 SÖNDAG 2 OKTOBER
Angarnssjöängen

 LÖRDAG 22 OKTOBER
Hösten i myrmarkerna

Fågelsången har tystnat och
fågelungarna är sedan länge
flygga. Höstflytten är också
sedan länge på gång men olika
arter flyttar vid olika tider.
Bosse Björnsäter leder vandringen runt sjön och ger namn på
det som flyger. Fågelnybörjare är
som alltid särskilt välkomna!
Samling kl 10:30 vid Örsta (buss
676 från Tekniska Högskolan
läge G kl 09:35, byte vid Brottby
trafikplats till buss 665 mot
Vallentuna station).
Ca 7 km, 4 timmar

Tranbär ska plockas efter att
frosten nypt dem men hjortron
är det kanske för sent att hitta.
Följ med Bosse Björnsäter och
upplev hösten det stora och
orörda myr- och skogsområdet
Långviksträsk på Ingarö.
En vildmarksupplevelse utöver
det vanliga – ändå så nära
bebyggelse och storstad.
Samling kl 10:45 busshpl
Fåruddsvägen (buss 474 från
Slussen 9:04*, läge M, byte i
Gustafsbergs centrum, läge A till
buss 428). Återresa från
busshållplats Vishamn kl 15:01.
Ca 5 km, 4½ timmar

 SÖNDAG 9 OKTOBER
Flaten runt
Här i skogen runt Flatensjön
finns det älgar, rävar, grävlingar
och harar men dem är det sällan
man får se när man går i grupp.
Över sjön flyger korpen och i
sjön simmar bävern – dem ser
man lättare/oftare.
Anders Tranberg leder turen
och tipsar om hur man får
närkontakt med såväl de stora
som de små djuren.
Samling kl 11:00 Flatenbadet
(buss 816 från Gullmarsplan
läge R, kl 10:40
Ca 4 km, 3,5 timmar

 SÖNDAG 16 OKTOBER
Norra Djurgården
En vandring i världens första
nationalstadspark genom
varierad natur och ett historiskt
landskap. I höstens färger
hoppas vi se en del av parkens
djurliv. Det blir nedslag vid bl.a.
Stora vargjakten, hos Radioeken (vars öde blivit att hamna
på en äng) och i experimentalfältet. Anders Tranberg berättar
mer.
Samling kl 11:00 T-bana Universitet
Ca 3 km, 3 timmar

Storstockholms
naturguider

Följ med Bosse Björnsäter ut till
Björnö, längst ut på Ingarö. En
bit skärgårdslandskap med
klippor, hällmarkstallskog, ett
småskaligt jordbrukslandskap
och en av Stockholms finaste
sandstränder.
Odlingsrösen, stengärdesgårdar, förvildade fruktträd och
rosenbuskar visar att här tidigare
funnits bofasta. Så hur levde
man här förr i tiden, hur är
skärgården på hösten och för
den som är lagd åt kallbad är det
naturligtvis möjligt att stanna
längre och ta ett bad.
Samling kl 10:15 busshpl Björnö
naturreservat, alternativt reservatsparkeringen 10:25 (buss 474 från
Slussen, läge M, 9:04* byte i
Gustafsbergs centrum, läge A
till buss 428).
Buss tillbaka 14:56 (alt16:26 för
badsugna).
Ca 7 km, 4,5 timmar

www.utinaturen.nu

 SÖNDAG 23 OKTOBER
Täby prästgårdsängar

 SÖNDAG 30 OKTOBER
Hansta i senhöst

Här finns ett kulturlandskap med
hagmarker som betats i hundratals år, en halvt igenväxt Prästsjö samt spår av gravhögar och
gamla bosättningar.
Får, kor och hästar betar här
på sommaren, vilket är en
väsentlig förklaring till området
stora värden. Varför är just
naturbetesmarker så värdefulla
och varför har de blivit alltmer
sällsynta? Margareta Lysell
berättar mer, om det, och om
naturen på hösten.
Samling kl 10:20 vid Täby
kyrkby station (Roslagsbanan
från Stockholm Östra kl 9:58).
Ca 4 km, 3 timmar

Kulturlandskapet i Hansta är
unikt för Stockholmstrakten.
Odlingslandskapets utveckling
kan följas från bronsåldern fram
till 1950-talet. Och i skogen kan
du ströva genom såväl gammal
urskogsliknande barrskog som
lundar med hassel och flerhundraåriga ekar. De gamla
ekarna är i sin tur viktiga
livsmiljöer för ett stort antal artgrupper: insekter, fladdermöss,
fåglar.
Delar av ädellövsskogen ingår
också i EUs nätverk för värdefull
natur (Natura2000). Guide i höstdiset - eller om det vill sig - i mild
senhöstsol, är Anna Petri.
Samling kl 11.00 T-bana Akalla,
uppgång Sveaborgsgatan.
Ca 4 km, 3 timmar

 lättgången tur i lugnt tempo
 terränggående, snabbare tur

 mer krävande tur
Maj - juli 2016

LÖRDAG 29 OKTOBER
Vindpinad tall, klippor
och sandstränder

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.
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
Vinjettbilden:Trollsmör
Foto: Maria Bergström

