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Reflexspår på Tjäderstigen
Lördag 15/10
I mörket känns skogen annorlunda, men med ljus och reflexer kan man hitta fram ändå. Spännande och läskigt!
Stannar man upp kan det också vara riktigt fint! Arrangeras av Vendelsö scoutkår. Mer info på hemsidan.

Mossornas dag
Söndag 16/10. Utställning kl 10-16 samt mossexkursioner.
Gratis!
Måns Persson och medlemmar från Mossornas vänner visar och berättar om både vanliga och ovanliga mossor och
hur man känner igen dem. Vi håller till utanför naturum, men gör även mindre exkursioner i skogen strax intill.

Vandring med tjäder i fokus, Stensjödal.
Lördag 29/10 kl 9-15. 100 kr. Föranmälan. Samling vid Stensjödal.
Tjädern är en känd invånare i Tyrestas skogar och Stockholms Orntitologiska Förening har utsett tjädern till Fokus-art
för 2022. Vi samlas vid Stensjödals parkering och vandrar i södra delen av nationalparken för att försöka få se arten
(eller spår av den). Bitvis krävande vandring. Mats Gothnier och Mats Gran leder vandringen och berättar mer om
denna märkliga fågel. Ta gärna med fika.
Samarrangemang med Stockholms ornitologiska förening.

Åvaån - öringens lekplats och
yngelkammare
Söndag 30/10 kl 12-14. 150 kr. Föranmälan. Samling vid Fiskfällan, parkering Åvaviken.
Vid fiskfällan i Åvaån räknas havsöringar som är på väg upp från Östersjön för att leka. Sverker Lovén och Oliver
Karlöf, fiskerikonsulenter i Stockholms stad, berättar om den fascinerande öringen. Stövlar och polariserade
solglasögon rekommenderas för att lättare få syn på öringarna i det strömmande vattnet.

Höstlov med rovdjur

31/10- 6/11. Varje dag mellan kl 11-15. Gratis!
Kom in på naturum och känn på pälsen från ett lodjur, testa dina kunskaper om vargar, och spana in björnens kraftiga
hörntänder. Hör historier om rovdjur, och berätta gärna om dina egna!

Vandring med tjäder i fokus, Tyresta by.
Lördag 26/11 kl 9-14. 100 kr. Föranmälan.
Samling vid naturum.

Tjädern är en känd invånare i Tyrestas skogar och Stockholms Orntitologiska Förening har utsett tjädern till Fokus-art
för 2022. Vi samlas vid naturum och vandrar i nordvästra nationalparken för att försöka få se arten (eller spår av den).
Bitvis krävande vandring. Mats Gothnier och Mats Gran leder vandringen och berättar mer om denna märkliga fågel.
Ta gärna med fika!
Samarrangemang med Stockholms ornitologiska förening.
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