
 

 

                  

  FREDAG 6 JANUARI 

Trekanten i Gröndal 
En fin liten sjö med en 
spännande historia. Här växte 
Stockholms tidiga industri fram 
och med den en tät arbetarstads-
del varav man nu bara ser 
resterna. Själva sjön ligger vid en 
förkastningsbrant omgiven av 
tallar, hasselskog och ek.  
   Eva Lindberg tar dig med på en 
vintervandring runt sjön och ger 
tillfälle till fördjupade kunskaper 
om vattenkvalitet, träd på vintern 
och alla småfåglar.  
Samling kl 12.30 vid tvärbanestn 

Trekanten. 
Ca 2 timmar 

 

  SÖNDAG 15 JANUARI 

Natur på vintern mitt i stan 
Från Kungsträdgårdens berömda 
almar via Strömmens fågel-
matning bort till Skeppsholmen 
går denna stadsnaturvandring 
med Peder Curman. 
    Varför heter det Kungsträd-
gården? Vad handlade alm-
striden om? Varför matar vi så 
gärna fåglar och varför flyttar 
vilda djur in till storstan? Hör 
också om en okänd mareograf, 
om skridskopaviljongen och om 
kastellet som flög i luften. 

Samling kl 13.00 vid almarna. 
Ca 1½-2 timmar 

  lättgången tur i lugnt tempo 

  terränggående, snabbare tur 

 mer krävande tur 
 

 

  SÖNDAG 22 JANUARI 

Hagaparken 
Trots kyla och mörker är naturen 
full av liv. Växternas och djurens 
anpassningsförmåga är smått 
fantastisk när det gäller att hitta 
former för att överleva i årstiden 
vinter då vattnet fryser och 
dagsljuset står på sparlåga.  
   Britta Ahlgren leder vandringen 
genom 1700-talets naturromantik. 
Naturkänsla och lite exotism, ett 
äventyr med vinterperspektiv i 
Gustav IIIs Engelska Park. 
Samling kl 11:00 vid Hagaparkens 

norra grind, (närmaste buss-
hållplats Haga Norra) 

Ca 4 km, 3 timmar 

  SÖNDAG 29 JANUARI 

Lötsjön – Råstasjön 
Somliga fåglar tar sig över Sahara 
på vintern. Andra nöjer sig med att 
flytta från Isbladskärret på Södra 
Djurgården till öppet vatten vid 
Råstasjön i Solna. Varför stannar 
vissa fåglar över vintern och varför 
flyttar andra? 
   Anders Tranberg leder turen 
runt dessa pärlor till fågelsjöar - 
där vi får se bl a gråhäger, änder, 
gäss och förhoppningsvis också 
vattenrall. 

Samling kl 10.00 utanför T-
banestation Hallonbergen, avslut 

vid T-banestation Näckrosen 
Ca 4 km, 2½-3 timmar 

27-30 JANUARI  TIPS! 

Vinterfåglar inpå knuten 
Sista helgen i januari är det dags 
att räkna hur många fåglar vi ser 
vid våra fågelmatningar runt om i 
landet.  
   Detta är en av BirdLifeSveriges  
mest populära aktiviteter, för här 
kan alla vara med och bidra 
genom att enkelt rapportera vilka 
fåglar och hur många av respek-
tive art man ser samtidigt vid 
fågelmatningen.  
   De senaste åren har ca 20 000 
rapporter kommit in från enskilda 
personer, föreningar, skolklasser 
med flera – men BLS vill ha ännu 
fler rapporter! Så ut och räkna! 

https://vinterfaglar.se/ 

 SÖNDAG 5 FEBRUARI 

Strömstare i Nyfors 
Återigen dags för den lilla vinter-
badaren. Strömstaren är en kär 
vintergäst från nordligare delar 
av vårt land. Eller hur är det i år? 
   Följ med Bosse Ljungberg ut 
på spaningen efter denna häftiga 
fågel som så obekymrat dyker 
efter insektslarver och andra kryp 
i forsande iskallt vatten. 
Samling kl 10.30 busshpl Nyfors 

(buss 873 går kl 10.05* från 
Gullmarsplan). 

Ca 7 km, 4 timmar 

 SÖNDAG 12 FEBRUARI 

Kymlinge-Ulriksdal 
Följ med Henrik Waldenström 
från Kista under motorvägarna 
och genom den gröna Järvakilen 
in till Kungliga nationalstads-
parken och Ulriksdals slott. 
   Vandringen följer den spännan-
de Igelbäcken som är känd för 
sina grönlingar (fast vi kommer 
inte att ser några) och genom en 
rik, omtyckt och väl nyttjad natur. 
Men trots sina värden finns ännu 
hot mot Stockholms gröna kilar. 
Det kommer ni få veta mer om. 
Ta gärna med kikare. 

Samling kl 11:00 vid Kista T-
banestation, södra upp- 
gången. Avslut Ulriksdal 

 (buss 503 kl 15:40). 
Ca 6-7 km, 4 timmar 

  SÖNDAG 19 FEBRUARI 

Söders höjder 
Natur på vintern i stan – finns 
den på söder också? Följ med 
Margareta Lysell och ta reda på 
hur läget är. 
   Turen går från Sofia bort mot 
Skinnarviksbergen (hur långt det 
blir beror på isförhållanden mm). 
   Följ med och fördjupa dig i 
förkastningsbranter, bergsparker 
och det naturlandskap som gjort 
staden Stockholm till en av 
världens vackraste städer.  
Ta gärna med kikare. 

Samling kl 11:00 vid 
busshållplats Sofiaskolan. 

Ca 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.  
Betalning på plats. 

Sw ishkonto:  

123 115 22 22 

 

Vandringarna genomförs  
i alla väder, ingen föran-

mälan behövs. 

Våra guider är universitets-
utbildade biogeovetare, 
biologer eller motsvarande, 

och auktoriserade av 
Stockholm Visitors Board (Visit 
Stockholm). 
 

Ta med matsäck/f ika 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 

 

Foto: Maria Bergström 

http://sl.se/
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