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Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12, Södertälje 

Öppet för besökare kl 11-15. 

Boka bord på  
på www.terrariedjur.se

Vill du vara medhjälpare under mässan?  
Hör av dig till oss då för mer information. 

EXPO STOCKHOLM



Vi hade årsmöte 11:e mars, tack till alla som deltog. 
Detta år ser styrelsen ut som följande:

Ordförande - Mats Wiklund
Vice ordförande - Joachim Löfgren 

Kassör - Johan Andersson 
Sekreterare - Syrene Falck
Ledamot - Jennifer Strange

Ledamot - Rasmus Wiklund 
Suppleant - Pontus Hjelm

ÅRSMÖTET 2018

Riksläger 10-13 maj
Vårens stora herpetologiska händelse 
kommer bli SHR:s riksläger. I år hjälps 
Smålands och Skånes herpetologiska för-
eningar åt att anordna det. Det kommer 
gå av stapeln i Blekinge, Sveriges näst 
herptilrikaste landskap, under Kristi 
himmelfärdshelgen. Vi kommer besöka 
en lång rad intressanta lokaler och 
har goda chanser att få se alla svenska 
reptilarter och hela tio av landets tretton 
groddjursarter.

Blekinge är ett mycket vackert och om-
växlande landskap. Här blandas barrskog 
med eklandskap, urberg med hav och 
slättlandskap med bergknallar. Det ska-
par förutsättningar för en mycket artrik 
flora och fauna och här finns intressanta 
lokaler för allt från fåglar till leddjur.
Ett mer detaljerat program kommer i 
senare nummer av Natrix, men huvud-
dragen ser ut som följer: 

Vi samlas under torsdag eftermiddag/
kväll i Hallarums naturreservat, som blir 
vår bas i två nätter. Alla sex reptilarter 
finns här liksom annat intressant som 
långbensgroda och ekoxe. Tältplatsen 
ligger invid havet med utsikt över skär-
gården och har grillplats, vindskydd och 
torrtoalett. 
Den tredje natten sover vi inomhus på 
Utklippan, längst ut i sydöstra hörnet av 
Blekinges skärgård. Här finns en av Sve-
riges största populationer av grönfläckig 
padda, vår allra mest sällsynta grod-
djursart. Även strandpadda och lång-
bensgroda finns sällsynt på ögruppen. På 
grund av att Utklippan ligger så långt ut 
till havs är öarna normalt svåra och dyra 
att ta sig till. På grund av ett samarbete 
med länsstyrelsen i Blekinge kommer de 
dock stå för vår resa dit. Detta är därför 
ett unikt tillfälle att ta sig dit som man 
inte bör missa! 

Info från SHR



Vi vill bli fler!
I vår förening finns i dag c:a 100 medlemmar och vi vill bli många fler! 

Känner ni någon med samma intresse som vi? Tipsa dom om oss!

Kalendern
Datum Arrangemang
15 april Exkursion/huggormssafari i Hansta med Mårten Perneberg.

21 april Exkursion i Erstavik för 35:e året i rad. Mer info kommer! 

28-29 april Utställning Spånga gymnasium

5-6 maj Medlemssymposium. Munsö skola, Munsö. Mer info kommer! 

19 maj Städdag, föreningslokalen Råcksta

26 maj Expo Stockholm. Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12, Södertälje.

16 juni Sommarfest

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Beställ gamla och nya nummer av Snoken!  
     webshop.shr-herp.se 



Till:

Avsändare: Stockholms Herpetologiska Förening,  
c/o Andersson, Gröndalsvägen 13, 151 65 Södertälje 
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Email SHF: info@sthlm-herp.net Email Sidvändaren: shfredaktor@sthlm-herp.net Medlemsavgift: 280:- år. 
Stödmedlem: 140:-år. Familj: +25:- år och familjemedlem Plusgiro 230230-5 På webben: sthlm-herp.net På 

Facebook: facebook.com/stockholmsherpetologiskaforening

Nu är våren här!  
 

SHF-medlemmen Anders Walldén hittade en  
huggormshanne på Järvafältet den 18:e mars! 

Infälld en av de sju huggormar  
han fann den 21:a mars! 

Bilder: Anders Walldén


