SÖNDAG 28 OKTOBER



SÖNDAG 18 NOVEMBER





SÖNDAG 2 DECEMBER

Flanera längs Årstaviken

Natur på väg till vinter

Nackareservaten i frost

Vattnen, koloniområdena och de
stupande bergsbranterna har
gett en livsmiljö där naturen ständigt är närvarande.
Kloka stadsplanerare har förvaltat förutsättningarna och tillsammans med det tvingande
landskapet är resultatet stor
artrikedom, biologisk mångfald
och fina möjligheter till nyfiket
och lekande utomhusliv för såväl
barn som vuxna.
Maria Bergström tar dig längs
vattnet bort till Hornstull.
Samling 13.00 vid Gräsgatan 1,
Skanstull.
Ca 3 km, 2 timmar

Följ med oss förbi runstenar,
torp och hallonsnår ut till Järvafältets dalgång där Igelbäcken
rinner som en pulsåder genom
det urgamla odlingslandskapet.
Nu när vintern förhoppningsvis
är på ingång är växterna, småkrypen, fåglarna och däggdjuren
i full gång med att vintra in sig
för att klara sig de kommande
månaderna. Så vad gör de?
Vad händer?
Britta Ahlgren leder vandringen
och berättar om såväl reservatet
och områdets historia som om
naturens vinterförberedelser.
Samling 10.30 utanför T-bana
Hallonbergen.
Ca 5 km, 4 timmar

Gör en förstaadventsvandring
genom ett sörmländskt sprickdalslandskap som rymmer såväl
golfhål som bäverhyddor och
varggrottor. Är golfbanor kanske
sättet att hålla landskapet öppet
när korna försvunnit från staden
marker? Och hur nära Stockholm
finns varg idag och vilken betydelse hade Gustav III för vargskräcken i 1800-talets Sverige?
Anna Petri leder turen och berättar om naturen, vintern och reservatets historia och betydelse.
Tänk på att ha bra på fötterna.
Samling kl 10.00 vid tunnelbanestation Björkhagen, avslut vid
Skarpnäcks tunnelbana.
Ca 8 km, 4 timmar

SÖNDAG 4 NOVEMBER



Kyrksjölöten och istiden
Margareta Lysell guidar bland
granar och kala lövträd runt den
lilla Kyrksjön mitt bland Brommas
villaträdgårdar.
Här ligger ett fint litet reservat
med riksintressanta spår från istiden, lämningar från järnåldern
och med ett landskap ännu präglat av det gamla bondesamhället.
Ordet löt är, som ett exempel, ett
gammalt namn för sank eller sidlänt äng eller betesmark, gärna
längs med ett vatten.
Samling kl 12.00 vid Åkeshovs Tbana (uppgång Åkeshovshallen).
Ca 4 km, 3 timmar

Lång tur i Tyresta
Förr i tiden var all skog i Sverige
allmänningsmark: byallmänning,
sockenallmänning eller häradsallmänning. Som ett minne av
det har vi i Sverige vår älskade
allemansrätt.
Peder Curman berättar mer om
hur skog såg ut, förr i tiden, på
denna jubileumsvandring i
Tyrestas urskog i år när nationalparken fyller 25 år!
Ta med matsäck för två raster
och ha bra på fötterna!
Samling 9.30 vid Nyfors busshållplats(buss 873 från Gullmarsplan 9.05*), avslut i Tyresta by.
Ca 12 km, 6 timmar

www.utinaturen.nu

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.

SÖNDAG 9 DECEMBER



Från Haga till Ulriksdal

SÖNDAG 25 NOVEMBER
SÖNDAG 11 NOVEMBER 

Storstockholms
naturguider



Höst i Älvsjöskogen
Tallskogsklädda hällmarker,
smala dalgångar, högvuxen
granskog och mycket våtmark.
Här finns en skog med vildmarkskaraktär och stor mångfald av
såväl arter som naturtyper.
Anders Tranberg leder vandringen och berättar om begreppet biologisk mångfald och om
planerna att komplettera skyddet av skogen med ett naturreservat också på andra sidan
stambanan - Hagsätraskogen.
Samling kl 11.00 vid Älvsjö
station i hallen utanför
spärrarna.
Ca 4 km, 3 timmar

Följ med på en baklänges tidsresa från Gustavs engelska park
till Jakob de la Gardies barockvariant, längs Brunnsvikens
stränder, genom skog och över
öppna marker fram till Igelbäcken
och slottets trädgård.
En vinterpromenad med Ronny
Fors i ett ganska raskt tempo för
att hålla värmen. Exakt hur turen
går och vad som kommer att
vara synligt beror på snöförhållandena – vi väljer så lättframkomligt som möjligt.
Samling kl 10.05 busshpl Haga
Södra. Avslut Ulriksdals slott
Ca 6 km, 3 timmar

*) 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
Tyresö kommun,
Länsstyrelsen i Stockholms
län och Studiefrämjandet.

Fler tips och aktuell
information på:

 lättgången tur i lugnt tempo
 terränggående, snabbare tur
 mer krävande tur

www.utinaturen.nu
Foto: Maria Bergström
https://commons.wikimedia.org/

