MAJ ÄR EN SÄRSKILD MÅNAD

…och alla naturguider är
upptagna nästan alla
månadens söndagar
Så vi erbjuder istället ett antal
vardagskvällsupplevelser.
Men som framgår av detta
programblad finns annat att göra
på helgerna – ”våra” turer är på
vit bakgrund. Gröna inslag är
annat man kan göra.

 TORSDAGSKVÄLL 5 MAJ
Romansafton med
salamandrar
Mörkrets tid är salamandrarnas.
I skydd av dunklet vågar de sig
fram ur vrårna och stämmer träff
med varandra. Om natten är rätt,
temperaturen passar och våren i
rätt fas kan det vimla av kärleksfulla vattendrakar.
Följ med Martina Kiibus på en
sen vårkvällsvandring med allt
vad en sådan kan bjuda på av
blomdoft och fågelsång. Från
Åkeshovs slott ut till salamanderdammen i Judarskogen.
Samling 21:30 vid Åkeshovs
slott, T-banestation Åkeshov
Ta med ficklampa
Ca 2 km, 1½-2 timmar
Sörmlandsleden
Sveriges äldsta låglandsled –
arbetet med den påbörjades i
maj månad 1956.
Start vid Björkhagen i Södra
Stockholm. Här hittar du info om
den:
http://www.sormlandsleden.se/
7-8 MAJ, LÖRDAG-SÖNDAG
FÅGELSKÅDNINGENS OCH
GRÖNA KILARNAS DAGAR

Tips och kartunderlag
Fågelskådningsaktiviteter hittas
lättast hos Birdlife Sweden (hette
förr Sveriges Ornitologiska
förening): https://birdlife.se/
Och mer info om Storstockholms
Gröna Kilar hittar du här:
https://www.gronakilar.se/

TORSDAGKVÄLL 12 MAJ
Fåglarna vid
Tullingemaden
En kvällstur med fågelsångslyssning där Bosse Ljungberg
vägleder bland drillar och
strofer. Och kanske att det blir
lite fladdermusspaning också
givet rätt förutsättningar.
Samling kl 18:00 utanför
Tullinge pendeltågstation,
gå till höger i tunneln i
riktning mot centrum.
Ca 4 km, 2½ timmar

 SÖNDAG 22 MAJ - DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG

Humlan - en indikator
Den biologisk mångfald som varit
ett självklart inslag över hela
jordklotet är nu starkt hotad.
Varför det och vad gör det? Och Behöver man alls bry sig?
Följ med Maria Bergström ut
att leta humlor; kolla deras vintersovställen, se var de hittar pollen
och nektar, hur de väljer att bo
och var olika arter förlägger sina
parningsstråk.
Samling kl 13:00 vid tälten
på fältet öster om Markuskyrkan, T-stn Björkhagen
Ca 2 km, 1½-2 timmar
TISDAG 24 MAJ

Nationalparkernas dag
ONSDAGKVÄLL 18 MAJ
Kvällstjatter vid Kaknäs
Nordost om Djurgårdsbrunnskanalen, norra Djurgårdens yttre
udde, finns en omväxlande
natur av ädellövskog, öppen
ängsmark, små vattensamlingar
och stadsnära skärgårdsklippor.
Ronny Fors leder här en tur ut i
sommarkvällen för att lyssna på
allt som sjunger, shirpar, kvittrar,
piper eller kraxar.
Samling kl 18:30 vid
busshållplats Kaknäs
(buss 69), avslut vid
Djurgårdsbrunn.
Ca 3 km, 2½ timmar

LÖRDAG 21 MAJ

Fågelsångsnatten
är åtta timmar radio om och med
fågelsång i Sveriges Radio P1.
Här finns all information om
natten:
https://sverigesradio.se/grupp/3
3920

 lättgången tur i lugnt tempo
 terränggående, snabbare tur

 mer krävande tur

Stockholms län har två nationalparker: Ängsö (också Europas
första Nationalpark, beslut 24
maj 1909) och Tyresta (beslut
1993).
https://www.sverigesnationalparker.se/
Torsdag 26 maj

Första metardagen
…så kallades Kristi Himmelsfärd
förr (och kanske ännu?). Mer om
fisk och att fiska hittar du hos
fritidsfiskarna:
https://www.sportfiskarna.se/

TISDAGSKVÄLL 31 MAJ
Nattskärra och bäver
Nattskärran har få upplevt. Det är
en nattaktiv fågel, mycket väl
kamouflerad och svår att upptäcka på dagen. Men på natten
kan man höra den ”surra” - om
man är på rätt plats.
Så följ med Ronny Fors på
spaning och lyssning, först efter
bäver vid Kranglan och sedan
upp till Nackamasterna och
Orrmossen där flera nattskärror
brukar spela. Vid bra väder är
chansen god att få höra dem.
Samling kl 20:00 vid Storängens
station (Saltsjöbanan från
Henriksdal kl 19:43)
5 km, 2½ -3 timmar

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
Vandringarna genomförs
i alla väder, ingen föranmälan behövs, betalning på
plats.
Våra guider är universitetsutbildade biogeovetare,
biologer eller motsvarande,
och auktoriserade av
Stockholm Visitors Board (Visit
Stockholm).
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 trafikinformation: 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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