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ORDFÖRADE HAR ORDET
Välkommen till ett första halvår med ett fullspäckat exkursionsprogram runt Angarnssjöängen! Just nu har vi hela 15 programpunkter att erbjuda fram till midsommar. Utöver de nu traditionella månadsrundorna (första onsdagen i varje månad) kan vi förhoppningsvis locka med vårsträckräkning, Fågelskådningens dag, ”växter och fåglar”,
trollsländor, nattsångare och nytt för i år ”Från Lindholmen till Angarn”. Mer detaljer
om varje utflykt finns som vanligt på vår hemsida, www.angarngruppen.se . Vi hoppas,
att få se många av Er på dessa evenemang!
Missa inte heller Angarngruppens årsmöte den 24 mars. Som föredragshållare är Jan
Franzén anlitad och han kommer att berätta om den lyckade restaureringen av Fysingen
och Askarehagen. Här kommer vi definitivt att kunna hämta inspiration och goda idéer.
I övrigt är styrelsen fortsatt mycket engagerad i olika aktiviteter för att sprida kunskap
om ”vårt” naturreservat bland politiker och andra makthavare för att på så sätt säkerställa Angarnssjöängen som ett fortsatt mycket attraktivt reservat. Vi deltar bland annat i
diskussioner med Naturskyddsföreningen och ansvariga kommuner kring Angarn/
Bogesundskilarna och vi har lämnat förslag till Länsstyrelsen angående ett Naturum vid
Örsta.
Styrelsen har skrivit till VD och styrelseordförande i Storstockholms Lokaltrafik angående den försämrade kollektivtrafiken i och med nedläggningen av busslinje 625. Här
har vi också fått svar från SL, som inte löser hela problemet, men som är en förbättring
från nuvarande läge. SL lyssnar på Angarngruppen!
Vi har också skrivit brev till Landshövdingen med flera och uttryckt vår oro över Angarnssjöängens förfall och begärt en plan över framtida restaureringar och kontinuerligt
underhåll. Vi hoppas, att man lyssnar på Angarngruppen!
Tack för Ditt fortsatta stöd och engagemang! Angarnssjöängen behöver Dig!
Gunnar Hesse
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Fågel- och några däggdjursobservationer i Angarnbygden 4.e kvartalet
2010

17.10 Åter en stor fladdermus observerad i
dagsljus KHM. Sista lappsparven för säsongen
sträckte SV kl 08:45 SSM.

Sammanställda av Roland Staav

21.10 Rovfågelsträck obs. från Klosterbacken
kl 9-13: 18 ormvråkar, 1 fjällvråk och minst 8,
eventuellt upp till femton havsörnar. En nötskrika varnade för kattuggla på Klosterbacken
GDK.

Oktober
1.10 En kungsörn sträckte S kl 10:40 Håkan Zwahlén
3.10 Dvärgbeckasin, två varfåglar och en
blåhake rastade i Lundbydiket SSM
4.10 Sångsvanparet med sina två ungar
betade på Kustamaden BNG.
5.10 Ung pilgrimsfalk sträckte SV kl 10:50
SSM
8.10 En svart kråka och mer än femhundra
rastande grågäss. Stor fladdermus jagar på
rätt hög höjd över sjöängen KHM
9.10 Två födosökande smådoppingar, fem
brunänder, en vattenrall, den sista sädesärlan, de sista tre ladusvalorna och två nötkråkor observerade av Rolf Vestberg. Cirka
trettio skogsduvor sträckte SV kl 13:25
DHN.
10.10 Tjugosex enkelbeckasiner varav nitton
stöttes ur Lundbymaden, Cirka etthundra
tamduvor rastade vid Åsta och etthundra
rastande sånglärkor SSM. Femtioåtta ormvråkar SV och åtta fjällvråkar SO obs från
Klosterbacken under förmiddagen. En råka
1K rastade på Åstaåkern och tio sidensvansar passerade GDK.
13.10 Cirka tjugofem tofsvipor och kontinuerligt kråksträck från NO KHM Minst femtio nötskrikor transporterade ekollon i markerna runt sjöängen, förmodligen uppåt etthundra exemplar!! KEN.
16.10 En adult mindre sångsvan sträckte SV
tillsammans med åtta sångsvanar. Fem sädgäss gick ner och rastade SSM

29.10 En snösiska rastade vid Lundbydiket
SPN.
30.10 Sista krickparet för säsongen rastade på
Kustamaden JAN, SPN. Vackert lockande
trädlärka sträckte söderut över Midsommarberget kl 09:53 SPN.
31.10 Två enkelbeckasiner skrämdes upp ur
Lundbydiket av varfågel SSM. Tre blåhökhanar och en honfärgad blåhök sågs samtidigt
av Kent Andersson. . Två talltitor åt nyponfrön? från marken utanför asphagsberget och
arten hördes också från Midsommarberget.
Två minkar jagade varandra under skrik och
gnäll vid utloppet. Visade sig på 2 meters håll
för GDK.
ovember
1.11 En kungsörn 1K sträckte mot SV BNG.
En flock på tolv starar och en tofsvipa var de
sista för säsongen SPN
3.11 Sista snatterandhanen för säsongen obs.
av Angarngruppen.
6.11 Den sista skedanden, ett honfärgat exemplar noterades av HKO.
7.11 Sjöängen istäckt, ett knölsvanpar och ett
bläsandpar stod på isen, knölsvanparet var kvar
till den 14 november SSM. Femton rastande
korpar vid sjöängen HAI.
13.11 Sista sånglärkan sträckte över Lundbydiket JAN.SSM. En varfågel med sork i näbben JAN.
19.11 Tjugosex sångsvanar rastade i Vada
GDK.
Fortsättning sidan 3.
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Fortsättning från föregående sida.

21.11 De sista gräsänderna för säsongen,
fyra i utloppet och tjugo i Lundbydiket.
Flock med tjugosju sidensvansar rastade i
Skesta hage. Etthundraåttio rastande björktrastar , elva steglitsor vid Byksberget
SSM.
26.11 Sjuttionio sångsvanar sträckte SV
under dagen. Dagsfärskt fjäderplock av
kungsfågel påträffades på snön i kanten av
Skesta hage. Med största sannolikhet slagen av varfågel under morgonen. Mellan
etthundrafemtio och tvåhundra gulsparvar
provianterade på oskördad del av Kustaåkern KEN. En hona av mindre hackspett
vid nya fågelmatningen på Midsommarberget GHE.

Sida 3

Inventering av svarthakedopping 2011
Svarthakedoppingen har av Sveriges ornitologiska förening utsetts att vara riksinventeringsart
under 2011. Vid den närmast föregående riksinventeringen, som genomfördes 1996, konstaterades att arten hade minskat kraftigt som häckfågel i
stora delar av landet sedan början av 1970-talet.
Möjligen har den repat sig något under 2000-talet.
För Angarngruppens del försöker vi under våren
och sommaren ta reda på om detta gäller för Vallentuna kommun. Svarthaken finns där numera,
med undantag för Angarnssjöängen, endast i
mindre vatten, som t.ex. golfbanedammar, viltvatten och liknande.
Önskar du medverka vid denna inventering eller
känner till svarthakelokaler i Vallentunatrakten –
hör då av dig till mig som fördelar inventeringsarbetet inom kommunen.

December
Inte en enda gräsand eller sångsvan noterades under den rekordkalla decembermånaden 2010.
1.12 En ormvråk födosökte vid Midsommarberget kl 09:45, sista obsen för året.
Två fjällvråkar var stationära vid Hacksta.
Angarngruppen.
12.12 Minst två skäggmesar hörda från
vassen utanför tornet och tjugo gråsparvar
vid Örsta SSM.
20.12 Sparvhök jagade över Kustamaden
BNG.
28.12 Duvhök rastade på Stora Ekhammaren och två stjärtmesar och en talltita på
Midsommarberget SSM.
31.12 Fyra koltrastar vid matningen i
Skesta hage och tre entitor och en tofsmes
vid matningen på Midsommarberget.
En havsörn, som försvann bakom skogen
vid Klosterbacken kl 13:56 får avsluta
årets fågelobservationer vid sjöängen
BNG.

Kjell Eriksson
Vindragarvägen 2 5tr
117 50 Stockholm
Tel: 08-84 70 69
e-post: kjell.eson@comhem.se

Rapport från vargmarkerna
Vargflocken har under vintern mest hållit till i en
milruta som ligger i princip mellan Viren/
Beateberg och Långsjön/Garns-Ekskogen/Sättra
och som i väster begränsas av E18 och i öster av
vägen över Rialamalmen mellan E18 och Riala.
Periodvis har de varit över i rutan österut (från
Riala till Bergshamra), eller rutan som omfattar
sjön Tärnan och går ned till Domarudden utanför
Åkersberga. I slutet av januari gjorde länsstyrelsen
en spårning som visade sex parallella vargspår.
Det tyder på att alla vargarna fortfarande levde då.
Hanen går ibland lite för sig själv berättar man
från länsstyrelsen och vargspår har hittats vid
Gissjöns sydända (inte långt från Össeby-Garns
kyrka) och från Sjöhamra, en bit in på Bromsebyvägen. Gissningsvis är det hannen som varit ute på
rekognosceringsturer. Inga tamdjur har rapporterats anfallna efter de två hundar och den kalv som
gick åt under tidiga hösten.
Fortsättning sidan 4.
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Fortsättning från föregående sida..

När du läser detta är nog parningssäsongen igång. Då finns det antagligen möjligheter att höra vargarna yla. Se tidigare
meddelande för lämpliga vägar in i området. En gissning är att chansen är störst
längs vägen förbi Garns-Ekskogen och
Sättra.
I varje fall om vargarna fortfarande håller sig i ”Beatebergsrutan”. Annars förbi
Gunby/Fastarby/Rumsättra, eller t.o.m. in
på Bromsebyvägen.
Förutom flocken finns ett antal observationer i periferin av vargreviret. Det kan
vara något djur i flocken som gjort längre
utflykter, men det kan också vara en ny
varg.
Observationer utanför vargreviret som är
någorlunda trovärdiga finns från Rådmansö, Söderhall (nära Kårstaavfarten från
gamla E18), Ekeby (2 km söder om Brottby trafikplats), vägen mellan Granby och
Storgården (SO om Angarn), Sjöberg (vid
Garnsviken mellan Brottby och Stava),
samt vid en rådjursutfordring alldeles söder om Brottbyavfarten från E18.
Dessutom har möjlig varg rapporterats
från Angarn.
Alla rapporter om observerade vargar
(sedda eller hörda) är intressanta. Observationer kan rapporteras på en nyöppnad
hemsida: http://AB.Rovobs.se som länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för.
Men skicka också gärna ett meddelande
till mig, så det går att hålla koll på i vilka
områden eventuella vargar uppehåller sig.
E-post: hgw@conec.se.
Hans-Georg Wallentinus
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otiser från kassören.
Lite information om det nya matningsstället vid
Midsommarberget
Vi har nu haft den nya matningen vid Midsommarberget igång några månader. Denna vinter har ju varit allmänt fågelfattig, så
inga anmärkningsvärda arter har observerats hittills. Utan att göra anspråk på att ha
en fullständig bild, noterar jag följande arter
vid och i närheten av matningen. Sparvhök,
större- och mindre hackspett, koltrast,
kungsfågel, entita, talltita, tofsmes, blåmes,
talgoxe, nötväcka, trädkrypare, nötskrika,
grönfink och gulsparv. En del av dessa har
inte utnyttjat matningen, men funnits i nära
anslutning till den.
En grov uppskattning av matåtgången ger
följande siffror. Solrosfrö ca 60 kg, havre ca
30 kg, hampfrö och jordnötter ca 5 kg vardera.
Dessutom ca 20 talgbollar.
Stefan Paulin

Ytterligare en otis från kassören.
Informationsbladet distribuerat via epost
Det jag nu skriver kan kanske upplevas
som tjatigt eftersom jag ställt denna fråga i flera år nu. Men jag vet att jag vid
varje förfrågan fått minst ett positivt svar
och det ger mig motiv till att fortsätta.
Nya medlemmar tillkommer, vilket är
speciellt glädjande och någon kanske
inte direkt funderat över möjligheten.
Min fråga är alltså.
Kan du tänka dig att få informationsbladet utskickat per e-post i stället för i
pappersform?
Svara gärna till min e-postadress och
ange din egen e-postadress.
Tack!
Idag är det 92 medlemmar, som får informationsbladet distribuerat på detta
sätt. Det är 36% av alla, vilket i sig är en
fin siffra. Men det kan kanske bli ännu
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Trollsländor – ny omgång 2011
(Eric Renman, 2010, karakal@tele2.se)

Tiden går snabbt och det är bara halva året
som är trollsländefritt i Upplands luftrum. Vid
Valborg börjar de flyga igen och fram till dess
är det dags för repetition och planering inför
årets utfärder. Alla Upplands 45-50 arter Odonata har begränsade flygtider och plötsligt
finner man att det är för sent att göra något åt
försummade arter. Om man inte har litteratur
bör man redan nu skaffa sig Dannelid, Trollsländor i Sverige – en fälthandbok, 2:a uppl
som finns på Naturhistoriska Riksmuséet för
en Jenny Lind-sedel.
Man behöver utrusta sig med en kikare på 810 ggr förstoring som har bra närgräns (1,5-2
m) och en topografisk karta, eller ännu hellre
orienteringskartor om de finns över önskat
område.Trollsländorna är beroende av vatten
för sin fortplantning och det är där man hittar
de revirhävdande hannarna. Ej könsmogna
honar och hannar på väg bort från sina kläckningsvatten kan man dock se lite varstans. Olika arter har olika krav på vattnets renhet, syrehalt, olika tolerans för surt vatten, några föredrar strömmande vatten medan andra flyger
pelagiskt på sjöar. En del vilar sig på stenar
medan andra spanar från vegetation. Ett framgångsrikt sätt att se trollsländor är ofta att leta
upp ”småvatten” som gärna är fiskfria ty då får
ägg och larver utvecklas ifred.
Med ett väl ”tajmat” besök kan man få se
massförekomster av vackra arter. Trollsländelarver jagar med synen i vattnet och därför är
sökning i klara vatten betydligt mer framgångsrikt än i ”sunkiga” vatten. Alltså, spendera hellre din tid vid Storsjön (Orkesta socken) i st f Vallentunasjön trots att de exteriört
ser nästan likadana ut som slättsjöar! Tänk
sedan på vädret, de egentliga trollsländorna
(underordningen Anisoptera) har flygmuskulatur som försörjs med hjälp av solenergi via
vingarna. Går solen i moln försvinner lyftkraften! För de mindre flicksländorna
(underordningen Zygoptera) är det av mindre
betydelse.

Sida 5.

Trollsländeskådning gör sig därför bäst i trivsamt väder och då fåglarna är loja, en het högsommardag är det full Odonata-aktivitet!
När sjö- och våtmarksstränderna friläggs från
snö och is vaknar vinterflicksländan
(Sympecma fusca). Som enda art övervintrar
den som vuxet djur under snötäcket gömt bland
gräs och har en kort parningstid efter snösmältningen i april men kan ibland ses t o m maj. I
maj-juni kommer de flesta andra ”blåa tandpetarna” upp, dvs alla flicksländor. Träning krävs
för att skilja dem åt men med utrustningen
nämnd i början går det förvånansvärt bra. Först
ut är den sällsynta griptångsflicksländan
(Coenagrion armatum) från början av maj under ca 2 v.
Har man ej tid att söka nya lokaler utan vill gå
direkt på målet föreslås Svartsjön, SÖ hörnet
där golfklubben grävt ut en mindre vattenspegel. Det är den uppersta sjön i Lundbydikets
dalgång och nås lätt från Rosenkällas trafikplats. En annan lokal är Silverdalskärret inom
Sollentuna. Samtidigt bör man spana efter den
lika sällsynta som tidiga månflicksländan
(Coenagrion lunulatum).
Någon specifik plats är svår att nämna, ett ex
vid Helgösjön 2010 känns ej som någon framtida garanti. Mot slutet av maj kommer de vanliga flicksländorna i mängder och då blir det
tröstlöst att bena ut de sällsynta arterna. Vid
diken och i svagt strömmande vatten hittar man
i maj-juni den lättbestämda röda flicksländan
(Pyrrhosoma nymphula).
Kring 20 maj vaknar de egentliga trollsländorna till liv. Först ut är nordisk kärrtrollslända
(Leucorrhinia rubicunda) i gräsbevuxna kärr
och strax därefter dess andra Leucorrhiniasyskon. Var speciellt uppmärksam på bred
kärrtrollslända (L. caudalis), den är sällsynt
och finns bara i enstaka ex per sjö, t ex
”Fiskebryggan” i NV Storsjön, men har en
(enda?) stark population i Säbysjön (Järfälla).
Ses i juni. Den enda stora trollsländan som är
tidigt ute är mycket riktigt tidig mosaikslända
(Brachytron pratense).
Fortsättning sidan 7.
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Program vår-sommar 2011.
Första onsdagen i varje månad: Rundvandring vid Angarn(eller annan lokal om
det är något intressant på gång) för daglediga. Samling vid parkeringen Örsta kl.07.30

Lördag 28 maj. Från Lindholmen till Angarn.
Samling Lindholmens stn.kl.07.30.
(Obs ca. 10 km.) se vidare, hemsidan.
Ledare: Kjell Eriksson och event. Hans-Georg
Wallentinus.

December/ Januari start kl.08.30.

Lördag 26 februari. Naturvårdsdag.
Örsta kl. 09.00. Ansvarig Stefan Paulin.

Söndag 29 maj. Trollsländeexursion. Samling
Skesta hage kl. 09.00.
Ledare: Eric Renman.

Onsdag 2 mars. Månadsrunda.
Örsta kl.07.30. Värd: Tryggve Engdahl.

Onsdag 1 juni. Månadsrunda.
Örsta kl. 07.30. Värd: Stefan Paulin.

Lördag 26 mars. Angarnexkursion/STOF.
Samling Örsta kl.07.30.
Ansvarig ledare: Stefan Paulin

Fredag 10 juni-lördag 11 juni. Nattsångarexursion. Samling: Örsta kl. 21.30 för vidare färd
i egna bilar. Nattens värd: Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 6 april. Månadsrunda.
Örsta kl.07.30. Värd: Björn Nordling.

Onsdag 6 juli. Månadsrunda.
Örsta kl. 07.30. Värd: Tryggve Engdahl.

Lördag 16 april. Sträckfågelräkning.
Samling kl. 05.00. Platser utses senare.
Ansvarig ledare: Stefan Paulin.

Lördag 9 juli. Fjärilar och blommor kl.10.00.
Plats meddelas senare.
Dagens värdar: Gunnar Hesse och Hans-Georg
Wallentinus.

Onsdag 4 maj. Månadsrunda.
Örsta kl. 07.30. Värd: Stefan Paulin.
Onsdag 3 augusti. Månadsrunda.
Örsta kl. 07.30. Värd meddelas senare.
Söndag 8 maj. Big sit”/drop-in”i samarbete
med STOF. Samling: 24.00 Midsommarberget. Ansvarig: Stefan Paulin.

Lördag 21 maj. Växter.
Samling Vada kyrka:s p- plats 09.30.
Ledare: Hans-Georg Wallentinus.

Kolla hemsidan lite då och då, rätt som det är
dyker något intressant upp och då med kort
varsel.
Resterande del av årets programinnehåll kommer att delges i Infoblad nr. 2 för utgivning
under maj månad.

Angarngruppens informationsblad

Nr 4. 2010

Sida 7.

Fortsättning från sidan 5.

.. Hittas lite varstans, tar ni en lunch vid Lindö Golf, gå till de närmsta dammarna och
sedan söderut längs dammstråket. De är bra
trollsländemarker (och bäfvur finns). Kan i
sammanhanget nämnas att en förskräcklig
predator på nyflygga trollsländor är sädesärlan. Synnerligen fina biotoper kan vara helt
städade om ett aktivt sädesärlerevir etablerats
(skyddsjakt på sädesärla torde kunna motiveras av samma skäl som jakt på varg och lodjur, dvs när onda djurarter har den dåliga
smaken att förstöra balansen i naturen).
Några ovanliga försommararter att hålla ögonen på är sandflodtrollslända (Gomphus vulgatissimus). Den kräver som namnet säger,
floder eller sjöar med sandig botten. Lämpligt
är att leta i sjöar utefter rullstensåsar, t ex Fysingen eller Halmsjön vid Arlanda. Där har
dock undertecknad misslyckats (och Norrviken torde ha för grisigt vatten). Enda säkra
Upplands-lokalen är Lilla Ullfjärden öster
om Bålsta (Håbo kommun).
Man vandrar nerför skidbacken ner till
strandzonen, och där bör man se 3-5 st en solig junidag sittandes bland lägre lövverk! Som
kuriosa kan nämnas att Lilla Ullfjärden med
55 m djup är Upplands djupaste sjö efter Mälaren. Utsikten från den 60 m höga Uppsalaåsen är magnifik. Den tvåfläckade trollsländan (Epitheca bimaculata) är mycket ovanlig
och varför vet man egentligen inte och det
gäller inom hela dess europeiska utbredningsområde.
Närmast oss finns den i Gäddsjön mellan
Rimbo och Edsbro. Spaning på andra
”lämpliga” biotoper i bra väder har intet gett.
Vanlig i södra Sverige och ovanlig hos oss är
den knallblå breda trollsländan (Libellula depressa). Kroniskt svår att hitta men plötsligt
sitter den på en död kvist i trädgården(!).
Säkraste platsen är kanske dagvattendammarna vid Bögs gård på Järvafältet.

Tidigare klassad som en hotad art men som
hittats på fler och fler platser är den spetsfläckade trollsländan (Libellula fulva).
Vår vackraste(?) trollslända, den imponerande kungstrollsländan (Corduligaster boltonii)
lyser tyvärr med sin frånvaro och man får åka
till Nordupplands vattendrag för att hitta den.
Av outgrundlig anledning tycks inte de flodlevande trollsländorna tycka om Långsjöns eller
Tärnans utlopp trots att vattenkvalitén och biotoperna är väl så goda.
Kanske den mest specialiserade odonatan är
dvärgflicksländan (+ehalennia speciosa). Den
lever i kalkhaltiga rikkärr med en viss sorts
starr och som skall ha en vattenspegel på 10-20
m diameter. Det har vi inte i närheten utan en
tur upp till Forsmark gäller där den hittats i
två kärr jämte två östgötska kärr vilket gör dessa till de enda lokalerna i Sverige.
Att spendera en dag utanför Upplands gränser önskar knappast någon människa men kan
godtas enstaka gånger för trollsländornas skull.
Resmålet är naturligtvis Kagghamraåns dalgång på Södertörn söder om Grödinge. Av någon anledning finns där ett paket av ovanliga
sländor som tar minst en sommar att hitta i
Uppland men som i Kagghamraån kan ses på
en dag! Tvåfläckig trollslända finns i Getaren,
Spetsfläckad hittar man i Uringeån från Lilla
skogssjön jämte kungstrollslända, och med lite
tur sandflodtrollslända.
Men vad gör vi på nära håll?
Jo, besök Gullsjön i Täby, inga ovanliga arter
hittade men ett otroligt stort individantal av de
vanligare arterna ger fina upplevelser. Likadant
är det med det lilla namnlösa myrkärret 1 km
 om Seneby uppe i skogen.
Men Angarnssjöängen, då?
Den spar vi tills efter midsommar och en
kommande artikel!

Sida 8.
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Dagordning (enligt föreningens
stadgar § 11)

Kallelse!
Boka in torsdagen 24 mars kl. 1900 då
föreningens årsmöte går av stapeln på
Mathiasgården i Vallentuna.

1. Mötets öppnande. Val av mötesordförande.
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

Styrelsens förslag till stadgeändring:

3. Val av sekreterare för mötet.

STADGAR FÖR AGARGRUPPE
§1
uvarande skrivning:
Angarngruppen är en ideell förening med
syfte att aktivt värna om fågellivet i naturreservatet Angarnssjöängen med omgivningar.
Gruppen skall genom fortlöpande bevakning
och inventeringsarbete i och omkring Angarnssjöängen bidra till kunskapen om fågellivet och miljön i övrigt och arbeta för att
nödvändiga åtgärder vidtas för att bevara
sjöängen som en värdefull rast- och häckningslokal.
Förslag till ny skrivning:
Angarngruppen är en ideell förening med
syfte att aktivt värna om fauna och flora i
naturreservatet Angarnssjöängen med omgivningar.
Gruppen skall:
fortlöpande bevaka och inventera i området
bidra till kunskapen om fågellivet och
miljön i övrigt
arbeta för att nödvändiga åtgärder vidtas för att bevara sjöängens biologiska mångfald
arbeta för att området skall vara lätt
tillängligt för allmänheten
specifikt framhålla området som en för
fåglar värdefull rast- och häckningslokal. För styrelsen.
Gunnar Hesse

28 november 2010.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och
redovisning
av räkenskaperna för det gångna året.
6. Revisorns berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
föregåendeårs förvaltning.
8. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör för ett år.
9. Val av tre sektionschefer för sektionerna
information, inventering och naturvård för
ett år.
10. Val av övriga, högst tre, styrelseledamöter för ett år.
11. Val av tre ersättare, tillika suppleanter
till styrelsen, för respektive sektionschef
för ett år.
12. Val av revisor och revisorssuppleant
för ett år.
13. Val av valberdning om minst två personer för ett år.
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
15. Beslut om och utdelande av Vattenrallen.
16. Övriga ärenden.
Årets talare är Jan Franzèn som kommer att prata om restaureringen av Fysingen och Askarehagen.
I övrigt bjuds på fika med bröd.
Välkomna!
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”Vinterfåglar inpå knuten.”
Så satt vi där igen med papper och penna,
samt fågelguiden i högsta hugg.
Det var för sjätte säsongen i rad, dags
för fågelräkning vid hemmets matning.
Men vart tusan tog dom vägen? Alldeles
nyss, ja under hela hösten och en bra bit in
på vintern bara vimlade det av alla slags arter och i stora mängder.
Nu undrar vän av ordning, känner månne
våra bevingade vänner till detta med kalender och räkning? Ja det finns många som
river sig i huvudet inför fenomenet med nästan tomma matningar, ja för det fanns ju som
vanligt framdukat med mat av alla slag.
Ja olika tidningarnas redaktörer skrev om
Fenomenet, Citat ur Mitt i Täby,” det var
ett konstigt år.” säger kampanjledaren för
årets räkning.
Det har varit så pass kallt att fåglarna varit
oroliga och ej så stillsamma. Dom har helt
enkelt valt att flytta runt i födosökandet.
Det får betraktas som ren överlevnadsstrategi.
RED
Så här blev det dagarna efter och när den stora
Vinterfågelräkningen var till ända.

Bild från RED`s trädgård.
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Angarnlistan 2010- 12 -31
Det har av olika anledningar varit trögt
att få in uppgifter detta år.
Därför är också sex av resultaten från 2009 års
inlämnade uppgifter.(markerat med gult)
Tack för hjälpen Svante./RED
Totalt antal arter 2010-12-31
Jan Andersson
Svante Söderholm
Karl-Gustav Sjölund
Gunnar Dolk
Hasse Ivarsson
Erik Koppe
Christer Brostam
Stefan Paulin
Charley Wiklund
Viggo Norrby
Kjell Bergman
Jesper Norrby
Hans-Georg Wallentinus
Ulf Linell
Bo "Bosse" Carlsson
Olof Jansson
Mattias Gerdin
Eva Johansson
Aron Norrby
Måns Grundsten
John Sångberg
Carl Johan Ståhlgren
Thomas Strid
Peeter Boldt-Christmas
Gunnar Hesse
Bernt Andersson
Gunilla Lagesson
Tryggve Engdahl
Björn Nordling
Bo Hedenstedt
Håkan Zwhalen

257
242
232
227
222
219
219
218
218
210
209
205
204
203
202
201
196
196
195
192
188
180
176
175
170
168
167
167
159
158
156
100
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Uppföljning från decembernumret
2010.
I decembernumret av Informationsbladet
efterlyser Kjell Eriksson observationer av
insektsätande duvhökar.
Jag kan inte bidra med egna iakttagelser,
men har i Jägerskiöld och Kolthoffs gamla
standardverk +ordens Fåglar från 1926 hittat följande uppgifter om duvhökens födoval:
"I av oss öppnade duvhökar funnos lämningar efter orrar, rapphöns, ungtjädrar, änder,
vadare, trastar, småfåglar, harar och även
råttor. I många ha vi funnit ett övervägande
antal ekorrar. En hade ätit endast skalbaggar."
Det är väl ganska rimligt att anta, att dessa
ospecificerade skalbaggar fångats flygande i
samband med någon svärmning, mindre troligt att höken variit nere på backen och
plockat dem.
Rolf Eklundh

Vilken fågel associerar du till?
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Angarngruppens styrelse.
Ordförande: Gunnar Hesse
tel. 070 –5566634.
Gunnarhesse@hotmail.com
Vice ordförande & webbmästare:
Hans-Georg Wallentinus
tel. 08-510 104 31.
Sekreterare: Helena Blixt.
tel. 08-51241870.
Kassör: Stefan Paulin,
tel.08-510 119 27,
(stefan.paulin@swipnet.se).
Inventeringssektionen: Kjell Eriksson,
tel. 08-847069.
Roland Staav, tel. 08-84 61 69.
Naturvårdssektionen: Jan Sollenberg,
tel. 08-754 30 89.
Gunilla Lagesson, tel. 076-1224847.
Informationssektionen: Bo Hedenstedt
tel. 08-54061484
(bo.hedenstedt@telia.com).
Anders Barkengren tel. 070-4851645.
Övriga ledamöter:
Eric Renman. tel. 073-0430039.
Björn Nordling.tel. 070-5804406.

Lyckliga
Serveras vita viner

Föreningens hemsida: http://
www.angarngruppen.se

Möta
Fågel i kaffet
Lönnlövad mårten
Efter Vättern runt
Moderatfärgad ryggsäck
Ja klura gärna på dessa fåglars namn.
Jag kommer åter med de rätta svaren i
nästa nummer av infobladet.
RED

ästa nummer (2) av infobladet kommer
ut i maj Månad.
Manusstopp är satt till 30april.
Du är varmt välkommen med manus, underlag
till något du önskar få med i Informationsbladet.
Har du dessutom bildmaterial så blir det ännu
roligare för oss läsare.
Material skickas till: Bo Hedenstedt
Prästgårdsvägen 4 18433 Åkersberga.
Dock är det allra bäst att sända på:
bo.hedenstedt@telia.com.

