BIOLOGISKA
MÅNGFALDENS DAG
Onsdag 22 maj 2019
Biologiska mångfaldens dag
- Munkholmen

Utflykt till vår tidigare slåtteräng på Munkholmen med
kungsängsliljor m.m. Cykla gärna med oss dit. Vi träffas
i Märsta resp. Sigtuna. Ta med fika. Vi bjuder på tips på
ätbara vilda växter och provsmakning.
SAMLING vid ingången till Munkholmens naturreservat kl. 19. Eller cykla med oss från Märsta station
kl. 18.00, Valsta Centrum kl. 18.15 eller minigolfen i
Sigtuna kl. 18.30. Kontakt: Anna Holmgren, 073 700 59
66, kampasten2@yahoo.se
Sigtunabygdens Naturskyddsförening

Biologiska mångfaldens dag
- Hällkana

Den biologiska mångfaldens dag firas över hela världen
denna dag. Dagen är till för att uppmärksamma och
öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Nu
har du chansen att hänga med och uppleva mångfalden
i praktiken, i all anspråkslöshet. Under ca en timme
denna kväll letar vi olika arter av alla de slag; kärlväxter,
mossor, lavar, svampar, fåglar, insekter och andra djur.
Vi plockar inget men fotograferar gärna. Vi avslutar
med medhavd matsäck, samtidigt som vi går igenom
vad vi upptäckt.
SAMLING kl. 18.00 vid Hällkanas parkering.
Hör av dig om du behöver hjälp med transport.
Kontaktpersoner: Linda Irebrand, 070-331 66 16 och
Carin Enfors, 070-536 26 15.
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro

Blomstervandring
i Calmare hage

Calmare hage är en gammal ängs- och hagmark som
höll på att växa igen innan Naturskyddsföreningen
Väsby 1992 började restaurera och sköta den. Nu ett
kvartsekel senare har många av karaktärsväxterna
kommit igen. T ex växer det många backsippor, som
dock möjligen har blommat över när vi kommer, men
där finns också många andra blommor i hagen och den
omgivande ekskogen. Fågellivet i skogen och vid den
näraliggade sjön Fysingen är rikt. Blomsterexperten
Niklas Johansson från Naturskyddsföreningen Väsby
guidar oss bland blommor och blad.
SAMLING kl. 18.00 på p-platsen vid Fysingen bakom
Löwenströmska, Upplands Väsby. Föranmälan senast
15/5 till Anders Hörding 070-294 89 30, anders.hording@gmail.com. Ta med matsäck!
Svenska Turistföreningen

Kvällsvandring i Djurgårdens
vårlandskap

Djurgårdslandskapet erbjuder flera olika artrika miljöer,
och vi kommer att passera några av dessa under promenaden. Passa på att upptäcka Djurgårdens sköna natur
med guidning av Anders Tranberg, naturguide och ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.
Under vandringen upptäcker vi hur den biologiska
mångfalden på Djurgården hör samman med det kulturhistoriska arvet, och Jenny Rosen från Djurgårdens Ekolyx
kommer att berätta om landskapets kulturhistoria.
Vandringen går över stock och sten i Djurgårdens vackra
vårlandskap, och bortom de vanliga stråken. Ekologiskt
kaffe och småkaka serveras ute i fält. Klädsel: dina skönaste kläder efter väder!
MÖTESPLATS: Vi möts på busshållplats Djurgårdsbrunn
kl. 18.00, och avslutar vandringen ca kl. 20.30.
Max 20 deltagare. Sista bokningsdag: 15 maj, via e-post:
djurgardensekolyx@outlook.com. Ange eventuella allergier eller kostpreferenser när du bokar. Paketpris: 120 kr.
Vinsten går till Förbundet till Ekoparken.
Djurgårdens Ekolyx

Bildvisning:
Livet i Nackareservatet

Bagisfotografen Kim Forchhammar visar sina populära
bilder på naturen i Nackareservatet. Han berättar mer
om det vi ser och vad vi inte ser. Han berättar också om
sina bästa knep och ställen att gå till för att få se, och fotografera, reservatets rika natur. Efter bildvisningen finns
tid att ställa frågor.
SAMLING kl. 19.00 på Lillåvägen 44, Bagarmossen.
Ca 1,5 tim. Kostnadsfritt. Fika finns.
Bagarmossens Folkets Hus

Hur skapar man en trädgård
som insekterna gillar?

Har du en trädgård har du också möjligheten att skapa
en plats där insekter, fåglar och andra djur kan trivas.
Vi träffas i Ullas trädgård och lär oss hur man kan få ett
myller av liv på tomten och samtidigt få pollinering av
växter och skadedjursbekämpning på köpet. Ulla Brunö
och Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, berättar
om varför det är viktigt att gynna den biologiska mångfalden och ger tips och idéer till vad man kan göra för
insekterna i sin trädgård, på balkongen eller på gården
där man bor.
SAMLING kl. 11.15 i trädgården på Roddarvägen 24,
Saltsjö-Boo. Föranmälan på 070-5466672. Ca 2 tim.
Boo Miljö- och Naturvänner

Gammelström och Tyresta –

gammelskog och blomstermarker

Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Här möts vi av Tyresta som
är södra Sveriges största gammelskog med mossrika
granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kulturmarkerna
i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga ekar och
blommande torrbackar och hällar. Försommarfloran
spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka
och kattfot. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt
3 km. Lättvandrad kvällsguidning.
SAMLING Busshållplats Nyfors kl. 18.00 (buss 873) där
turen också avslutas.
Tyresö Kommun

Biologiska mångfaldens dag
- Angarnssjöängen

Fira Biologiska mångfaldens dag vid Angarnssjöängen
med experter från Världsnaturfonden WWF och Angarngruppen. Kl. 15 – 19 Droppa in till Midsommarberget och
skåda fåglar med fågelexperter. Kl. 16.30 – 18 Vandring i
blomstermarker med fokus på vilda bin, fjärilar och blommor. Kl. 20 – 22 Spaning och lyssning efter fladdermöss
och nattsångare.
SAMLING: ANGARNS-ÖRSTA 8, Vallentuna. Ingen kostnad eller föranmälan.
Världsnaturfonden WWF och Angarngruppen

Visningar, föredrag och växtbingo

Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården och en dag fylld
av kunskap och artrikedom på Internationella dagen för
biologisk mångfald. Ett av Bergianska trädgårdens huvudsyften är att sprida kunskap och information om biologisk
mångfald. Trädgårdens levande växtsamlingar består av
tusentals arter. Under eftermiddagen kan du gå på visning med Bergianska trädgårdens botanister. Forskare
från Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet kommer att hålla korta föredrag. Dessutom ordnas
Växtbingo i Edvard Andersons växthus för barn, från 10 år
och uppåt.
Kl. 11–16 Växtbingo i Edvard Andersons växthus (för
barn). Kl. 13 Botanistens val – tre parallella visningar i
Bergianska trädgården. Kl. 14–16 Tre korta föredrag av
forskare i Naturens Hus. Visningar och föredrag är gratis.
Entréavgift till växthusen.
Bergianska trädgården

