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ORDFÖRADE HAR ORDET
När detta skrivs är det månadens sista dag och ett återigen märkligt novemberväder har fått sitt
dramatiska slut med rikligt snöfall och ett par minusgrader. Glöm inte småfåglarna! Matningarna
i Skesta hage och vid Midsommarberget har förvisso varit i gång flera veckor, men nu är behovet
stort och krogarna välbesökta.
På fågelfronten kan vi notera att en för Angarnssjöängen helt ny art har observerats och dessutom
vid två vitt skilda tillfällen, både i september och i oktober. En hökuggla har haft godheten att
hålla till i Kusta-området till stor glädje för ett antal skådare. Ugglan blev art nummer 261 för
Angarnssjöängen!
En del andra rariteter har också dykt upp, även om listan i år inte blev lika diger som fjolårets.
Härfågeln, som höll till vid Örsta under ett par dagar under senare delen av september, skall speciellt framhållas.
Styrelsen har för Länsstyrelsen tidigare påpekat vikten av en restaurering av spången över Lingsbergsdiket och mellan det och den så kallade Gyllingdungen och i början av november var så arbetet i gång. Framför allt vid högt vattenstånd och vid isigt underlag har ju denna del av promenadstråket kring sjöängen varit minst sagt vansklig att passera. Nu blir det mycket lättare och säkrare även under svårare förhållanden. Stort tack för denna efterlängtade förbättring och välkomna
åter runt sjön!
Studera gärna det nya exkursionsprogrammet på hemsidan. Vi har åter ett digert program för vintern, våren och sommaren 2013. Sjutton olika aktiviteter med varierande inriktning finns med:
månadsrundor, sträckräkning, växter, fjärilar med mera och så naturligtvis årsmötet, som nästa år
kommer att äga rum den 11 april.
Hjärtligt välkomna och tack för Ditt fortsatta stöd av föreningen!
Gunnar Hesse

gunnarhesse@hotmail.com
PS
Vi har nu nåtts av det mycket sorgliga budskapet, att vår mångårige vän och styrelseledamot Roland Staav hastigt avled den 2 december. Vi har förlorat en mycket kunnig och engagerad medmänniska och en mycket god kamrat. Våra tankar går till Roland och hans närmaste.
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Fågelobservationer på Angarnssjöängen 3:e kvartalet 2012
Sammanställda av Roland Staav

En stor nederbörd under sommaren skapade
en stor översvämning på Åstaåkern, vilket
ledde till en ovanligt stor fågelrikedom i detta område, vilket framgår av nedanstående
sammanställning.
Juli
1.7 En rastande gluttsnäppa och två grönbenor vid Byksberget UIS
4.7 En silvertärna sträckte förbi Hackstakullen mot SO RSR
14.7 Minst tjugotre flygfärdiga knipungar
från häckningar i området . Mindre strandpipar-par med en unge vid utloppet. Tidig var
också en adult spovsnäppa som rastade ett
par dagar och här fanns också sex unga
brushanar. Etthundratrettionio grönbenor
inräknades också runt sjöängen SSM En
gärdsmyg sjöng i Asphagen SSM
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27.7 Åtminstone sex olika fiskgjusar syntes
samtidigt, sannolikt alla adulta. En 4K havsörn
rövade fisk från en gjuse. Tre gröngölingar,
varav minst 1 1K på Midsommarberget DHN
28.7 En rördrom syntes flygande utanför
Midsommarberget. Fem havsörnar i området,
varav ett gammalt par. En adult gök vid sommarstugeområdet. KGS
29.7 Rödhake och dubbeltrast i juvenildräkt
och den senare med kort stjärt på Midsommarberget SSM
31.7 Två kustsnäppor sträckte SV med fem
myrspovar kl 19:20. En adult hona blå kärrhök
var en mycket oväntad obs. Fem 1K mindre
strandpipare rastade vid utloppet. Cirka trehundra tofsvipor rastade på Åstaåkern och cirka femtiofem vid utloppet. Omkring trehundra
tornseglare i området. SSM.
Augusti
4.8 En ung brun kärrhök var tidvis uppe på
vingarna utanför Midsommarberget, den enda
ungen som producerades i sjöängen SPN

16.7 Svarthättehona med föda till tre nyligen
flygga ungar vid Ådalen. Micke Johansson

7.8 Trettiotre tranor rastade utanför Asphagen SPN

19.7 Stor vattenrall-unge som börjar få fjädrar vid utloppet. SSM Ett par sävsångare
fraktade ännu föda till ungar vid utloppet.
Kärrsångare häckade på samma plats. Sång
hördes med korta strofer och två ungar tiggde
mat och matades. Under de följande dagarna
kunde flera fågelskådare följa häckningen
SSM En adult korp och en 1K korp i Asphagen SSM

8.8 Nyligen flygg sparvhöksunge vid Midsommarberget SSM
9.8 En sjungande talltita hördes märkligt nog
på Klosterbacken J.Rydén
15.8 En 2K stäpphök hane jagade över södra
maden och Åstaåkern kl 09:15. Minst trehundra hämplingar hade lockats till rapsåkern
vid Byksberget SSM

22.7 Nio gråhägrar rastade utanför Byksberget. Två adulta tranor med två icke flygga
ungar på Åstaåkern KGS

18.8 Den enda nötkråkan under perioden
sträckte SV kl 08:35 AVG

25.7 Minst etthundratrettionio födosökande
sothöns på Kustamaden Micke Johansson

20.8 En småsnäppa rastade vid utloppet . Här
födosökte också minst trettioen steglitsor på
åkertistlar UIS
Fortsättning sidan 3
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Fortsättning från sidan 2

23.8 En dubbelbeckasin rastade i Lundbydiket SSM
26.8 Två adulta tranor med en icke flygg
unge på Åstafältet SSM
25.8 Högsta antalet steglitsor, femtio stycken sökte föda vid utloppet Ö. Sjögren
29.8 Den första blåhaken födosökte i tistlar i veteåkern vid Lundbydiket J. Johansen
30.8 Två adulta och en 1K lärkfalk jagade
över sjöängen DHN
31.8 Adult kustpiparhane rastade på Åstaåkern Den var kvar även den 1 september.
Här rastade också som mest cirka trettiofem
brushanar och minst femtio enkelbeckasiner. Mike Johansson
September
1.9 Fyrtiotre större strandpipare och tjugoen kärrsnäppor rastade på den översvämmade Åstaåkern Micke Johansson
2.9 Elva stjärtänder rastade på Åstaåkern
EKE, PNN. Här inräknades även fyrtiotre
ljungpipare vid ett tillfälle SPN. Etthundra
ladusvalor sökte föda över Åstaåkern BNG
3,9 Sex vattenrallar hörda från Byksberget
kl 19:55 Micke Johansson Ovanligt tidig
var en dvärgbeckasin, som rastade vid Åsta,
JAN. Normalt visar sig de första under hösten i månadskiftet september-oktober.
Första rödstrupiga piplärkan för säsongen
flög förbi Lundbydiket JAN
5.9 Trehundraåttio rastande krickor är den
högsta siffran under perioden. Många lockades till en översvämning på Åstaåkern i slutet av augusti SSM Första fjällvråken
sträckte mot öster SPN Honfärgad stenfalk
jagade över Åstaåkern där tio småsnäppor
rastade SSM

Etthundratjugo starar i flock på Åstaåkern
SSM En lappsparv lockade två gånger över
Lundbydiket kl 0800 JNY
6.9 En adult stäpphök, hane jagade under kvällen J.Johansen
8.9 Första översträckande sädgåsflocken på
fjorton ex. mot V. SSM, UIS Femtiosex snatteränder rastade i sjöängen SSM
15.9 Högsta antalet rastande grågäss, ettusenfemhundrasjuttionio ex för säsongen inräknades
av SSM Första unga pilgrimsfalken för säsongen passerade kl 1100 SSM Fyra lärkfalkar obs
samtidigt. Enda rapporterade rosenfinken under
perioden lockade flitigt vid Örsta SSM
20.9 En hökuggla, ny art för Angarn landade i
en grantopp SV Kusta kl 08:08 och satt där någon minut innan den försvann västerut. Det är
ovanligt många hökugglor i rörelse i höst så det
var inte oväntat att denna nordliga uggla skulle
ses i år (kommentar av RS).
21.9 En honfärgad videsparv rastade vid jaktstugan SPN, JAN , CBM. Kvar på platsen ett par
dagar till. och kunde bl a beskådas av GHE och
BNG
22.9 Etthundrafyra rastande bläsänder inräknades av SSM Adult pilgrimsfalk, troligen hane
sträckte söderut kl 09:10 SSM, UIS. Sex kustpipare 1K rastade i blötan på Åstaåkern och
uppskattningsvis tretusen bofinkar. SSM Två
blåhakar rastade ännu vid Örsta. SSM Cirka
femtio födosökande grönfinkar i Skesta hage
Micke Johansson
23.9 En adult stäpphök hane sträckte SV kl
09:15 EKE Cirka trettio sträckande sparvhökar
under dagen DHN. En härfågel flög förbi Örstaparkeringen kl 09:15 av EKE. Visade sig sedan i området för flera fågelskådare.
Fortsättning sidan 4.
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24.9 Härfågeln var kvar i samma område
och digiskopades på förmiddagen av KHE
och var kvar hela dagen. Sågs sista gången kl 18:10.
25.9 Minst tio gråsiskor hördes vid Örsta.
J. Grantén
26.9 Rekordstort antal vitkindade gäss,
sexhundraelva stycken inräknade på Åstaåkern av Micke Johansson
29.9 Förstadagsobs.för sångsvanfamilj
med fyra ungar, som inte kommer från
Angarnsjöängen KGS En adult pilgrimsfalk sträckte SV kl 09:14 AVG, KGS En
tornseglare jagade över Åsta kl 11:3011:45. KGS Första varfågeln för säsongen vid Åsta KGS
30.9 En tundrasädgås rastade i sällskap
med tjugo taigasädgäss och tolv bläsgäss
SSM En flock med cirka fyrtio stjärtänder
sträckte SV kl 1300 SSM
Även denna dag sträckte en adult pilgrimsfalk SV, denna gång kl 10:43 AVG.
Tre rastande dvärgbeckasiner vid Lundbydiket SSM.
Flock med cirka etthundrafemtio skogsduvor och minst åttahundra ringduvor rastade
och cirka tvåhundra sånglärkor rastade
mellan Örsta och Åstaåkern.
Cirka tjugofem gråsparvar vid Örsta.
Minst tvåhundra bergfinkar rastade på
Åstaåkern SSM.

ästa nummer av infobladet
kommer ut i februari månad.
Manusstopp 31 januari.
Välkommen med manusförslag
och bilder. Sänd detta till:
bo.hedenstedt@telia.com

E MÄRKLIG YÅRSUPPLEVELSE
2012
Jag brukar då och då besöka Rydboholmsområdet och uddarna runt norra Stora Värtan.
Den 3 januari 2012 var det markfrost, men snöfritt och is låg på norra delen av Kyrkfjärden,
som delvis smälte bort under dagen. Vinden friskade i och det blev några plusgrader under dagen.
Jag passerade Östra Ryds kyrka där en gröngöling redan intensivt ropade vårlätet kl 1000. Jag
gick sedan ut i Rydboholms ekhage för att leta
efter salskrakar och snatteränder. Jag upptäckte
ett salskrak-par men ingen av de 6 snatteränder
Ari Mätää sett här den 30.12 2011.
En adult havsörn och en korp flög över och i
nordöstra delen av Kyrkfjärden låg 11 fiskande
storskrakar och ett knip-par.
Kl 11:30 upptäckte jag något svart utanför ekhagens yttersta udde. jag misstänkte först att det var
en skarv, men det visade sig vara en mörk mindre gråsäl, som var i färd med att avliva en jättegädda. Vilken häftig syn så långt in i skärgården
man kan komma! Kl 11:35 kom den adulta havsörnen igen flygande lågt från öster tätt över sälen
och satte sig sedan på Kalvholmen, en skogklädd
holme strax utanför udden. Sedan dök korpen
upp igen och 2 kråkor flög också över slaktplatsen.
Jag hörde sångsvanspel och såg vid iskanten 5
adulta svanar inbegripna i kollektiva spelbeteenden.
Sälen var hela tiden sysselsatt med att stycka upp
gäddan.Kl 12:05 hade flera fåglar samlats vid
platsen för gäddkampen. Sälen var borta men
rester av gäddan fanns tydligen kvar för nu var
knölsvanfamiljen (föräldrar med en unge) framme och sköt ner sina långa halsar på slaktplatsen.
Även 7 storskrakar och en grupp med 2 kniphanar och 3 honor hade infunnit sig förutom 2 salskrakar, båda honfärgade men tydligen ett par, då
den ene individen var betydligt större än den
andra.
Fortsättning sidan 5.
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Alla dessa fåglar dök upp från ingenstans !
Det var fascinerande att se hur snabbt alla
fåglarna reagerade på ett oväntat mattillfälle.
På grund av min närvaro syntes de stora
köttätarna, havsörn och korp inte till mera,
men jag vet inte vad som hände efter att jag
lämnade platsen vid 12:30-tiden. Att de hade
fullständig kontroll över läget var helt klart,
men att så mycket kunde hända
en blåsig januaridag var en nyhet för mig.
Roland Staav

MI STORA UPPTÄCKT
Under ejderkull-inventering på Nämdöfjärden med Skärgårdsstiftelsen den 29 juni
2012 noterade Gunnar Hjertstrand och jag
att tallskogen på Furuskär skiftat färg från
grönt till brunt.
Furuskär är belägen utanför Maderö och
nästan 500 m lång och 100 m bred. Ön är
bergig och ganska högt bevuxen med tät
gammal tallskog och ett mindre antal granar
och björkar. Så gott som hela ön var påverkad, medan grannön Sandskär, också den
talldominerad lyste grön.
Det skulle dröja till 28 augusti innan vi hade
tillfälle att landstiga. Då fanns det knappt ett
grönt barr kvar på flera tusen tallar. Vilken
märklig syn! Först trodde vi att tallarna avbarrats på grund av sjukdom, torka eller stekelangrepp.Det visade sig dock vara ett
massangrepp av tallspinnare Dendrolimus
pini.
Överallt satt 2-3 cm långa håriga, väl kamouflerade larver. De kröp på kvistar och på
marken och i varenda småtall syntes ljusgrå
kokonger med puppor. Det måste röra sig
om många tusen larver och enligt Nationalnyckeln behöver varje larv äta mellan 6001000 barr innan förpuppning sker. Tallspinnaren är utbredd över stora delar av Sverige,
men något massangrepp i vårt land är inte
känt i modern tid.

Det senaste stora angreppet ägde rum i Värmland 1938-1940, alltså för över 70 år sedan och
knappast någon nutida skogsentomolog har sett
något liknande i vårt land. Däremot har ibland
stora angrepp rapporterats från Ryssland.
Nästa besök på Furuskär gjorde vi den 13 september. Vi kunde då notera att larverna lockat
minst 3 gökar till ön och av andra fåglar såg vi
talgoxar och tofsmesar. Under inspektion av ön
såg vi som vanligt mängder av tallspinnarlarver
och uppe på ön hade vissa larver också angripit
mindre granar och krypgranar, som i många fall
hade dukat under.
Detta var en sådan exceptionell företéelse att
skogsentomologer från SLU i Uppsala gjorde
ett studiebesök på ön med Gunnar senare under
september. De kunde inte ge någon förklaring
på varför spinnarna valt just denna ö. Enligt
Nationalnyckeln styrs massuppträdanden i stor
utsträckning av klimatiska faktorer. Larverna
ökar i antal under ett eller två år med varmt och
torrt väder under vegetationsperioden , varefter
följer två år med kalätningar och därmed populationskollaps på grund av näringsbrist, predatorer eller sjukdomar. Om detta stämmer borde
kollapsen äga rum under 2013.
Det ska bli intressant att följa utvecklingen under de närmaste åren och se hur många av tallarna som klarar sig och hur kommer de stationära tofsmesarna att påverkas om mängder av
tallar dör?

Citerad litteratur
Hydén,N. 2006. Dendrolimus pini tallspinnare,
sid 135-137. Nationalnyckeln till Sveriges flora
och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare.
Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae. Artdatabanken, SLU,Uppsala.
Roland Staav.
Bilder på sidan 9
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Överraskningar bland vargrapporterna
Under oktober och november har varg setts
ett flertal gånger i Rialareviret, ibland två exemplar. Det är i ett område kring gamla Norrtäljevägen som de flesta rapporterna samlats.
Kanske det beror på att relativt många bor i
området. Platser där varg rapporterats är
Brollsta (som vanligt), men också Stångberga
och Lövsättra lite längre norrut. Det blir kanske att ”hänga” längs vägarna i vinter för att
lyssna efter vargyl, eller leta spår. En kamphund har bitits av varg norr om Åkersberga.
Kan vara den gamla varghannen som varit
framme, han har ju tidigare gjort på samma
sätt, dvs. ruskat om, men inte dödat hundar.
Från ett område från söder om KårstaEkskogen till Frösunda, Markim och Arlanda
(öster om flygplatsen) finns också så pass
många rapporter att det bör röra sig om varg.
Även där har ibland setts två djur tillsammans. Någon rapportör till ”Rovobs” har skrivit att det rör sig om två stora vargar, andra
skriver att det har varit en stor varg. Kan det
vara ungar från Rialareviret? Eller kan det
vara Rialavargarna som rör sig så långt västerut? Sannolikt finns också varg längre upp i
Uppland, som i Tierpstrakten och NV om
Uppsala.
Jag har tidigare skrivit om en varg som blev
överkörd på Rådmansö i maj 2012. Det har
nu, efter DNA-analys, visat sig att vargen inte
härstammar från Rialareviret, som alla trott,
utan den föddes i Brattforsreviret i Värmland,
sannolikt 2011. Det här alltså (minst) den
fjärde varg som kommit samma väg från
Värmland och norr om Mälaren. De tidigare
är den hona som avlivades 2008, de två nästa
var det vargpar som vandrade in 2009 och
födde två kullar i reviret 2010 och 2011.
De spillningsanalyser som görs på DNA från
de vargar som rev får längs kusten i somras är
tydligen ännu inte färdiga, så där får vi vänta
lite på att få veta var den/de kom ifrån.
Hans-Georg Wallentinus
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Hökuggla vid Angarnssjöängen
Fågelåret 2012 vid Angarnssjöängen har inte
alls kunnat matcha 2011 vad avser rariteter.
Men när man börjat misströsta och acceptera att
detta år kan läggas till handlingarna utan någon
extra ’knorr’, dyker en art som man gått och
väntat på i alla år, upp. Den 20.e september,
strax efter kl 0800 larmar Andreas Viberg ut
hökuggla! Här följer Andreas egen beskrivning
av upptäkten. Jag gick från Sommarstugeområdet strax efter halv sju mot Lundbydiket och
hade inte speciellt mycket intressant förutom en
liten flock kanadagäss som sträckte bort mot
Lingsberg, och den lilla flocken kustpipare på
Örstaåkern. Vid Lundbydiket ställde jag mig för
att se om det sträckte något, men det gjorde det
nästan inte alls. Omkring åtta stod jag och tubade mot Kustahållet när en gråaktig fågel kommer i bågig flykt från höger i trädtoppshöjd, en
bit in bakom de närmaste träden. Jag tänker på
en gång att “vafan det är ju en hökuggla” men
tappar fågeln när den går ner under trädtoppshöjd.
Jag hade vid tillfället bara 20 gångers förstoring på zoomen och tvivlade lite på att jag verkligen sett rätt under den korta obsen, men så
plötsligt sitter ugglan helt öppet i en grantopp
lite längre till vänster och jag kan se den i perfekt medljus i 60 gånger förstoring i kanske entvå minuter.Trots att jag ser att det är en hökuggla tänker jag verkligen på vad jag om möjligt kan förväxla den med och hinner till och
med plocka upp Fågelguiden för jämförelse och
kan bara konstatera att hela fågelns form med
det stora huvudet utesluter duvhök/sparvhök/
falkar och allt annat. Det som dräktmässigt
framförallt var iögonfallande var det tydliga
vertikala svarta strecket längs ena sidan av huvudet (ugglan satt lite snett mot mig).
Under hela tiden satt ugglan och vred på huvudet fram och tillbaka och verkade rätt nervös,
även om ingen mobbade den, vad jag såg. Till
slut så tar den några snabba vingslag och glider
neråt bort från mig in i skogen bakom Kusta.
Eftersom jag var tvungen att åka och jobba
hann jag inte med något eftersök. / Andreas
Fortsättning sidan 7.
Viberg
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Fortsättning från föregående sida.

... Vi var sedan flera som dagen efter sökte
efter ugglan utan resultat: Det var ju i och för
sig roligt med en ny art vid Angarn och det är
klart att man unnar Andreas denna fina upptäckt. Men varför kunde vi inte få ta del av
detta fynd?
Historien fortsätter dock 31:a oktober då
Svante Söderholm återigen upptäckte hökugglan på sjöängens norra sida. Han och Jan
Andersson kunde njuta fina obsar vid ett par
tillfällen under morgonen. Ugglan var dessutom denna gång mer samarbetsvillig och vi
var ytterligare några skådare som under någon timme på förmiddagen kunde glädjas åt
art nr 261 vid Angarnssjöängen.
/Stefan Paulin

Ovanligt många sträckande kungsörnar sågs i Stockholmstrakten i oktober
Regn- och ruskväder dominerade i stora delar av landet kring månadsskiftet septemberoktober samt i början av oktober månad. Men
under dagarna 5-6 oktober klarnade vädret
upp i Östra Svealand vilket gav ett bra
sträckväder för flyttande rovfåglar. Den femte oktober räknades 276 S-SV-sträckande
ormvråkar vid Norra Järvafältet och dagen
därpå ytterligare 154 sträckande ormvråkar.
(Olle Bernard m.fl.) ( Uppgifter från rapportsystemet Svalan.)
Den 6 oktober befann jag mig uppe på Högdalatippen, strax söder om Angarn. Ett dimstråk låg tyvärr kvar rätt länge under förmiddagen i öster, där de flesta rovfåglarna vanligtvis brukar sträcka, men nära 100 ormvråkar sågs dock passera mot S-SV under dagen.
Anmärkningsvärt och ovanligt var att två
kungsörnar även sågs sträckande. 1 ex sågs
på långt håll sträcka ned mot Åkersbergahållet och den inre skärgården 10:02. Kanske
var det den fågel som sträckte ut från Torö
och Landsort vid 12:40-tiden.Ett ex sågs
12:03 över Ullnatippen, vilken sträckte ned
mot norra Stockholmsområdet i sydvästlig
riktning.

Under perioden 5-13 oktober rapporterades
på Svalan ett förhållandevis stort antal sträckande kungsörnar över Stockholmstrakten,
med flertalet under dagarna 5-7 oktober. Jag
har försökt göra en sammanställning av dessa
rapporter angående antalet sträckande örnar.
Ett problem vid en sammanställning av observationer från Svalan är att alla rapporter kanske inte alltid gäller den aktuella arten men
jag har försökt att se det rimliga i rapporterna.
Antalet Svalanrapporter för kungsörn var avsevärt många fler i Stockholmsområdet
(Stockholms rapportområde) under oktober
2012, än vad som brukar vara det normala,
även om en hel del av dessa rapporter gällde
samma fågel, som sågs samtidigt av ett flertal
personer. T.ex. förekom 79 kungsörnrapporter
under oktober 2012 mot 18 på Svalan under
hela hösten 2011.
Sammanställningen visar, med en försiktig
bedömning, att 14-15 S-SV-sträckande
kungsörnar observerades i Stockholmstrakten
mellan den 5 och 13 oktober varav minst nio
fåglar under dagarna 5-7 oktober. Ytterligare
några sträckande kungsörnar sågs därefter i
oktober och i november.
Intressant var att även i Falsterbo, i Skåne,
märktes ett avvikande, ökat sträck av kungsörn under hösten. Där har hittills nu, i slutet
av november, nio utsträckande kungsörnar
räknats, varav sex örnar under samma dag den
11 oktober. (Nils Kjellén, David Erterius)
Genomsnittet ligger på två kungsörnar som
årligen lämnat landet vid Falsterbo under
2000-talet. (2000-2009)
Varifrån kom då örnarna som passerade
Stockholmstrakten? Sannolikt från norr, ty i
öster via Åland tycks inte något märkbart insträck ha förekommit. Kungsörnobservationer
från Väddökusten saknas på Svalan, liksom i
stort även från den östra delen av Uppland
under hösten.
Orsaken till det för Stockholmstrakten tämligen talrika höststräcket berodde av allt att
döma inte på att kungsörnen hade haft ett…
Fortsättning sidan 8
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... gynnsamt häckningsresultat uppe i norr
trots att flertalet av de observerade örnarna
tycks ha varit årsungar. Thomas Birkö, som
är kontaktperson för föreningen Kungsörn i
Sverige, meddelade att 2012 hade varit ett
av de sämre reproduktionsåren under senare
år i den norra delen av landet. Detsamma
gällde även de norra delarna av Norge och
Finland. Han ansåg att det förhållandevis
tidiga och koncentrerade sträcket över
Stockholmstrakten kan ha berott på en köldknäpp uppe i norr i kombination med födobrist.
Kjell Eriksson

Hittade detta på Facebook. Inlagt den 26
september : Hans-Georg Wallentinus
Som ny medlem skriver jag samma här som
i SToF
Ännu en berättelse från Novisen *L*
Åkte för första gången ut till Angarn i lördags. var på plats redan 06.30. (fick låna bil)
Underbar morgon ... helt vindstilla och hörde bara 2 st personer uppe på ett berg.
Gick mot tornet..... men var inte vad jag
hoppades på där inte, *L* gick tillbaka och
upp på ett berg där jag tidigare hört dom jag
mött och fann en strålande utsikt över hela
Angarn.... fantastiskt .... satte ut tuben och
tog fram kameran .....sen kom regnet puh
puh .... ställde mig under ett litet träd för
skydd (funkade inte *L*) ,,, och väntade,,,
tänkte, det går väl över på några minuter,
men stod där 1 timma innan det gav sig. Dyblöt kröp jag tillsist ut och hade nu hela
Angarn för mig själv *L* men som tur var
kom en sådan där härlig person som kan varenda fågel upp på berget och hjälpte Novisen med all artbestämning *L* Tack till dig,
vad det nu var du hette (dålig på namn *L*)
summa summarum ... ännu en underbar dag
med underbara fåglar och underbara människor *L* Hare
Ola A.
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STYRELSE I ARBETE
I Angarngruppens styrelse finns nu en blandning
av nya och gamla ledamöter. Kön och ålder
speglar på ett bra sätt föreningens sammansättning. Många män men färre kvinnor. Många 60
plus och få 30 minus. Men – är det så bra egentligen. I arbetslivet har vi kommit fram till, att en
jämnare könsuppdelning är bättre. Och hur blir
det när 60 plus blir 80 plus? Rekrytering av ungdomar är nog nödvändig för föreningens fortlevnad. Finns inte Angarngruppen också i framtiden, tror vi att ”vår” Angarnsjöäng kommer att
påverkas av samhälle, verksamheter och miljö,
så att fågellivet med dess förutsättningar, kommer att försvinna. Vi har ju också tagit på oss att
verka för, att även den fauna och flora fåglarna
lever i, ska bevaras på bästa sätt.
Det är en del av de frågor som kommer upp på
matsalsbordet, hemma hos någon av ledamöterna, på årets sju möten. Men det finns mer.
Ekonomin kommer först. Medlemsavgifter å
ena sidan, trycksaker, fågelmat och holkar å den
andra.
Gruppens många aktiviter planeras. För 12 månadsrundor engageras olika guider. Flera aktiviter för breddning av medlemmarnas kunskaper,
läggs ut på olika årstider. Vi studerar insekter
och växter för deras egen skull, men de är också
en förutsättning för fåglarna, som mat o häckplats. Helhetstänk vidgar vyerna.
Naturvårdsarbete hör till våra frivilliga insatser,
i samarbete med Länstyrelsen i Stockholms Län,
markägarna och Vallentuna kommun förstås.
Samarbete sker med Naturskyddsföreningen och
berörda kommuner i samband med de gröna kilarna. I vårt fall Angarn-Bogesundskilen.
Angarngruppen är en lokalförening knuten till
Stockholms Ornitologiska Förening och därmed
också Sveriges Ornitologiska Förening. Det innebär en del samarbete, som gemensamma exkursioner.
Det Infoblad du nu läser, planeras på mötet.
Deadlines och artiklar hålls samman av Informationssektionen.
Fortsättning sidan 9
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Nya kartor över sjöängen tas fram och ska
göras tillgängliga för skådare, så vi bland
annat får gemensamma namn på alla observationsplatser.
Styrelsens årliga strategimöten behandlar
bland annat rekrytering av ungdomarmedlemmar, planer för långsiktiga restaureringsåtgärder och kunskapsöverföring
inom styrelsen för förbättrad kontinuitet i
styrelsearbetet.
Det här är en del av styrelsearbetet. Vill du
veta mer om hur och vad vi arbetar med, så
kontaktar du någon i styrelsen. Den hittar
du på den nya hemsidan.
Björn ordling/ text och foto.
Lite olika stilar under ett arbetspass/RED
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Bilder från Roland Staav:s berättelse sidan 5.

Tallskog på Furuskär.
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Angående morkullan
I det närmast föregående informationsbladet, nr 3, skrev jag kortfattat ” Något om
morkullan” och där nämndes frågan om
morkullan vid fara kan flytta sina ungar flygande och då hållande dessa mellan sina
ben.
Roland Staav hörde av sig via brev och han
har sedan slutet av 1950-talet och framåt
iakttagit morkullor vid flera tillfällen under
omständigheter som möjligen kan tolkas
som detta. Observationerna har gjorts i
Stockholms skärgård och då vanligtvis på
Blidö eller på öarna däromkring.
Roland har där vid flera tillfällen sett vuxna
morkullor, som lyft på nära håll, med hängande bakkropp och sedan fällt tämligen omgående i skogen intill samt varnat väsande
på platsen. Morkulleungar har i dessa fall
observerats på platsen för uppfloget.
Men varken Roland eller jag (se informationsblad nr 3) såg i dessa fall, om den uppflygande morkullan höll en unge mellan
sina ben, när den flög undan.I samband med
att jag skrev ned ovanstående, hamnade
Roslagens ornitologiska förenings senaste
tidskrift, Roskarlen årgång 34, i mitt brevinkast. Denna behandlar fågelhändelser i
Norrtälje kommun under 2011.
Där skriver Bill Douhan, som är en mycket
erfaren och fågelkunnig person, att han i
samband med en fågelinventering vid Månsjön, Frötuna socken, den 16 maj 2011 observerade en morkulla i skogen nära sjön,
vilken klart och tydligt sågs flyga upp med
en unge som bars mellan den vuxna morkullans ben! Detta kunde ses under goda
omständigheter. Denna företeelse kan alltså
förekomma! Men den är nog ofta svår att
med säkerhet kunna uppfattas i skogens
dunkel.I artikeln i informationsbladet nr 3
skrev jag att morkullan spelflyger långt
fram på sommaren och att detta tyder på att
arten lägger flera kullar under häckningsperioden.

Genom egna och med Roland Staavs uppgifter
visas här en stor spännvidd under denna period.
I samband med eftersök av brun kärrhök vid
Vedasjön, Angarns socken, observerade jag en
närmast nykläckt morkullekull, i skogen strax
öster om sjön, den 3 maj 2010. Roland observerade den 4 augusti 1965 en morkulla, som
lyfte från ett bo med fyra ägg, på SundaStorskär utanför Blidö. Den första september
1962, fångade han för ringmärkning, en ännu
inte flygg unge på marken i skogen på SundaStorskär!
Morkullans häckningsperiod kan alltså vara
under åtminstone fem månader från första äggläggning fram till att den sista kullen är helt
flygg. I Södermanland finns dock en uppgift
om äggläggning, redan 10 mars 1991,i samband med barmarkvinter, i boken Kunskapen
om fåglar av Tage Wahlberg.
Kjell Eriksson

MEDLEMSKVÄLLE DE 20 OVEMBER.
Ett trettiotal intresserade medlemmar samlades i Mathiasgården i Vallentuna, för att höra
Tomas Viktor, ansvarig för Atlasinventering i
Stockholmsområdet och ordförande i StOF,
berätta om fågelatlasarbetet i Stockholms rapportområde.
I korthet går inventeringen ut på, att under
några år, inventera antalet häckande arter, inom
en ruta på 5x5 km.Tomas berättade bla om
jämförelser mellan tidigare inventeringsår
1974-84 och nuvarande period 2007-11.
Några exempel. Skogshöns. Har de ökat eller
minskat?
Orre 27% -- 9,4%
Tjäder 23% -- 10%
Järpe 24% -- 6,0%
Fortsättning sidan 12

Angarngruppens informationsblad

Nr 4.

2012

Sida 11.

Program vinter-vår- sommar 2013.
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
December/ Januari start kl.08.30.

Onsdag 2 januari. Månadsrunda.
Örsta kl.0830 (obs vintertid)
Värd: Stefan Paulin
Onsdag 6 februari. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730.
Värd: Björn Nordling.
Lördag 23 februari. Naturvårdsag.
Holkrensning/komplettering mm.
Örsta kl. 0900.
Värd: Björn Nordling.
Onsdag 6 mars. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730.
Värd: Tryggve Engdahl.
Onsdag 3 april. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730.
Värd: Stefan Paulin.
Lördag 6 april. Angarn/Stof-exursion.
Örsta kl.0730.
Ansvarig: Stefan Paulin
Torsdag 11 april. Årsmöte
Kl. 1900
Plats : Mathiasgården,(Vallentuna ka.)
Lördag 13 april. Sträckräkning.
Samling kl. 0500 på platser som
Meddelas senare. Kontakta ansvarige
”Stefan Paulin” om du vill delta.
Onsdag 1 maj. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730.
Värd: Gunnar Hesse.

Torsdag 9 maj. (kristi him) Sitt o Glo.
Midsommarberget
Dropp in samling kl. 00.00-ca 1400.
Ansvarig: Björn Nordling.
Lördag 18 maj. Från Lindholmen till
Angarn. Samling Lindholmens stn.kl.0730
(obs. ca 10 km) se vidare info,hemsidan.
Ansvarig: Kjell Eriksson.
Lördag 25 maj. Trollsländeexursion.
Samling Skesta hage kl.0900.
Ansvarig: Eric Renman.
Onsdag 5 juni. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730.
Värd: Stefan Paulin.
Fredag 7-lördag 8 juni. Nattsångarexursion.
Örsta: kl.2130. Nattens värd: Hans-Georg
Wallentinus. Mera info senare.
Lördag 15 juni. Växter. Kårstaskogen.
Ansvarig: Hans-Georg Wallentinus.
Samling kl. 1000.
Onsdag 3 juli. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730.
Värd: Anders Barkengren.
Lördag 13 juli. Fjärilar/växter.
Samling kl.1000.Skesta hage.
Värdar: Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.
Onsdag 7 augusti. Månadsrunda.
Örsta kl.0730
Värd: Anders Barkengren.
Lördag 24 augusti. Trollsländeexursion.
Örsta kl.1000
Ansavarig: Eric Renman.
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Fortsättning medlemskväll frånsidan 10

En tydlig minskning. Men jakten på
skogshöns har inte förändrats. Det är vildsvinen som ökat. De sopar rent på markhäckande fåglars ägg och reden.
I våtmarkerna har vadarna minskat generellt inom Stockholmsområdet och även i
Göteborgsområdet, som man jämfört med.
Enkelbeckasin och rödbena nämndes.
Storspoven har förvisats till ytterskärgården. Och tofsvipa och gulärla får vi se
mindre av.
Däremot större fågelarter, som korp, trana
och gäss, är mer framgångsrika, än mindre
arter. Undantag tycks vara talgoxe och
blåmes, som stadigt finns överallt.
Ett annat exempel var pärluggla, som försvunnit från norra Sthlmsområdet och förekommer sparsamt i det södra.
”Vårt område” Angarnssjöängen - med
sina två atlasrutor, benämns 11I1G och
11I0G och dessa ansvarar Svante Söderholm för.Här är en länk till den ena rutan
som exempel http://svalan.artdata.slu.se/
birds/atlas/start.asp?atlasruta=11I1G
Norra Sthlmsområdet finner du här http://
svalan.artdata.slu.se/birds/atlas/atlas2.asp?
landskapskod=13
Vill du veta mer om Atlasinventeringen så
går du in på Stofs hemsida eller använder
länken http://www.stof.nu/
Atlasinventeringen/Allmant.html
/Björn Nordling och Karin Hendahl.

Tomas Viktor: årets talare på
Angarngruppens medlemskväll i Vallentuna.

Foton: Björn ordling.
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Information om hemsidan
Den nya hemsidan har nu varit i drift ett tag
och jag tänkte därför komma med lite information om hur den är uppbyggd och tänkt
att användas, något om vilka funktioner som
är på gång och kort om tekniken som används.
avigering
Toppmenyn ser likadan ut på varje sida och
där kan du hitta det material som inte förändras speciellt ofta. Där finns bland annat
information om föreningen, kontaktsida,
programkalender och rapporter från Angarngruppens exkursioner.Menyn till vänster
kan se något olika ut beroende på vilken sida
du befinner dig på, ibland saknas den helt. I
vänstermenyn finns t.ex. länkar till olika
”svalansidor”, genvägar till de senaste inläggen och länkar till andra föreningar.
Sidfoten ser likadan ut på alla sidor. Där
finns en liten uppdateringskalender, där man
kan se när de senaste inläggen publicerades.
Det finns också möjlighet att beställa prenumeration på sidan, via e-post samt att se om
någon har kommenterat ett inlägg.
Startsidan
På startsidan hittar du mer tillfällig information, den förändras så fort ett nytt inlägg har
publicerats. Inläggen på startsidan och på
nyhetssidan,kan du kommentera. Det kan du
göra genom att antingen klicka på
”pratbubblan” till höger om inlägget, eller
trycka på ”Leave a reply”. Det visas då en
ruta, där du anger ditt namn, din e-post och
skriver det du vill säga. Första gången du
lämnar en kommentar så måste den godkännas av en administratör vilket innebär att det
kan ta tid, innan den syns på sidan.
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Har du en gång fått en kommentar och din
e-post godkänd, kommer du fotsättningsvis
att kunna skriva kommentarer som publiceras direkt.
Hur sidan är byggd
Sidan är byggd med ett verktyg som heter
Wordpress, ett så kallat:
”Content manangement System” eller CMS.
Wordpress valdes, för att det är mycket
populärt, har öppen källkod och är gratis.
Populariteten och att det är öppen källkod,
gör att det finns väldigt många bra tilläggsprogram, som andra användare har byggt, du
behöver inte konstruera så mycket själv,
utan kan använda dig av andras arbete.
Tillägg och åtgärder
Följande lista innehåller några av de saker
som ska läggas till och åtgärdas. Den är skriven i slutet av november, så förhoppningsvis
har en del redan hänt, när du läser det här.
Mycket av informationen som fanns på den
gamla sidan, finns ännu inte på den nya. Det
är på gång, men har visat sig vara en ganska
tidskrävande uppgift. All kvarvarande engelska ska ändras till svenska. Ett forum för
registrerade användare ska läggas till. Kartan över Angarnssjöängen ska förbättras.
Utseendet på sidan ska förbättras något.
Du får gärna höra av dig, om du har förslag
på förbättringar, synpunkter eller om det är
något som du tycker är oklart. Du kan nå
mig på cstahlgren@hotmail.com, via kontaktformuläret på hemsidan eller vända dig
till någon i styrelsen, så vidarebefordras det
till mig.
Carl Johan Ståhlgren
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Angarngruppens styrelse.
Ordförande: Gunnar Hesse
tel. 070 –5566634.
gunnarhesse@hotmail.com

Informationssektionen: Bo Hedenstedt
tel. 08-54061484
bo.hedenstedt@telia.com.

Vice ordförande Hans-Georg Wallentinus tel. 08-510 104 31.

Anders Barkengren
tel. 070-4851645.

Sekreterare: Helena Blixt.
tel. 08-51241870.

Övriga ledamöter:

Kassör: Stefan Paulin,
tel.08-510 119 27,
stefan.paulin@swipnet.se.
Inventeringssektionen: Kjell Eriksson,
tel. 08-847069. .
aturvårdssektionen: Björn Nordling.
tel. 070-5804406.
Carl-Johan Stålgren tel. 073-5420975

Katastrofupplevelse.

Karin Hendal tel.070-6260901
Ulric Ilvèus

tel. 073-9600557

Webbmästare:
Carl-Johan Ståhlgren
cstahlgren@hotmail.com.
Rolf Andersson.
Föreningens hemsida: http://
www.angarngruppen.se

Så jäkla onödigt,vem/vilka kan glädjas åt att
bränna ner ett fågeltorn? Vi kom på plats och blev
bara helt stumma över detta illdåd.
Få se vad som händer framgent, finns det pengar
och kraft att återställa tornet igen?
Undrar/RED Foton: Irène Hedenstedt

