31 JANUARI - 3 FEBRUARI

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
Bird Life Sverige / Sveriges
Ornitologiska Förening
https://vinterfaglar.se/

 SÖNDAG 7 FEBRUARI

 SÖNDAG 21 FEBRUARI
Judarskogens deGeermoräner och
flyttblock minner om en istid som tog
slut för ca 20 000 år sedan. Därefter
har klimatet varierat så att vi haft såväl kärrsköldpaddor och vinrankor
som fimbulvintrar. Så hur artar sig
vintern i år? Snö? Is? Tjäle? Och vad
betyder en ständigt ökad koldioxidhalt?
Helena Klangemo och Anders
Tranberg guidar med klimatkoppling
och istidsperspektiv runt sjön.
Samling kl 11:00, plats meddelas vid
anmälan, se högerspalten.
Ca 5 km, 3 timmar

Återigen dags 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?
Bosse Björnsäter och Ronny
 SÖNDAG 28 FEBRUARI
Fors berättar om fåglarna och
vintern, Tyresta och skogen.
Samling kl 10:30, plats meddelas
Gör en vintervandring med Bosse
vid anmälan, se högerspalten.
Björnsäter och Isak Isaksson genom
Ca 7 km, 4 timmar
en liten bit av världens första
Nationalstadspark.
 SÖNDAG 14 FEBRUARI
Här hade svartbrödraklostret jordbruk på medeltiden. Här jagade
Somliga fåglar tar sig över Sahara lillprins Karl vargar i slutet av 1600på vintern. Andra nöjer sig med att talet. Och på 1800-talet anlades ett
flytta från Isbladskärret på Södra
experimentalfält i Kungliga lantbruksDjurgården till öppet vatten vid
akademiens regi.
Råstasjön i Solna. Varför stannar
Rester av allt detta går ännu att
vissa fåglar över vintern och varför ana, i språket och/eller i landskapet.
flyttar andra?
Ligger snön vit passar det också bra
Peder Curman leder turen runt
att leta spåren efter vilka folk, fä och
dessa pärlor till fågelsjöar - där vi
fåglar som nuförtiden nyttjar området.
får se bl a gråhäger, änder, gäss
Samling kl 11:00, plats meddelas vid
och kanske vattenrall, om den
anmälan, se högerspalten.
ännu finns kvar.
Ca 4 km, 3 timmar
Samling kl 10:00, plats meddelas
vid anmälan, se högerspalten.
CORONA-ANPASSNING
Ca 4 km, 2½-3 timmar Vi startar åter med våra guideturer ute i
naturen MEN vi måste hålla deltagarantalet nere. Så tills vidare krävs
föranmälan, se högerspalten.

Storstockholms
naturguider
www.utinaturen.nu

Kontaktperson:
Maria Bergström
070-638 0712
mejl: maria.bergstrom@
naturskyddsforeningen.se
Att delta kostar 120 kr, medlem i
Naturskyddsföreningen betalar 100 kr
och är du under 18 år är det fritt.

OBS!
Föranmälan krävs för alla turer,
du bokar och betalar din plats via länk
som finns på vår hemsida
www.utinaturen.nu
och på vår facebooksida.

Ta med matsäck/fika
för turerna över 2 timmar

Våra guider är universitetsutbildade
biogeovetare, biologer eller
motsvarande, och auktoriserade av
Stockholm Visitors Board (Visit Stockholm).

Nu aktuella guidningar genomförs i
samarbete med 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

