
 
 

Corona - så här är det…. 
Vi måste fortsatt hålla deltagarantalet nere. 
Därför är vi nu tvungna att höja avgiften för 
att alls kunna fortsätta med våra guidningar. 

Föranmälan krävs, se högerspalten 

 MÅNDAG 5 APRIL 

Annandan i Fagersjö skog 
Här finns det stora träd, enligt wikipedia 
Stockholms största gran (tre meter i 
midjemått) och jätteaspar, våtmarker och 
bergknallar. En omväxlande skog och 
mycket att upptäcka. 
   Anders Tranberg tar dig runt, översätter 
fågelkvittret och berättar mera. 

Samling kl 11.00 Hökarängen 
Ca 3 km, 3 timmar 

 TORSDAGKVÄLL 8 APRIL 

Vårkväk vid Brotorpskärret 
Klimatet värms upp och våren kommer allt 
tidigare och nu prövar vi att leta grodor 
redan i början av april. 
   Så följ med Ronny Fors på en grod- och 
paddspaningskväll runt våtmarken Brotorps-
kärret i Skarpnäck. 
Ha gärna med egen ficklampa och varm 
dryck i termos, ta varma kläder och ordent-
ligt på fötterna – kvällen kan bli kylig och 
markerna fuktiga/våta. 

Samling kl 19:15 Skarpnäck 
Ca 3 km, 2 timmar 

 SÖNDAG 11 APRIL 

Bland runsten, ek och vitsippor 
I Hansta naturreservat finns gammal, ur-
skogsliknande barrskog, kulturpräglade 
lundar med hassel och flerhundraåriga ekar, 
ett berg uppkallat efter Astrid Lindgren och 
förstås öppna gräsmarker. Och allt detta fyllt 
med vårblommor och fågelsång.  
   Anna Petri guidar och berättar mer om 
såväl naturen som områdets kulturhistoriska 
spår. 

Samling kl 10.00 Akalla 
Ca 4 km, 3 timmar. 

 TORSDAGKVÄLL 15 APRIL 

Grodsafari i trakterna runt 
Djurgårdsbrunnskanalen 
Följ med Isak Isaksson från Kaknäs ängar till 
Isbladskärret och tillbaka och leta groddjur 
(grodor, paddor, salamandrar), upplev 
skymning och tolka trastsång (koltrast, 
björktrast, taltrast, rödvinge…).  
   Ficklampa och varm dryck i termos 
rekommenderas. 

Samling kl 19.00 Kaknäs 
Ca 4 km, 2 timmar 

 SÖNDAG 18 April 

Tidig morgon vid Ågestasjön 
Det är få naturupplevelser som mäter sig 
med en tidig morgon vid en fågelsjö. Vi 
besöker en sådan sjö, som ligger nära 
storstan och nåbar med kollektivtrafik!  
   Bosse Ljungberg tar dig med ut till fågel-
tornet och vidare på en promenad längs 
stränderna bland spelande enkelbeckasiner, 
kvidande tofsvipor och kören av nyanlända 
skrattmåsar. 
   Ta med en kikare, klä dig varmt, bra på 
fötterna och glöm inte fikat! 

Samling kl 6.30 Ågesta gård 
Ca 2 km, 3 timmar 

 SÖNDAG 25 APRIL 

Fågelskådning och historia 
Angarnssjöängen ligger i ett kulturlandskap 
med rötter i sen bronsålder/ järnålder. Sjön 
är en avsnörd havsvik och en av länets 
rikaste och värdefullaste fågelsjöar. Drygt 
100 fågelarter häckar årligen och ytterligare 
ett stort antal arter besöker sjön under 
sträcktiden vår och höst.  
   Bosse Björnsäter guidar. En utmärkt tur 
också för fågelskådarnybörjare! 

Samling kl 09.10 Örsta 
Ca 7 km, 4 timmar 

 
 
 

 lättgånget i lugnt tempo 

 terränggående, snabbare 

 mer krävande tur 
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OBS! 
Föranmälan krävs för alla 

turer, corona-restriktionerna 
begränsar gruppens storlek, 
och medför att vi måste höja 
avgiften denna månad till 
180 kr per person (men fritt 
under 18 år). 
Du bokar och betalar din 
plats via länk som finns på 
vår hemsida: 
www.utinaturen.nu 
och på vår facebooksida: 
Storstockholms naturguider 

@naturguider 
 
Ta med matsäck/fika 
för turerna över 2 timmar 
 

Våra guider är universitets-
utbildade 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 
 
 

Foto: Ronny Fors 


