Naturguidningar
mars–april 2019

GRATIS!

Följ med ut i Tyresös natur!
Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att
uppleva den och lära dig mer.
MÅNDAG DEN 25 MARS
Vårvandring längs Fatburen och Albysjön

www.tyreso.se/
naturguidningar

Guidade
naturvandringar

Lättvandrad guidning
n Sälgen knoppas, de första vårblommorna börjar titta fram och dagarna blir allt ljusare. Fira våren
med att gå en guidad tur längs delar av Tyresåns sjösystem. Vid Follbrinksströmmen låg en gång
Sveriges första oljeslageri, nu möts vi av dess porlande vatten. Den lilla sjön Fatburen kantas av
grovstammiga ekar och aspar och bävern har lämnat tydliga spår i strandkanten. På hällarna vid
Albysjön växer knotiga gamla tallar och i Uddby möts vi av gamla kulturmarker med järnåldersgravfält
och beteshagar.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Alby friluftsgård (närmaste busshållplats är Nyfors, buss 873).

SÖNDAG DEN 31 MARS
Myllrande mångfald i Alby naturreservat

NYHET!

Guidningen ingår i Earth Hour-firandet som i år har temat Biologisk mångfald.
n I Alby naturreservat finns en mångfald av olika naturmiljöer. Vi vandrar genom mossklädda
granskogar, lavklädda hällmarker och öppna kohagar, längs frodiga våtmarker och den slingrande
Fnyskbäcken. Här finns grovstammiga ekar och aspar som är hem till närmare tusen olika slags mossor,
lavar, svampar och insekter. Kattugglan häckar i en ihålig asp och i de nyanlagda groddammarna pågår
grodornas vårlek.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.15 (buss 875).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

ONSDAG DEN 24 APRIL
Kolardammarna – vårblommor och vattenrening

För att du ska få en chans
att uppleva den rika
biologiska mångfalden i
vår natur arrangerar
Tyresö kommun gratis
naturguidningar under
året .
Vi genomför guidningarna i alla väder och
oavsett antal deltagare.
Tag med matsäck, rejäla
skor eller stövlar och
kläder efter väder.

Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
n Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strand
kanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Här blommar
vitsippor, blåsippor, vårfryle, nagelört och andra vårblommor. I dammarna myllrar det av små och stora
vattendjur och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvatt
net från Bollmora, Fårdala och Öringe på sin väg till Albysjön.
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 875). Kommer du med bil, samlas vi på
parkeringen vid Fårdala ridskola. Kommer du med Färdtjänst uppge adress Ridskolevägen 2 i Tyresö.

Obs! Du behöver inte
föranmäla dig.

LÖRDAG DEN 27 APRIL
Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen

Hitta med buss
Inom parentes står bussen
som du ska ta för att hitta
till rätt busshållplats.

n Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i Stockholmstrakten och var därför ett av

regionens viktigaste industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande vattnet fortsätter att
locka både människor och djur. Vi vandrar mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland
jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra hällarna växer knotiga grovstammiga
tallar. Med lite tur får vi se den underjordiska blomman vätteros som bara visar sig några veckor om året.
Ett par partier är lite mer krävande.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).
MISSA INTE TYRESO.SE FÖR AKTUELL INFORMATION!

Mer information
www.tyreso.se, eller
kontakta vår naturguide
Martina Kiibus,
tel 070-169 81 83.

Obs! Kolla så att tiderna
stämmer med SL.Blir det
förändringar i tidtabellen
meddelas nya samlingstider
på tyreso.se/naturguidningar

