SÖNDAG 6 JANUARI



SÖNDAG 27 JANUARI



Trekanten på trettondagen Natur på vintern mitt i stan
Vi startar traditionsenligt årets
naturguidningar med en promenad runt denna lilla sjö med sin
fascinerande historia. Här i Gröndal växte Stockholms tidiga industri fram med en tät arbetarstadsdel av vilket nu bara syns lite
rester.
Sjön kantas på ena sidan av
gräsytor, hasseldungar samt en
och annan ek, på andra sidan en
förkastningsbrant med tall- och
lövskog. Och runt hela sjön växer
alar och pilar.
Eva Lindberg tar dig runt och
ger tillfälle till fördjupad kunskap
om vattnets kvalitet, om träden
på vintern och om alla fåglarna.
Samling kl 12.30 vid tvärbanans
station Trekanten.
Ca 2,5 km, 2-2½ timmar
SÖNDAG 13 JANUARI



Nyfors och strömstaren
Dags igen att uppleva den lilla
vinterbadaren. Svart med vit
fläck på bröstet tillbringar strömstaren de ljusa timmarna på
dagen med att upprepat dyka i
iskallt forsande vatten. Varför?
Och var är den på sommaren?
Isak Isaksson berättar om
fåglarna och vintern, Tyresta och
skogen.
Samling kl 10.30 busshållplats
Nyfors (buss 873 går kl 10.05*
från Gullmarsplan).
Ca 7 km, 4 timmar
SÖNDAG 20 JANUARI



Vinter längs Sicklasjön
Här trängs bebyggelse, parker,
sjöar och natur på en liten
attraktiv yta. Uppskattat av många
så vad vill vi ska rymmas?
Följ Ronny Fors på en vinterpromenad bland ekarna, längs
sjöstränderna, titta på vinterfåglarna och prata byggprojekt
och naturbevarande.
Samling kl 10.00 tvärbanestation
Sickla udde, avslut Sickla station.
Ca 3 km, 3 timmar

Från Kungsträdgården via
Strömmens fågelmatning bort till
Skeppsholmen går denna stadsnaturvandring med Peder
Curman.
Varför stred man om almarna?
Varför matar vi så gärna fåglar?
Varför flyttar vilda djur in till storstan? Varför heter det kungsträdgård? Det och annat man
kan undra över passar vi på att
ta upp under denna januaris
sista helg.
Samling kl 13.00 vid almarna.
Ca 1½-2 timmar

25-28 JANUARI
Vinterfåglar Inpå Knuten
Sista helgen i januari genomförs som vanligt den årliga
fågelräkningen vid fågelbord
runt om i hela Sverige.
Har du ett fågelbord i din närhet så passa på att delta, se
vidare Sveriges Ornitologiska
Förening
www.birdlife.se

SÖNDAG 3 FEBRUARI



Lötsjön – Råstasjön
Somliga fåglar tar sig över
Sahara på vintern. Andra nöjer
sig med att flytta från Isbladskärret på Södra Djurgården till
öppet vatten vid Råstasjön i
Solna. Varför stannar vissa
fåglar över vintern och varför
flyttar andra?
Anders Tranberg leder turen
runt dessa pärlor till fågelsjöar där vi får se bl a gråhäger, änder, gäss och förhoppningsvis
också vattenrall.
Samling kl 10.00 utanför T-banestation Hallonbergen, avslut
vid T-banestation Näckrosen
Ca 4 km, 2½-3 timmar



Storstockholms
naturguider

Gör en vintervandring med Anna
Petri genom en liten bit av världens första Nationalstadspark.
Här låg ett svartbrödrakloster
på medeltiden. Här jagade lillprins Karl vargar i slutet av 1600talet. Och på 1800-talet anlades
ett experimentalfält i Kungliga
lantbruksakademiens regi.
Rester av allt detta går ännu att
ana, i språket och/eller i landskapet. Ligger snön vit passar
det också bra att leta spåren
efter vilka folk, fä och fåglar som
nuförtiden nyttjar området.
Samling kl 11.00 vid T-banestation Universitetet.
Ca 4 km, 3 timmar

www.utinaturen.nu

SÖNDAG 10 FEBRUARI

Stora Vargjakten på
norra Djurgården

SÖNDAG 17 FEBRUARI



Vinterfåglar vid Tyresö
slottspark
Följ med Malin Löfgren till Tyresö
slottspark och lär dig mer om
fåglarna på vintern. Vilka stannar, vilka passerar, vilka flyttar
och hur är läget just i år?
Vi vandrar längs Follbrinksströmmen, där strömstaren ofta
håller vinter revir, och vidare ut till
havet. Har vi tur får vi möta
skäggmesarna i vassarna på
Notholmen.
Samling kl 10.00 busshållplats
Tyresö kyrka (buss 875* från
Gullmarsplan kl 9.20).
Ca 3 km, 3 timmar

Att delta kostar (om inte
annat anges) 100 kr,
80 kr för medlem i
Naturskyddsföreningen och
under 18 år fritt.
Swishkonto: 123 115 22 22
Våra guider är universitetsutbildade biogeovetare,
biologer eller motsvarande,
och auktoriserade av
Stockholm Visitors Board (Visit
Stockholm).
Vandringarna genomförs
i alla väder, ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika för
turerna över 2 timmar och
tänk på att ha ordentligt
varma kläder om det är
minusgrader.
*) Kan ändras. Kontrollera
tiden med SLs trafikinformation: http://sl.se/
Kontaktperson:
Maria Bergström
070-638 0712
mejl: maria.bergstrom@
naturskyddsforeningen.se
Nu aktuella guidningar
genomförs i samarbete med
Haninge och Tyresö kommuner, Tyresta nationalpark,
Länsstyrelsen i Stockholms
län och Studiefrämjandet.

Fler tips och aktuell
information på:

www.utinaturen.nu
 lättgången tur i lugnt tempo
 terränggående, snabbare tur
 mer krävande tur
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