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ORDFÖRADE HAR ORDET
Så kom då äntligen vintern och det efter mycken tvekan! Flera fåglar har på grund av sen
barmark och milda temperaturer skjutit upp eller i alla fall väntat med flytten söderut. Ängspiplärka har exempelvis rapporterats vid Angarnssjöängen både i december och i början av januari
och ett par starar siktades den 20 januari.
Snötäcke och minusgrader har nu bidragit till att våra fågelrestauranter har rönt ökad uppskattning och gästerna strömmar till. Vid ”Midsommarbergets nya” har exempelvis större flockar med
steglits regelbundet glatt flera fågelskådare. Som mest har 43 exemplar rapporterats på Svalan.
Restaurang ”Stora Björken” i Skesta hage har fått en välbehövlig ansiktslyftning och även en utökad ”Bakficka”, dvs. fågelmatningen några träd längre österut i hagen. Den gamla tunnan hade
tjänat ut och ett flertal helt nya matare har köpts in och installerats av Angarngruppen.
Hjärtligt tack till de många personer, som skänkt pengar till Angarngruppen för att hedra Lars
Eriksson, en nyss bortgången stor vän av Angarnssjöängen. Deras generösa bidrag har finansierat
den nya fågelmatningen i Skesta hage. TACK!
Det är också mycket glädjande att konstatera, att föreningens medlemsantal växer sakta men säkert. 2011 ökade det netto med fem personer. Välkomna!
Säkert har Du natur- och kulturintresserade vänner, som ännu inte blivit medlemmar. Värva dem!
Ju fler vi blir, ju större påverkansgrad får vi på de myndigheter, som har ett ansvar för reservatet.
Tack på förhand!
I denna skrift och på hemsidan hittar Du vårt omfattande program för vintern/våren/sommaren
2012. ARTON aktiviteter totalt, varav många är kvar att vara med i.
Varmt välkomna till alla exkursioner och till årsmötet i april!
På återseende!
Gunnar Hesse
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Fågelobservationer på Angarnssjöängen 4.e kvartalet 2011.
Sammanställda av Roland Staav

Oktober
1.10 Fem rastande vitkindade gäss, sista
dagen för säsongen som en ung brun kärrhök
visade sig vid sjöängen RSR, HKO, NSN.
Bra ormvråksträck, cirka femtio vråkar
sträckte under dagen Angarngruppen. En
rastande gransångare vid Byksberget sågs
även följande dag HKO,SSM
Sjungande svartmes på Midsommarberget
och i Byksbergsdungen Angarngruppen.
2.10 Antalet rastande grågäss uppskattades
till cirka 1700, vilket är det största antalet
under perioden. Nio snatteränder, fyra par
och en hona i sjöängen SSM
En gärdsmyg på Kloserbacken är den enda
rapporterade under perioden Herbert Baumann. En videsparv rastade vid Klosterbacken i kanten mot slyet, södra maden. SSM
5.10 En trädlärka sträckte SV över Midsommarberget kl 08:30 RSR
7.10 En jorduggla stöttes upp vid Lundbydiket och flög till Åstaåkern AVG
8.10 Sista tranan för säsongen kretsade
över Åstaåkern kl 09:30 och en flock med
nitton korpar passerade kl 09:30. Micke Johansson
9.10 Något överraskande rastade en storspov vid sjöängen SSM. Den var tydligen
kvar nästan en vecka och syntes också femton15 oktober av Angarngruppen. Cirka
fyrtio sånglärkor rastade på Åsta- och Örstaåkern. En större piplärka hördes i en sånglärkeflock vid Lundbydiket kl. 10.05.
Ca 1500 rastande björktrastar runt sjöängen
och tjugofem sydväststräckande dubbeltrastar. Totalt sträckte femhundrasjuttio kajor
och nio råkor SV under dagen SSM.

12.10 Minst åttahundra, kanske tusen grågäss
flög upp för havsörn kl 11.15. Cirka sjuttio
sidensvansar rastade och strök omkring under
dagen, ca fyrtio åt rönnbär i Hacksta hage.
Två varfåglar stationära i sjöängen. tvåhundrafyrtiofem kråkor sträckte SV kl 07:50 KEN
15.10 Trumpetande domherre i Stora Ekhammaren BNG. Minst nio rastande lappsparvar
på Åstaåkern SSM.
16.10 Sista dagen som sjöängens sångsvanpar med sin enda unge visade sig utanför Midsommarberget UIS 2+6 havsörnar norr om
sjöängen kl 09.00 En 1K hona duvhök gjorde
ett utfall mot grågässen kl.09.00 VNY
17.10 Uppskattningsvis tvåhundra rastande
rödvingetrastar kring Midsommarberget DHN
21.10 En pilgrimsfalk, hane rastade vid
Byksberget tillfälligt. Angarngruppen.
En duvhök jagade duvor och kajor över Åsta
AVG
22.10 En 5K+ havsörn jagade intensivt flygande grågäss kl 08:35. Den jagade gåsen
undkom genom att slänga sig i vattnet och örnen gav till slut upp. Ca tio fjällvråkar sträckte
mot S under dagen SPN
23.10 Nio fasaner (8 tuppar och 1 höna) vid
Lundbydiket. Två vinterhämplingar sträckte
SV kl 10:25. SSM.
25.10 En bläsgås rastade i flock med trettiofyra grågäss och antalet födosökande skedänder
var nio.
Två flockar med totalt etthundrafyra tofsvipor
sträckte mot NO. Uppskattningsvis nio tofsmesar runt sjöängen. BNG.

Fortsättning sidan 3.
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Fortsättning från föregående sida.

ovember
2.11 Tre blå kärrhökar ( en adult hane
och två honfärgade) jagade samtidigt kl
09.30 HGW. En skogsduva flög förbi Örstaskogen BWS Spelande spillkråka på
samma plats kl 08.00 och två riktigt stora
gråsiskeflockar med totalt trehundrafemtio
ex. höll till vid Lundbydiket och på Grävlingholmen JNY
4.11 En adult tornfalkhane var ännu stationär vid sjöängen , enda sträckande snösparven under hela perioden flög förbi
Kustamaden AVG
5.11 De sista två grägässen för säsongen
sågs fram till kl. 12.00 SPN
En stenfalkhona mobbade blåhökar, satte
sig en kort stund i grantopp SPN,SSM.
Cirka sextio tamduvor vid Åsta SSM
8.11 En hornuggla visade sig oväntat vid
Örsta flygande mot Rökarbacken kl. 12:37
Micke Johansson.
11.11 Ett snatterandpar födosökte på Kustamaden. Snatteränderna blir allt senare
och de sista flyttar först vid isläggningen.
(RST anmärkning) . En honfärgad blå
kärrhök födosökte i sjöängen RIN
12.11 Cirka 300 gulsparvar rastade på
Åstaåkern. SSM
13.11 Skedänderna blir allt senare, de
sista fem födosökte utanför Midsommarberget Micke Johansson
15.11 Sång hörd från tre steglitsor vid Örstaparkeringen Micke Johansson.
17.11 Tre havsörnar (en adult hane + 2
ungfåglar) följde vid middagstid mittdiket
och fann sannolikt något ätbart fastfruset
där. RSV

19.11 Flock på minst sex stjärtmesar vid Broholmen och två lappsparvar flög förbi Lundbydiket. SSM
20.11 Två entitor på matplatsen i Skesta hage
SSM
22.11 Sista bläsanden obs vid Midsommarberget av Ingegerd Marchall och minst tvåhundra
rastande gräsänder. En varfågel fångade ännu
insekter på maden utanför hasseldungarna KEN.
December
3.12 Sista rastande krickan i sjöängen och
minst etthundrafemtio gräsänder noterades vid
uppflog JAN. Gräsandjakt av en eller två havsörnar DHN
4 12 En morkulla rastade på Klosterbacken och
en knipa kvar i sjön. Två talltitor på Midsommarbeget, cirka sexhundra kajor vid Byksberget.
En rastande sävsparv med gulsparvar vid Grävlingholmen SSM
Maximalt åttio steglitsor i södra delen av Angarnområdet. Angarngruppen.
7.12 Fjorton storskrakar sträckte söderut vid
Skesta hage RSR
24.12 En flock med fjorton sångsvanar kom inflygande och landade mitt i sjöängen kl 09:20
JNY
28.12 Fyra knölsvanar rastade utanför Lundbydiket och födosökande mindre hackspetthane
nedanför Midsommarberget BEA
31.12 En grupp med fyra adulta sångsvanar
sträckte vidare då de inte hittade något öppet
vatten. GHE.
En annan flock med cirka trettio sångsvanar
sträckte västerut kl 14:30 och avslutade fågelåret
vid Angarn 2011 Melcher Falkenberg.
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Angarngruppens årsmöte 2012.
Kallelse!
12 april 2012 Kl 19:00 Mathiasgården, Vallentuna
Dagordning (enligt föreningens stadgar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande.
Val av mötesordförande.
Val av sekreterare för mötet.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Val av två justerare, tillika rösträknare.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för det gångna
året.
8. Revisorns berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
föregående års förvaltning.
10. Val av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör för ett år.
11. Val av tre sektionschefer för sektionerna information, inventering och naturvård
för ett år.
12. Val av övriga, högst tre, styrelseledamöter för ett år.
13. Val av tre ersättare, tillika suppleanter
för styrelsen, för respektive sektionschef för
ett år.
14. Val av revisor och revisorssuppleant för
ett år.
15. Val av valberedning om minst två personer för ett år.
16. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
17. Förslag om stadgeändring
18. Beslut om och utdelande av Vattenrallen.
19. Övriga ärenden.
20. Mötets avslutande.
———————
Årets talare är: Svante Söderholm.
Han kommer att berätta om inventeringar
runt Angarnssjöängen.
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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 nödvöndiga åtgärder vidtas för att
bevara sjöängens biologiska mångfald.
Arbeta för att området skall vara lätt tillgängligt
för allmänheten.
Specifikt framhålla området som en för fåglar
värdefull rast-och häckningslokal.

Gunnar Hesse

28 november 2010.

—————————
I övrigt bjuder föreningen på fika med
bröd. Välkomna.
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Angarnlistan 2011
Kommentar
Det är populärt bland många skådare att
dokumentera sina observationer i olika listor. Det kan visserligen hävdas att ”artjakt”
inte får ta överhanden när det gäller fågelskådandet, Men artlistor ger god reklam
för en lokal och kan sporra till att besöka en
lokal allra helst om lokalen finns i närområdet. Ett ökat antal besök och noterandet av
observationer, även av arter som inte är rariteter, bidrar till kunskapen om arters uppträdande och kan ge information om förändringar i beståndet.
Listan 2011

År 2011 var ett exceptionellt år vad avser
besök av ovanliga arter vid Angarnssjöängen. Åtta st. kan betraktas som rariteter eller
tom ’megarariteter’. Tre av dessa
(amerikansk bläsand, mindre skrikörn och
svartvingad vadarsvala) var helt nya för
lokalen. I och med detta fina flöde av rariteter, har de flesta skådarna på listan fått ett
ordentligt påslag. Det gäller även de som
finns högt på denna. Exempelvis har Svante
Söderholm ökat på med sex arter och han
ligger nu inte alltför långt bakom Jan Andersson, vars siffror tidigare ansetts helt
ouppnåeliga för någon annan. Ytterligare
en, Aron Norrby, har nått den magiska
gränsen 200.
Ett mindre antal skådare har inte lämnat
någon siffra för 2011 och för dem står tidigare års uppgifter kvar.

Utfärdare av årets lista är:
Stefan Paulin.

Totalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20

23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
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260

Jan Andersson
Svante Söderholm
Karl-Gustaf Sjölund
Gunnar Dolk
Hans Ivarsson
Erik Koppe
Stefan Paulin
Christer Brostam
Viggo Norrby
Charley Wiklund
Hans-Georg Wallentinus
Jesper Norrby
Kjell Bergman
Ulf Linnell
Bosse Carlsson
Aron Norrby
Eva Johansson
Mattias Gerdin
Olof Jansson
Måns Grundsten

243
238
227
226
224
223
222
220
211
210
209
207
207
203
201
200
197
196
196
190

Dan Henriksson
John Sångberg
Ulric Ilvéus
Carl-Johan Ståhlgren
Bernt Andersson
Gunnar Hesse
Thomas Strid
Peeter Boldt-Christmas
Anders Barkengren
Björn Wallentinus
Zackarias Svensson
Gunilla Lagesson
Tryggve Engdahl
Elisabeth Sturesson
Bo Hedenstedt
Hannu Koho
Siri Schmiterlöw

190
190
186
185
179
178
177
175
174
174
172
171
165
164
159
154
140
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Det som synes vara rätt, kan
vara helt fel.
Den här holken satt kvar in i det sista. Tyvärr
får fågeln krypa in i boet.
På lördagen den 25 februari 09.00 i Örsta
samlas vi för att tillsammans sätta upp, städa
och laga holkar runt sjöängen. Verktygen har

2012
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Från en diskussion på Facebook med Ylva
Grill, som bor på Gröna Lund, Lundby,
Angarn
Om berguv i Garnsbygden
Ylva: ”Vi hade ju berguv här i trakterna för
många, många år sen - tror det var nångång
1983-86 eller nåt sånt? ”
HG: ”Kommer du ihåg var mer exakt?”
Ylva: ”Ja, på den tiden var den liksom...
HÄR! :-) Jag hade förmånen att till och med
få se den segla över tomten här hemma - det
var "uv-häftigt" ;-) Svärmors hund var - med
rätta! - livrädd för den. Ljudlöst seglade den
över oss, som ett stort segel kändes det som
när det var halvskumt ute. Jag har för mig att
den höll sig kring Rörby - har för mig att det
stod folk med tubkikare och i stort sett höll
vakt intill Nedre Rörby - eller om det var mer
bortåt det man kallar "Skräddarbacken" (alt
doktorns backe?) mellan Rörby och Råcksta.
Och så kikade de liksom västerut, som lite
söder om Räfsta?”
ågon som känner till det här? Observationen
finns inte inlagd på Svalan?
Vi pratade också om lo i trakten

vi - det är dina händer och fötter vi behöver.
/Björn Nordling

Nästa nummer av Infobladet kommer ut i maj 2012.
Manusstopp 27 april.

Ylva: ”Jag tror också det är lo i farten - en
granne till svärmor (hyr stuga av Öhlins nere i
Ormsta) hade sett en precis intill vägen hitom
backen upp mot Olhamra (vid den där lilla
bron som är över ån) för kanske 2-3 veckor
sedan [bör ha varit kring 10-15 januari/HG].
Den hade gått över Frölins åker mot Angarnssjöängen efter att den hade passerat Angarnsvägen.”

Material skickas till: Bo Hedenstedt
bo.hedenstedt@telia.com.

Kanske någon som sett lo-spår vid sjöängen?
Hans-Georg Wallentinus
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Skärfläckor upptäcks
av Angarngruppare.
Skärfläckan är i Uppland en sällsynt fågel och
hade bara observerats ett tiotal gånger fram
till 1994 enligt Upplands Fåglar från 1996.
Under senare tid har påfallande många gånger
Angarngruppare hittat denna förtjusande vadare som i Sverige häckar i några få par på
närmast på Fårö, Gotland.
Det började med att undertecknad och Ingemar Lind, som var ute och filmade alfåglar
överraskande hörde en skärfläcka, när vi
övernattade vid Svartlöga brygga den 19 maj
1987. Vi såg sedan skärfläckan proviantera i
Mönäsviken. Vid 23-tiden hörde vi skärfläckan ivrigt locka och då gav den sig tydligen
iväg då vi inte kunde återfinna den följande
morgon.
Den 2 maj 2003 inventerade Sören Lindén
och undertecknad kustfåglar på Stora Värtan.
På ett rev, Stenkumlan väster om Råholmen
upptäckte Sören dagens clou, en skärfläcka
bland rastande skarvar, trutar och två skräntärnor. Troligen samma fågel visade sig senare på Djursholms golfbana, bl.a. den 12 maj.
Vid Östanå färjeläge vid Ljusteröfärjan upptäckte Jan Åhman en skärfläcka den 14 maj
2005 och den 25 maj samma år såg Kjell
Eriksson den första på Angarnssjöängen.

Om man någonsin skulle hitta häckande skärfläcka i Stockholms skärgård skulle det vara på
Hötterskär söder om Sandhamn, där ett grunt
strandavsnitt påminner om naturen på Öland
eller Gotland.
Skärfläckan är dock sedan länge känd som rarissimus och är sedd en gång vid Värmdö enligt en av de första fältornitologerna i skärgården, Samuel Ödmann 1792.
Skärfläckan beskrevs för övrigt vetenskapligt
av Linné 1758.
Roland Staav

På samma plats, Östanå färjeläge upptäckte
Gunnar Dolk en skärfläcka den 2 juli 2007.
Den var kvar även den 3 juli och sågs av flera
fågelskådrare.

Vinterobservationer i Vallentunatrakten av normalt flyttande fåglar vintern
2011-2012

Den 12 maj 2011 var det dags för tredje obsen
vid Östanå färjeläge, min fru Carin och undertecknad upptäckte en skärfläcka, som provianterade i den grunda viken söder om färjeläget kl 11.00 Strax därefter flög den iväg
och kunde inte återfinnas.

Ovanligt milt väder rådde i Östra Svealand
under senhösten och under den inledande vintern fram till senare delen av januari 2012. I
stort sett förekom inte något sammanhängande
snötäcke förrän omkring den 20 januari. Mildvädret medförde att ett flertal fågelarter som
normalt flyttar bort i oktober – början av november fortfarande kunde observeras i Vallentunatrakten under vintermånaderna december
– januari 2011-2012.

Dagen därpå, den 13 maj 2011 sågs dock en
skärfläcka på Horssten av Mikael Åsberg.

Kjell Eriksson.

Fortsättning sidan 9.
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otiser från kassören.
Distribution av Angarngruppens information

Inventering av rördrom och dvärgmås
i Vallentuna kommun 2012
Kjell Eriksson.

Tillströmningen av medlemmar som får
informationsbladen via e-post har under det
senaste året varit dåligt. Det är fn 106 medlemmar som får informationsbladet på detta
sätt och det är ju i och för sig en mycket bra
siffra. Men jag tjatar på för att jag tror att vi
kan bli ännu fler. En målsättning är att nå
antalet 130 ty då är det drygt hälften av alla
medlemmar som tar emot e-post-info. Därför
kommer jag med min vanliga fråga.
Kan du tänka dig att få infobladet distribuerad som PDF-fil per e-post i stället för ’i
pappersform’?
Om så är fallet, så ber jag dig kontakta undertecknad. Ange då också e-post-adress för
distribution av informationsbladet.
Påminnelse om att betala årsavgiften
Det har nu gått ett par månader sedan vi aviserade årsavgiften för 2012. En övervägande
del av medlemmarna har redan betalt men
det saknas fortfarande ett antal. Därför vill
jag på detta sätt göra en första allmän påminnelse om att betala årsavgiften. Om du är
osäker på om du betalt, så kontakta mig per
e-post eller telefon så får vi reda ut vad som
gäller. Jag uppskattar att du gör så istället för
att ’blint’ betala in en avgift då även dubbelbetalningar skapar lite extra administration.
Tack på förhand.
Avgifterna är 100:- för senior
150:- för hel familj
30:- för junior.
Betalning ska ske till plusgiro-konto 21 79
69 -5 (Angarngruppen)
/Stefan Paulin
08-510 11927
0702-27 45 13
stefan.paulin@swipnet.se

Sveriges ornitologiska förening har utsett
rördrom och dvärgmås som riksinventeringsarter i landet under 2012. Dvärgmåsen är
knappast aktuell för oss men rördrommen
förekommer närmast årligen i någon eller
några av sjöarna och våtmarkerna inom Vallentuna kommun.
På följande lokaler har rördrom hörts vid åtminstone något tillfälle under senare decennier: Angarnssjöängen, Storsjön vid Lindholmen, Ubbysjön, Gävsjön, Kyrkviken, Oset
vid Össeby- Garns kyrka och Vivelstasjön.
Möjliga eller tänkbara sjöar kan vara Helgösjön, Norrsjön, Stolp-Ekebysjön, Mörtsjön
och Vedasjön.
Man bör göra några sena kvällsbesök under
våren och försommaren för att lyssna om det
finns rördrom på den aktuella lokalen – jag
kan lämna närmare detaljer för inventeringen.
Önskar du delta vid inventeringen – hör då av
dig till Kjell Eriksson. Tel. 08-84 70 69 eller
via e-post: kjell.eson@comhem.se

Sent sångsvansträck över
Vallentuna-trakten
Kjell Eriksson

Ett talrikt SV-riktat sångsvansträck observerades vid Angarn och i Vallentunatrakten i
december och någon vecka in på nyåret 2012.
Det vanliga är annars att sträcket pågår under
november månad när sjöarna normalt brukar
frysa till på allvar i Mellansverige och inte
minst i Finland. Av allt att döma kommer
flertalet sångsvanar som vi ser SV-sträckande
vid t.ex. Angarn under hösten från öster via
Åland.
Orsaken till det sena sträcket bör ha varit att
vädret under senhösten och förvintern var lika
milt i södra Finland som i Östra Svealand. Att
flertalet av svanarna kommer från öster visar
rapporter på Svalan där man på Väddökusten
räknade 100-tals insträckande sångsvanar...
Fortsättning sidan 9.
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Fortsättning från föregående sida.

…. vissa dagar under den första veckan i
januari 2012.
Antalet syd-sydväststräckande sångsvanar
som rapporterats på Svalan inom Vallentuna kommun under december-januari
månader har summerats. Antalet uppgick
till 440 ex med en kraftig koncentration
under sista dagarna i december och under
första veckan i januari 2012. De flesta
svanarna har rapporterats från Angarn
men även från andra håll inom kommunen. (Sträcket går naturligtvis på bred
front.) En hög siffra nåddes den tredje
januari då 162 sångsvanar sträckte mot
SV vid Angarn. (Gemensamma observationer under dagen av Bernt Andersson,
Kjell Eriksson och Svante Söderholm)
Efter den 8 januari tycks sträcket ha ebbat
ut och därefter saknas observationer av
sträckande sångsvanar i Vallentunatrakten.

Fortsättning från sidan 7.

¨En kricka sågs i den ännu inte isbelagda
Angarnssjöängen 3.12.-11 (JAN) och i ett
dike vid sjöängen rastade en dvärgbeckasin 3.1.-12. (KEN) Ytterligare en dvärgbeckasin stöttes i ett dike nära St Mällösa
i västra delen av Vallentuna kommun
23.1.-12. (KEN) Morkulla observerades i
Klosterbacken vid Angarn 4.12.-11.
(SSM) En trädlärka rastade i en hästhage
nära Orkesta kyrka 20.12.-11 (KEN) och
en sånglärka på en stubbåker nära Herräng i Sälnaområdet 23.1.-12. (KEN)
Ängspiplärka observerades vid Angarnssjöängen 10-11. 12.-11 (JAN m.fl.)samt 1
ex även den 4.1.-12. (Angarngruppens
onsdagsexkursion)
Gärdsmyg sågs i början av december vid
Stolp-Ekebysjön (GDK) och 11.12.-11
vid f.d. Röby kvarn i Lillån, Kårsta.
(VNY) Annars har vinterobservationerna
av gärdsmyg minskat markant efter de två
föregående vintrarnas långvarigt kalla
väder.

Rödhakar observerades på ett flertal platser.
Vid Rudi Edelbergers fågelmatning på Lovisedalshöjden, inne i Vallentuna, höll en rödhake
till under hela december månad. Och hos HansGeorg Wallentinus, vid Sjöbacken, visade sig
en rödhake på själva julafton. 1 ex observerades
23.1.-12 vid Kvarnbadet i Vallentuna (KEN)
och dagen efter sågs en rödhake vid Säbylund
nära Vallentunasjön. (HZN)
Vid Angarnssjöängen sågs en dubbeltrast på
Midsommarberget 3.1.-12 (SSM) och två starar
i Hackstabacken 20.1.-12. (SPN) Bofinkar brukar övervintra vid fågelmatningar under de flesta vintrar och så är fallet även denna vinter.
Upp till tre hanar har regelbundet förekommit
vid Tingvallavägen inne i Vallentuna (UIS)
fram till att detta nedskrives i slutet av januari.
Två hanar sågs på Rosengårdsvägen 9.1.-12.
(Johan Karlsson) Hos HGW vid Sjöbacken har
en hane setts till och från i december och januari. Dessutom sågs ett tiotal bofinkar på en
stubbåker vid Björkby nära Vallentuna 1.1-12.
(BBD, ÅÖG)
Bofinken uppträdde vanligare än normalt medan bergfinken hittills har uteblivit helt under
denna vinter.
Sju hämplingar observerades vid Angarn
21.1.-12 då de födosökte på åkern intill Lundbydiket. (SPN) En stenknäckhane sågs vid en
av fågelmatningarna vid Angarnssjöängen
30.12.-11 (Victor Pekkari)
Stenknäcken är väl inte en flyttfågel generellt
men vinterobservationer saknas av arten vid
Angarn tidigare. Detsamma kan sägas om sävsparven men det absoluta flertalet lämnar Sverige under vintern. Sävsparvar har dock övervintrat ute Angarnssjöängens vassar under ett flertal
vintrar tidigare.
Nu sågs en sävsparv tillsammans med födosökande gulsparvar nära Grävlingholmen, Angarn, 4.12.-11. (SSM)

Sida 10.

Nr 1.

Vargarna i Rialareviret
Eftersom det varit barmark till långt in på
nyåret, har det varit svårt att få något grepp
om hur många vargar som finns i reviret. När
nu snön äntligen kommit så kan länsstyrelsen
konstatera att det finns minst tre vargar i reviret, kanske så mycket som fem. De tror inte
att någon ur förra årets kull är kvar. Man gissar på att årets kull bestått av tre vargar, men
det finns fortfarande mycket lite information.

Vargarna verkar röra sig mellan Brollsta i
väster, Länna i nordost och Norrtälje i öster.
Tillförlitliga observationer finns det en del av
i området Garns-Ekskogen/Älgeby, Fastarby/
Hersby, samt Brollsta/Huvudstadens golfbanor. Under hösten finns också några observationer i norra Uppland, vid Edsbro och Fjällnora. Den senare observationen gjordes av
länsstyrelsepersonal från Lst Stockholm.
Kanske det är någon av ungvargarna som
strukit omkring här?

På rovobs.se finns många vargrapporter,
men i de fall som kunnat kontrolleras (utöver
de jag nämnt ovan) rör det sig oftast om lösspringande hundar, i några fall om lo. Lon är
för övrigt numera regelbunden i Vallentuna
kommun. Oftast i Tärnanområdet förstås,
men i januari har en lo setts i skogen alldeles
nordväst om Sjöbergs gård vid Garnsviken
(uppgift från jaktlaget).

Efter vintern kommer det säkert att finnas
mer detaljerad information om hur många
vargarna är.
Hans-Georg Wallentinus
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Påhopp av närsynt? Ekorre
När jag efter att ha fyllt på solrosfrön i den stora automaten vid Midsommarberget för några
veckor sedan, stod och kollade matgästerna,
kom en ekorre hoppande på marken rakt emot
mig.
Det var spännande att se hur nära den kom innan den upptäckte att jag inte var ett träd utan en
människa. Jag blev riktigt förvånad när skuttade
fram ända till mina fötter där den satte sig på en
gren som låg på marken. Men den förvåningen
var ingenting jämfört med hur förvånad jag blev
när ekorren plötsligt hoppade upp mot min
mage. Den fick inget grepp med klorna i min
jacka, så den damp ned på marken igen. Väl landad där, drog den snabbt iväg bakom mig och
upp i ett riktigt träd. Jag vet inte om den hann
uppfatta att den varit ute på villovägar.
Den närsynta bofinken Knut är ju bekant, men
vilket namn denna kurre är känd under, känner
jag inte till.

/Stefan Paulin

Från Angarnmedlemmen Thomas Ekdahl
kommer ett tips om en fin sida med massor
av fina bilder att beskåda, se nedan.
www.arvidsonfoto.se
Torbjörn Arvidson är en fotograf från Örebro
med stort intresse för bla. Öland ex:
Fågelåret på södra Öland med speakertext
Av Ingemar Lind.
RED.
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Program Vår-sommar 2012.
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 april. Exursion Östra Lagnö.
Ansvarig ledare: Anders Barkengren.

December/ Januari start kl.08.30.

Onsdag 2 maj. Månadsrunda
Örsta kl. 0730. Värd: Anders Barkengren.

Onsdag 4 januari Månadsrunda
Örsta kl. 0830. Värd: Björn Nordling.
Onsdag 1 februari. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730. Värd: Gunnar Hesse.

Tid och plats meddelas senare.

Lördag 12 maj. Big-sit ”drop in”samling
Midsommarberget kl. 0000 till ca 1400.
Ansvariga Hans-Georg Wallentinus, Stefan
Paulin.

Lördag 18 februari aturvårdsdag (2),
slyröjning mm.
Ansvarig: Kjell Eriksson och Stefan Paulin.
Samling Örsta kl. 09.00

Söndag 13 maj. Växter, Brollsta.
Ansvarig ledare: Hans-Georg Wallentinus.
Klockslag mm. Meddelas senare.

Lördag 25 februari. aturvårdsdag (ordinarie) rensning/inventering holkar.
Örsta kl. 0900. Ansvarig: Björn nordling.

Maj (något datum ej fastställt ännu).
Trollsländeexursion.
Ansvarig: Eric Renman.

Onsdag 7 mars. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730. Värd: Stefan Paulin.
Lördag 31 mars. Angarn/STOF-exursion.
Samling Örsta kl. 0730.Ansvarig ledare:
Stefan Paulin.
Onsdag 4 april. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730. Värd: Björn Nordling.
Torsdag 12 april. Årsmöte. Kl.19.00
Mathiasgården, (Vallentuna ka.)
Lördag 14 april. Sträckfågelräkning.
Samling kl. 0500, se vidare info gällande
startplatser.Ansvarig ledare:Stefan Paulin.
Lördag 21 april. Från Lindholmen till
Angarn.Samling Lindholmens stn.kl. 0730.
(obs. ca 10 km.) se vidare info hemsidan.
Ledare: Kjell Eriksson.

Onsdag 6 juni. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730. Värd: Stefan Paulin.

Fredag 8-lördag 9 juni. Nattsångarexursion.
Samling Örsta. Nattens värd: Hans-Georg
Wallentinus. Mer info meddelas senare.
Onsdag 4 juli. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730. Värd: Tryggve Engdahl.
Lördag 14 juli. Fjärilar och blommor.
Kl. 1000. Plats meddelas senare.
Värdar: Hans-Georg Wallentinus och Gunnar
Hesse.
Onsdag 1 augusti. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730. Värd: Stefan Paulin.
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Åter tar jag mig friheten att sätta in
lite ”skojfrågor på fullt allvar”.
Denna gång handlar det om : vilken blomma?
1.
Väsnas i mars + gammalt mått.
2.
Gammalt vapen + scoutsymbol.
3.
Kattdjur + stor i käften.
4.
En apostel + timjan.
5.
Äger + något som fräter.
6.
På bröd + leksak.
RED.
Ett inslag via Hans-Georg.

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
har till uppgift att förvalta vårt kulturarv,
bland annat genom att på vetenskaplig
grund samla, bearbeta och förmedla kunskap om folkminnen. Som del av det landsomfattande projektet Naturen gör de nu en
mindre dokumentation och undersökning
om fågelskådning.
Den som vill bidra till kunskapen om fågelskådning som fenomen kan använda nedanstående länk för att komma direkt till en
webbaserad enkätundersökning.
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Angarngruppens styrelse.
Ordförande: Gunnar Hesse
tel. 070 –5566634.
Gunnarhesse@hotmail.com
Vice ordförande 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.
aturvårdssektionen: Gunilla Lagesson,
tel. 076-1224847.
Informationssektionen: Bo Hedenstedt
tel. 08-54061484
(bo.hedenstedt@telia.com).
Anders Barkengren
tel. 070-4851645.

http://www.sofi.se/12409

Övriga ledamöter:
Eric Renman. tel. 073-0430039.

mvh / Erik Peurell

Björn Nordling.tel. 070-5804406.

Webbmästare: Calle Ståhlgren
och Rolf Andersson.
Föreningens hemsida: http://
www.angarngruppen.se

Vinterfågel på Prästgårdsvägen.

RED

