Välkomna att hänga med på
SKÄRGÅRDSTURER TILL STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD med StOF
Fem turer i Stockholms skärgård med båten M/S Joséphine är
inplanerade under våren. Vi njuter av jättelika flockar med ejder
och alfågel samt avancerad flygakrobatik av jagande labbar. Vi har
massor av grisslor omkring oss och över alltihop svävar havsörnar
på mäktiga vingar. Ibland piggnar vi till lite extra när
sällsyntheter som alförrädare och skärsnäppa dyker upp. Vid
tjänligt väder är sälarna samarbetsvilliga och tittar nyfiket på
oss. En del obsar på långa avstånd, men samtidigt ropas vanliga
arter ut - det är ett brett spektrum. Vissa strandhugg kan
temporärt bli lite jobbiga, men oftast är det lättgånget. En
vårtur med Joséphine är ett absolut måste!
Översikt med ungefärliga huvudmål:
1. Lördag 14 april: Huvudskär och Norsten
2. Söndag 15 april: Grönskär och Gillöga
3. Söndag 22 april: Kallskär, Ängskär och Fredlarna
4. Lördag 12 maj: Svartlöga
5. Lördag 2 juni: Svenska Högarna
Praktiska detaljer kring samtliga resor:
Ledare: Henrik Waldenström, Göran Andervass, Rolf Vestberg m.fl.
skärgårdsvana ornitologer från StOF.
Anmälan: Till Eva Andersson på M/S Joséphines kontor, tel. 08-661
88 80 (dagtid). Betalning sker snarast efter anmälan till pg 65 14
48-3 (Eberhardson), senast tre veckor före avresa. Erlagd avgift
återbetalas inte vid återbud senare än en vecka före avresa,
oavsett orsak.
Mat: Enkel lunch kan förbeställas vid anmälan. Kaffe och te med
tilltugg kan köpas ombord.
Pris: 600 kr/person för resa inklusive fm-kaffe. Lunch och emkaffe 150 kr. Totalt alltså 750 kr om du beställer lunch.
Övrigt: Undvik att ta med barn under 12 år (dessutom ingen
barnrabatt). Se gärna hemsidan, www.josephine-charter.com<http://
www.josephine-charter.com>. Vid otjänlig väderlek ställs turen in
eller också läggs rutten om.
Detaljer om turerna:
1. Lördag 14 april: Huvudskär och Norsten
Denna klassiker går till en plats som aldrig gjort oss besvikna.
Ofta gott om örn och säl på vägen. Båten avgår från Björkvik kl.
09.05. Buss 474 avgår från Slussen kl. 08.04, byte i Gustavsberg

till buss 428. Åter med buss 428 mot Slussen kl. 16.06, till
Slussen ca. kl. 16.58.
OBS: reservation för besvärligt isläge. Kolla läget på Sjötaxis
hemsida: josephine-charter.com
2. Söndag 15 april: Grönskär och Gillöga
Denna tur går till drömmålet Gillöga med ett kort strandhugg på
fyrplatsen Grönskär.
Båten avgår från Stavsnäs vinterhamn kl. 08.30. Buss 434 avgår
från Slussen kl. 07.48. Åter med buss 433 kl.17.09, framme vid
Slussen ca. kl.18.00.
3. Söndag 22 april: Kallskär, Ängskär och Fredlarna
Dessa skärgårdar är synnerligen vackra och fågelrika.
Båten avgår från Stavsnäs vinterhamn kl. 08.30. Buss 434 avgår
från Slussen kl. 07.48. Åter med buss 433 kl. 17.09, framme vid
Slussen ca. kl.18.00.
4. Lördag 12 maj: Svartlöga
På denna tur kommer fågelsången i lövskogen att kombineras med
fladen med gravand på Svartlöga, tordmular på Viksharorna och
sälar i Svartlögafjärden.
Båten avgår från Strandvägen (kajplats 12) kl. 08.00 och är åter i
Stavsnäs ca kl. 17.00. Återresa med buss 433 kl. 17.09, framme vid
Slussen ca. kl. 18.00.
5. Lördag 2 juni: Svenska Högarna
Få saker kan mäta sig med att uppleva skärgården i det absolut
yttersta havsbandet, med flockar av ejdergudingar och
sillgrisslor. I land kan vi bl.a. stöta på lundsångare och
rosenfink.
Båten avgår från Stavsnäs vinterhamn kl 08.30. Buss 424 avgår från
Slussen kl. 07.48. Åter med buss 433 kl 17.09, framme vid Slussen
ca. kl. 18.00.

