TRÄDETS ÅR 2017
Vi har valt att göra 2017 till Trädets år. Träd är viktiga, antingen de står som solitärer i våra trädgårdar,
längs gator och vägar, i dungar eller tillsammans i skogen. Vi behöver träden och de står för många
viktiga ekosystemtjänster. De är klimat- och dagvattenreglerande, dämpar buller och tar upp luftföroreningar, de utgör livsmiljö för en mängd olika arter och står för stor biologisk mångfald, har
estetiska värden och ger oss kontinuitet över generationer, de är spännande lekmiljö för barn och har
lugnande inverkan på stressade storstadsbor.
Att Boo har många fina mindre och större naturskogsområden med värdefulla träd och trädslag vet vi
och vi har fått det än mer bekräftat genom de inventeringar av ”Små grönområden i Boo”, som vi
tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka genomfört under 2016. Naturmarken i Boo har fått
stå orörd och har utvecklats i fred, vilket gynnat naturvärdena. Flera nya artfynd har kunnat rapporteras
till Artportalen och flera särskilt skyddsvärda träd har rapporterats till länsstyrelsen i Stockholms län.
Det är ingen tillfällighet att vi i Boo har sex av Nackas tretton naturreservat, Aborrträsk, Ekoberget,
Gärdesudden, Trollsjön, Tollare och Velamsund, och ytterligare tre reservat är på gång, Skarpnäs,
Baggensstäket och Rensättra.
För att inspirera och informera om träd i Boo kommer vi jämsides med vårt aktivitetsprogram att
presentera ett nytt trädslag varje månad på vår hemsida www.boonatur.se
ETT GOTT NYTT TRÄDÅR!

Vårprogram 2017
Söndag
29 januari
11.40-14.00

STRÖMSTAREN I KUMMELNÄS
Som traditionen bjuder hoppas vi på ett återseende av strömstaren, vinterbadaren, som
niger och knixar på iskanterna i Kvarnsjöbäcken och Sågsjöbäcken. Kanske får vi också
se och höra Sveriges näst minsta fågel gärdsmygen och flera av våra vanligaste vinterfåglar på vår vandring. Håkan Steen, tidningen Lands naturreporter, guidar.
Ta med kikare och matsäck.
Samling vid busshållplatsen Kvarnsjön på Hasseluddsvägen. Buss 417 från Orminge
Centrum 11.27 och framme 11.32.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Tisdag
21 februari
19.00-20.30

TRÄDEN OCH MÄNNISKAN
Allan Gunnarsson, landskapsarkitekt, forskare vid SLU Alnarp, visar bilder och
berättar om människans förhållande till träden genom historien. Från heliga träd och
offerlundar till vårdträd och våra dagars julgran och lövade midsommarstång. Från
asatrons världsträd, asken Yggdrasil, och Livets och Kunskapens träd i bibeln till våra
dagars Alm- och ekstrider och kampen om Ojnareskogen på Gotland, som 2015 slutade
med regeringens förslag på Natura 2000-område.
Allan Gunnarsson är författare till boken ”Träden och människan” och medförfattare
till den nyligen utkomna ”Träd i urbana landskap”.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats
Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Torsdag
16 mars
19.00-21.30
Årsmöte

INVENTERING VISAR PÅ HÖGA NATURVÄRDEN I DE SMÅ
GRÖNOMRÅDENA I BOO.
Under 2016 har Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner
genomfört en inventering av de mindre grönområdena i Boo. Inventeringen bekräftar
det vi trodde innan vi började, många områden håller höga naturvärden. Vi har använt
oss av den nya standardiserade metoden för naturvärdesinventeringar där naturvärdena
bedöms i en fyrgradig skala, visst, påtagligt, högt och högsta naturvärde. Inget av de
områden vi besökte får lägre än påtagligt värde.
Vi kommer att visa bilder och berätta om inventeringen och de artfynd vi gjorde. Arter
som tallticka, reliktbock, båda rödlistade, förekom i nästan alla områden vi besökte.
Andra spännande arter som hittades var vedtrappmossa, vedsäckmossa, dropptaggsvamp
och gnagspår som troligen är från den sällsynta raggbocken.
Ronny Fors Naturskyddsföreningen i Nacka, Kerstin Lundén Boo Miljö- och
Naturvänner
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
Efter föredraget hålls årsmöte, till vilket detta är en kallelse. Vi bjuder på frukt och
te/kaffe.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats
Telegramvägen.
Upplysningar: Ronny Fors 073-80 24 543, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
2 april
11.00-14.00

VINTERKNOPPAR - Vasse Asp, Eka Papiljott och deras knoppvänner
Ta med barnen på en vandring runt Boo gård mellan Kvarntornet och Boobadet med
Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog och Kerstin Lundén som
guider! Vi tittar på vad som kännetecknar knopparna hos asp, ek, rönn, sälg, björk
och de andra vanligaste trädslagen.
Efter vandringen går vi ner till dansbanan vid Boobadet, där barnen tillsammans med
de vuxna får göra egna knoppar i papier-maché. Vi tillhandahåller material.
Ta med matsäck (korv för grillning vid bra väder), dryck, lupp eller förstoringsglas.
Oömma kläder.
Samling vid parkeringen Boovägen 4 mittemot Boo gårds skola. Buss 414 från Slussen
alternativt Orminge Centrum till busshållplats Boo gård.
Upplysningar: Ingela Johansson, 070-28 18 071, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
9 april
10.15 -13.00

TRÄDENS ARKITEKTUR
Vi gör en vandring i Velamsunds naturreservat och tittar på trädens vintersiluetter
under ledning av Börje Drakenberg, skogsbiolog. Vintertid, när träden är avlövade,
framträder trädens arkitektur, deras karaktäristiska uppbyggnad och utseende, extra
tydligt. I Velamsund finns nästan alla Sveriges vildväxande trädslag representerade och
vi får tillfälle att lära oss känna igen dem och skilja dem åt.
Samling och avslut vid parkeringen i Velamsunds gårdsområde. Buss 422 från Slussen
kl 09.12 och från Orminge Centrum kl 9.36 till hållplats Kihls gård och promenad
cirka 20 min.
Upplysningar: Bengt-Olov Rydow 070-517 83 95.

Alla angivna sluttider i programmet är cirkatider.

Lördag
13 maj
7.00-11.00

FÅGELMORGON VID RUDSJÖN I VELAMSUND
Vi börjar vandringen i gårdsområdet och rör oss över gärdena fram till Rudsjön, där vi
stannar till och intar vår matsäck. Sjön, som restaurerades för ett par år sedan har återfått
sin öppna vattenyta. Vi följer upp vilka nya fågelarter som lockats till platsen.
Håkan Steen, tidningen Lands naturreporter, guidar.
Stövlar/kängor. Ta med kikare och matsäck.
Samling och avslut vid parkeringen i Velamsunds gårdsområde. Buss 422 till hållplats
Kihls gård och promenad cirka 20 min. För samåkning kontakta Kerstin.
Upplysningar: Håkan Steen 070-239 55 82, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
21 maj
10.15-13.15

HUR SER LÖVET UT?
Vi bjuder in till en familjeaktivitet för barn och vuxna och vi ses i Wiboms gamla
trädgård, när den är som vackrast, just när de stora träden slagit ut och mattorna av olika
lundörter blommar. Det blir en växtvandring för de vuxna och tillsammans med barnen
undrar vi ” Vems är lövet och hur ser det ut?”. Barnen får bygga sin egen växtpress och
lära sig hur man pressar växter. Vi tillhandahåller byggmaterialet till växtpressen.
Kerstin Lundén guidar och Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog,
leder barnaktiviteterna. Medtag matsäck och kikare.
Samling vid korsningen Solviksvägen/Spångvägen. Buss 421 från Orminge Centrum
till hållplats Badhusvägen i Kummelnäs.
Upplysningar: Ingela Johansson 070-28 18 071, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Torsdag
8 juni
18.00-21.00

STRANDPROMENADEN LÄNGS BAGGENSFJÄRDEN
Natur- och kulturvandring
Vi börjar vid Boo gård och rör oss mot Gustavsviks gård, de två stora gårdarna i områdets
medeltida historia med det geografiskt och strategiskt viktiga läget vid den gamla farleden
in mot Stockholm. Kommunantikvarie Maria Legars, Nacka kommun, ger oss en
historisk överblick från medeltid och framåt till 1800- och 1900-talets påkostade sommarvillor som byggdes nära vattnet och berättar om den inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som nyligen gjorts. Även naturvärdena är höga i området. Ronny Fors,
Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar oss till flera platser i strandområdet med ädellövskog med gamla grova ekar, klibbalsbestånd, buskmarker och vasspartier.
Vi hoppas på en fin försommarkväll med sjungande näktergal, kanske rosenfink och
många andra fåglar. Ta med kikare och matsäck med kvällsfika.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Hembygdsförening.
Samling vid Boobadet, korsningen Boovägen/ Baggensvägen. Buss 414 och 442, busshållplats Boo gård, från Orminge Centrum respektive Slussen. Avslut vid Gustavsviks
gård. Buss 418 till Orminge Centrum från busshållplats Gustavsvik.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
2 juli
10.00-13.00

SLÅTTER OCH HÄSSJNING PÅ GÄRDESUDDEN
Traditionsenligt bedriver vi slåtter på den öppna ängsmarken i naturreservatet. Slåttern
begränsar gräsfloran och gynnar en mångfald av örter. I år bygger vi en hässja och höet
läggs att torka för att senare hässjas. Vi inventerar ängsfloran och ser till fågelholkarna
som satts upp runt om i naturreservatet. Många arbetsvilliga miljövänner behövs.
Tag med arbetshandskar, räfsa, lie (om du har) och matsäck.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 471 från
Slussen med byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71.
¤

