
 
 

                  

SÖNDAGKVÄLL 27 FEBRUARI 

Uggla i Nationalstadsparken 
Vårvintertid är ugglelyssningstid. 
Ronny Fors leder denna söndags-
kväll en tur ut i Nationalstads-
parken på spaning efter 
kattuggla. 
   Passa på att ta med barn/ton-
åringar/barnbarn etc nu när 
sportlovet har börjat och de kan 
sova ut på måndagsmorgonen 
(). 
   Klä dig varmt! Ta med varm 
dryck i termos och ha bra (varmt) 
på fötterna. 

Samling kl 18:30 utanför 
 T-bana Universitetet 

Ca 3-4 km, 2-2½ timmar 

TORSDAGKVÄLL 3 MARS 

Låt nattugglorna möta 
kattugglor 
I Hustegaholms lundmiljöer  med 
gott om ihåliga träd finns plats för 
stor biologisk mångfald. Så här 
års märks det främst som trast-
sång av olika slag. 
   Följ Isak Isaksson ut på udden 
och lyssna efter ugglan och 
annat som kan höras när det är 
kväll. 
   Eftersom turen går i kvällsmörker 
är det bra att ha med ficklampa 
(eller använd mobil-lyset om du 
har sådant). 

Samling kl 17:30 vid busshåll-
plats Hustegaholm (buss 212 
 fr Ropsten, läge E kl 17:04). 

Ca 3 km, 1½-2 timmar 
 

 SÖNDAG 6 MARS 

Judarn och klimatet 
Vad gör is, tjäle och snö med 
landskapet, djuren och växterna? 
Och vad händer när snö och tjäle 
uteblir?   
   Anders Tranberg guidar med 
klimatkoppling och istids-
perspektiv runt Judarnsjön i 
Judarskogen.  Meståg, blom-
mande hassel och sälgkissar 
hoppas vi också kunna bjuda på. 

Samling kl 11:00 vid Åkeshovs 
slott (T-bana Åkeshov). 

Ca 5 km, 3 timmar 

 SÖNDAG 13 MARS 

Nyckelviken 
Nyckelviken i Nacka erbjuder ett 
vackert och varierande landskap 
med spännande natur och intres-
sant kulturhistoria. Här finns t ex 
de fina 1700-tals gårdarna Stora 
och Lilla Nyckelviken och ett 
påtagligt inslag av gamla ekar.  
   Gamla hus och träd är särskilt 
värdefulla för många djur och 
fåglar - varför är det så?  
   Ronny Fors guidar och berättar 
mer om varför det och mer om 
landskapets historia  

Samling kl 10:35 vid Jarlabergs 
busshållplats (buss 443 från 

Slussen, läge J, kl 10:15). 
Ca 4,5 km, 3 timmar 

 

 SÖNDAG 20 MARS 

Södra Djurgården 
Följ med Bosse Björnsäter på en 
vårvandring från Djurgårdsbron 
längs Djurgårdskanalens 
stränder förbi Isbladskärret och 
bort mot Valdemars udde.   
   Lyssna på fågelkvittret, titta på 
träden och leta vårblommor. Se 
om grodorna kommit igång i 
Isbladskärret och kolla läget i 
hägerkolonin.  

Samling kl 10:00 vid Djurgårds-
brons fäste (Djurgårdssidan) 

avslutning vid Waldemarsudde. 
Ca 6 km, 3,5 timmar 

LÖRDAG 26 MARS 

Earth hour 20:30-21:30 
Främsta budskapet med Earth 
Hour är – och har alltid varit; 
Släck! Släck för planeten, släck 
för klimatet och den biologiska 
mångfalden. Detta görs för att 
skicka en signal till våra besluts-
fattare att agera för planeten. 

Så Släck!  och låt den mörka 
timmen denna lördag bli en 
uppmaning till politiker, besluts-
fattare och till oss själva! 

Det är brått nu! 

 SÖNDAG 27 MARS 

Lindholmen 
Nu är sälgen – livets frukost – på 
gång och videkissarna har krupit 
ur skalen. Varför är sälg så be-
tydelsefullt? Och vilken koppling 
finns mellan Lindholmen och 
Gustav Vasa?  
   Margareta Lysell leder turen 
genom ett rikt och mosaikartat 
landskap där ädellövskog, 
sumpskog, sjö och hagmarker 
ständigt blandas. 

Samling kl 10:30 vid Lindhol-
mens station (tåg från Östra  
station kl 9:50 mot Kårsta). 

Ca 5 km, 3½ timme 

 SÖNDAG 3 APRIL 

Blåsippor och mistel 
Nu är sipporna på ingång och 
snart kommer bofinken - eller så 
är den redan här.  
   Anna Petri tar dig på genom 
ekhagar och skog på Eldgarnsös 
naturreservat vid Mälaren. 

Samling kl 10:55 vid busshåll-
plats Karlskär (buss 176* från 
Brommaplan kl 9:52, läge F). 

Alternativ mötesplats reser- 
vatets P-plats (till höger  

efter bron)  kl 11:15. 
Ca 8 km, 4 timmar 

 SÖNDAG 10 APRIL 

Sandemar 
Här finns en av länets finaste 
fågellokaler. Bosse Björnsäter 
guidar genom lundar och betes-
hagar ut till strandängarna och 
fågeltorn.  
   Lär och lyssna på sången och 
spana på vadare och änder som 
födosöker i strandängarnas 
strandkanter.   
   Ha bra på fötterna (det kan vara 
blött) och ta gärna med kikare 
och en fågelbok! 

Samling 09:40 naturreservatets 
parkering (buss 839* fr Handens 

station, läge E, kl 09:14 till 
busshpl Svärdsnäsviken). 

Ca 4 km, 4 timmar 

 lättgången tur i lugnt tempo 

   terränggående, snabbare tur 

 

Storstockholms 
naturguider 

 

www.utinaturen.nu 
 

 

Att delta kostar (om inte 
annat anges) 150 kr,  
120 kr för medlem i 
Naturskyddsföreningen och 
under 18 år fritt. 
Swishkonto: 123 115 22 22 

Våra guider är universitets-
utbildade biogeovetare, 
biologer eller motsvarande, 
och auktoriserade av 
Stockholm Visitors Board (Visit 
Stockholm). 
 
Vandringarna genomförs  
i alla väder, ingen föran-
mälan 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 trafik-
information: http://sl.se/ 

 

Kontaktperson: 
Maria Bergström  
070-638 0712  
mejl: maria.bergstrom@ 
naturskyddsforeningen.se  

Nu aktuella guidningar 
genomförs i samarbete med 
Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Studiefrämjandet. 

 

 

Fler tips och aktuell 
information på: 

www.utinaturen.nu 
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