma. Ta med kikare och fika. 
   Samling: Stora Ladan, Lagårdsvägen vid Löwenström-
ska, kl 18.30. Ingen anmälan behövs. Ledare: Håkan Tal-
ling, Ingvar Häll, Niklas Johansson. 

Naturskyddsföreningen Väsby

 
Norra Djurgården - barnvagn
I naturen är barnet suveränt. Minsta kryp är värt upp-
märksamhet. Blommor går att tala med. Fåglarna kvittrar 
ramsor. Kottar och stenar är för att samla på. Regn är att 
plaska i och träd till för att klättra. Maria Bergström leder 
denna tur och berättar mer om varför naturen är en så 
värdefull tillgång i små barns utveckling och så bra för 
vårt eget vuxna välbefinnande. Rast med tillfälle till mat-
ning och blöjbyte under turen.  
   Samling kl 10.30 vid T-bana Universitetet. Ca 4 km, 3 
timmar. Ta med matsäck/fika. Att delta kostar 100 kr, 80 
kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år 
fritt. Kontant eller SWISH! Vandringen genomförs i alla 
väder - ingen föranmälan behövs!  
Läs mer: www.utinaturen.nu

Storstockholms naturguider

BIOLOGISKA  
MÅNGFALDENS DAG 

Tisdag 22 maj 2018
Storlom och näktergalskväll 
Vi firar den Biologiska mångfaldens dag med en vand-
ring kring Hellasgården i Nackareservatet. Förhopp-
ningsvis sjunger näktergalarna och storlomsparet i 
Källtorpssjön visar sig. Vi besöker bl.a. Nedre Lusse 
gärde, en biologisk ”hotspot” i Nackareservatet. Den 
fårbetade hagen är bl.a. hemvist för några sällsynta 
skalbaggar. Medtag fika! Ca 3 tim.
   Samling: kl 18.00 vid Hellasgården. Info: Ronny Fors, 
073-802 4543, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen i Nacka

Visning - Rågsveds friområde
Följ med och upplev ett riktigt artrikt och naturskönt 
område i Stockholm. Utarmandet av den biologiska 
mångfalden är en av vår tids viktigaste frågor. Anders 
Tranberg guidar och visar oss runt i Rågsveds friområde 
med Kräppladalen och de magnifika skogslindarna på 
Ekorrnäset. Området är planerat att bli naturreservat i 
år. Ta med fika! Ca 4 km. Samarrangemang med lokala 
Kräpplagruppen. Ca 3 tim. 
   Samling: Kl. 17.30 vid Rågsveds t -banestation. Info: 
Anders Tranberg, tel 073 724 63 07. anders.tranberg@
naturskyddsforeningen.se. Ingen föranmälan. Avgift: 
Gratis för medlemmar, icke medlem 50 kr.

Stockholms Naturskyddsförening

 
 

 
Storstadens fladdermöss  
vid Årstaviken
Följ med på den populära fladdermusexkursionen vid 
Årstaviken på den Biologiska mångfaldens dag. Med 
hjälp av ultraljudsdetektorer hoppas vi att få höra och 
kanske även se några av de arter som finns i Stockholm. 
Ta gärna med fika! Antalet platser är begränsat till 30.   
  Samling kl.21.30 vid Årstalundens båtklubb, Vickerga-
tan 33, 10 minuters gångväg från t -banestation Skans-
tull. Ca 2,5 tim. Anmälan: Senast 20 maj till Christian 
Sommer, chrisommer@hotmail.com, tel 070 794 76 46.

Söderorts Naturskyddsförening

 
Artjakt - för nyfikna upptäck-
are i alla åldrar!  
Hur många olika sorters blommor, växter och småkryp 
kan man hitta i Alby egentligen? Alla som vill vara med 
och leta är välkomna, stora och små! Ca 1 tim. 
   Vi träffas kl. 18.00 vid Naturens rum på Alby frilufts-
gård och försöker hitta så många olika arter vi kan! Vi 
sätter upp det vi hittar på en tavla och räknar dem. En 
rolig upptäckartimme för hela familjen! Info: Solveig 
Dahl, 070-350 11 39

Tyresö Naturskyddsförening

Försommarblomster,  
engelsk park och hav
Här, i Tyresö slotts engelska park, finns grovstammiga 
alar, bok, ek, lind och blommande fruktträd. Betande får 
bidrar till den rika floran och håller landskapet öppet. 
Vandra/rulla i lugnt tempo med Martina Kiibus genom 
parken där vårens och försommarens alla blommor spirar 
och ut på Notholmen för en fikapaus vid havet.   
   Samling kl 11.00 vid busshållplats Tyresö kyrka (buss 
875 från Gullmarsplan kl 10.22*). Ca 3 km, 3 timmar. 
Denna tur fungerar också utmärkt för rullstolsburna! 
Ingen avgift. Ta med matsäck/fika. Vandringen genomförs 
i alla väder - ingen föranmälan behövs! Läs mer: www.
utinaturen.nu. * Kolla sl.se!

Storstockholms naturguider
 

Biologisk mångfald - världens 
självförsvar!
Ett myller av livsformer är naturens självförsvar för att 
stå pall för påfrestningar som klimatförändring. Men en 
rik natur kan också vara ditt personliga självförsvar mot 
stress och värk. Bosse Rosén ger sin personliga syn på hur 
din och planetens hälsa hänger ihop. Vi rör oss delvis i 
obanad terräng. Ca 1 timme. 
   Samling: T-Åkeshov kl. 16.00, utgången mot slottet. 
Ingen avgift. Vandringen genomförs i alla väder - ingen 
föranmälan behövs! Läs mer: www.utinaturen.nu

Storstockholms naturguider

Kväll med salamandrar
Tack vare aktiva stödåtgärder lever och frodas nu åter 
den större vattensalamandern i Judarskogen. Ett unikt 
stödprojekt har gett fint resultat. Martina Kiibus guidar 
i sena vårkvällen (det är då de är aktiva) och berättar 
om sina erfarenheter som salamanderstödjare.  Ta med 
ficklampa!
   Samling kl 21.30 T- Åkeshov, utgången mot slottet. Ca 3 
km, 1 – 1½ timme. Ingen avgift. Vandringen genomförs i 
alla väder - ingen föranmälan behövs!  
Läs mer: www.utinaturen.nu

Storstockholms naturguider


