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ORDFÖRADE HAR ORDET
Sedan sist har vi från Angarngruppens styrelse fortsatt med våra kontakter med framför allt
Länsstyrelsen för att försöka påverka utvecklingen av naturreservatet i positiv riktning för både
natur och människor. Vi noterar med glädje, att vi alltmer framstår som Länsstyrelsens naturliga
samtalspartner i för detta relaterade frågor. Vi har åter framfört kravet på en större restaurering
för att försöka stoppa igenväxningen och den drastiska nedgången av antalet häckande fåglar,
som denna för med sig. En mycket väldokumenterad rapport författad av Svante Söderholm, som
beskriver den mycket negativa trenden för skrattmås, sothöna, svarthakedopping och årta tjänar
som god vetenskaplig grund för vår argumentering.
Vi har nyligen diskuterat flera positiva förslag från Länsstyrelsen angående möjliga projekt som
dikesrensning, markfräsning, anläggning av häckningsöar, ny observationsplats, nya bänkar runt
sjöängen och det tilltänkta lekområdet, som jag nämnde i förra Infobladet. Nu hoppas vi på, att
erforderliga anslag och övriga resurser för att genomföra dessa under de närmaste par åren kan
säkerställas. De första nya bänkarna är för övrigt redan på plats på Byksberget och fler kommer
runt sjöängen.
Vi har dessutom bjudit in landshövdingen för en privat visning av Angarnssjöängen, så att förståelsen för reservatets betydelse finns på högsta ort. Vi har fått ett positivt svar!
Vid ett tämligen välbesökt årsmöte i april, så valdes bland annat en ny styrelse. Hjärtligt tack till
Helena Blixt, som nu lämnar styrelsen efter flera år och välkommen till Andreas Viberg som nyvaldes. Tryggve Engdahl belönades med vandringspriset ”Vattenrallen” för förtjänstfulla insatser
och sedan lyssnade vi till Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist, som entusiastiskt föreläste
om att skåda fågel, det roligaste som finns.
Så är då våren äntligen här, men långt inne satt den! Innan dess hade området sitt första besök av
pärluggla på 25 år, därtill ett par och en kväll i sällskap av ett magnifikt norrsken (jag missade
dock båda!).
Nu hoppas vi på en fortsatt skön och givande vår med många fina naturupplevelser. Följ hemsidan för att se vilka utflykter, som Angarngruppen arrangerar. Välkommen!
På återseende i det gröna!
Gunnar Hesse

gunnarhesse@hotmail.com
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Fågelobservationer på Angarnssjöängen 1:a kvartalet 2013
Sammanställda av Kjell Eriksson.

Efter en töperiod vid årsskiftet fortsatte vintervädret i stort sett med snötäckta marker
under hela den aktuella perioden. Ett största
snödjup på 25–35 cm förekom i mars då vädret ofta var soligt med kalla nätter. En kort
period med något mildare väder förekom i
början av denna månad vilket medförde att
de första vårfåglarna anlände trots de vintriga
markerna.
Januari
2.1. En gräsandhane rastade tillfälligt i
Hackstabäcken vid Utloppet (UIS). En gammal havsörn flög över vid Åsta i västlig riktning (KEN). Havsörnar sågs senare överflygande vid sju andra väl spridda tillfällen under januari – februari månader
(Angarngruppen). En ringduva passerade
förbi mot SO (SPN) och en mindre hackspett
trummade kortvarigt vid Midsommarberget
(BNG).
5.1. En mindre flock stjärtmesar sågs vid
Klosterbacken liksom även den 10.1. (BNG)
och åtta tallbitar flög över skogen norr om
Seneby i NO-lig riktning (Mikael Johansson).
6.1. Tre sångsvanar flög förbi vid Angarn
(DHN).
8.1. En stenknäck sågs vid Seneby (BNG).
11.1. En fjällvråk iakttogs i markerna norr
om sjöängen (KON). Annars sågs fjällvråken
till och från kring sjöängen under den aktuella perioden (GHE, KHL, RON) m.fl.). Tidvis
tycks den ha uppehållit sig på andra platser i
trakten. Bl.a. öster om Storsjön vid Lindholmen. Vinterobservation av hämpling: Två ex
födosökande vid Örsta gård (SSM).

13.1. En duvhök sågs sittande i en asp nära
Lingsbergs gård (AVG), vilket var den enda
observationen av duvhök i området under januari- februari månader. Annars som vanligt
ofta sedd fram i mars (Angarngruppen).
17.1. Sidensvansen var ovanligt förekommande under vintern. Fyra fåglar rastade vid Midsommarberget denna dag (BNG) och fem flög
över vid Hacksta 26.1. (SSM).
26.1. Även korsnäbbarna var ovanliga denna
vinter men en sjungande mindre korsnäbb observerades vid Ådalen detta datum (SSM).
Februari
1.2. Sjutton sidensvansar rastande i Skesta
hage (BNG).
2.2. En sparvhök flög ut över sjöängen från
Midsommarberget (KEN). Troligen från ett
jaktförsök vid fågelmatningen där. Sparvhökar
sågs vid ett flertal tillfällen under vintern jagande vid fågelmatningarna bakom Midsommarberget och i Skesta hage (Angarngruppen).
En flock på trettiotvå björktrastar födosökte
nära Örsta gård (UIS). Annars sågs bara enstaka björktrastar vid Angarn under hela vintern.
3.2. Varfågel sedd för sista gången vid Angarnssjöängen denna vinter (Anders Haglund).
Annars på vanligt vis stationärt förekommande
i området sedan slutet av september. Slagen
av sparvhök?
6.2. Steglitser förekom i markerna kring sjöängen under hela vintern (Angarngruppen).
Som mest iakttogs tjugofem ex i en flock vid
Seneby – Ådalen Arten sågs ofta födosökande vid fågelmatningarna i området.

Fortsättning sidan 3.
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Fortsättning från sidan 2

16.2. Inga grönsiskor sågs under vintern
förrän den 16.2. Därefter tycks arten ha anlänt i par eller enstaka till trakten och rapporterades regelbundet under resten av perioden (Angarngruppen).

9.3. På vanligt vis började duvhökar ses ofta och
närmast dagligen vid Angarn under mars månad.
Tre hökar iakttogs denna dag liksom den 24.3.
(JAN, DHN) respektive (KGS). Kajsträck, fyrahundra ex passerade mot NO (Mikael Johansson).

17.2. Gulsparven är numera mindre allmän i
området vintertid än på 1970-80-talet. Som
mest observerades denna vinter sjuttio ex
vid Midsommarberget den 17.2. (SSM).

12.3. Gråsiskor förekom mycket sparsamt under
vintern. Den enda större flocken (åttio ex) sågs
nu flyga över nära Lingsbergs gård (AVG).

22.2. Enstaka bergfinkar sågs sporadiskt vid
fågelmatningen i Skesta hage under vintern.
2 ex 22.2. (BNG).

15:3. En mindre hackspett födosökte i St Ekhammaren (EKN) och en ropade senare i Klosterbacken 23.3. (BNG).

28.2. Grågåsen blev vårens första flyttfågel
vid Angarn då en ensam fågel fällde på isen
utanför Byksberget 10:00 (SPN).

16.3. Två pärlugglor hördes på kvällen i skogen
norr om Angarnssjöängen (Mikael Johansson
och Jens Johansen). Se separat artikel i bladet om
”Nordliga ugglor i Vallentunatrakten”.

I markerna kring Angarnssjöängen hördes
barrskogsmesarna sjungande för första
gången under vintern enligt följande: Svartmes 1.2., tofsmes 23.2. och talltita 24.2.
(Angarngruppen).

17.3. En sparvuggla hördes visslande i skogen
norr om sjöängen och fortsättningsvis månaden
ut (BNG, UIS m.fl.)

Övervintrande bofinkar höll till i anslutning
till fågelmatningarna vid Midsommarberget
och i Skesta hage under hela vintern. Som
mest iakttogs fem bofinkar på de båda lokalerna (SSM).
Mars
2.3. Vårens första ringduva sträckte över
mot SO (UIS).
5.3. Kanadagås, ormvråk, tofsvipa och
sånglärka sågs för första gången vid Angarn
denna vår. Nyanlända var även flyttande
björktrastar (JAN, CWD).
6.3. Tre mindre sångsvanar som sträckte
över mot NO sågs av deltagarna vid Angarngruppens månadsexkursion vilka även
noterade vårens första skogsduvor.

24.3. Havsörnar sågs närmast dagligen överflygande under mars månad. Tre olika örnar iakttogs denna dag (KGS, SSM).
26.3. Första hämplingen för våren noterades
(BNG).
29.3. De första stararna visade sig (JAN, DHN,
SPN). Ovanligt sent men efter några dagars vårlikt väder i början av mars återvände vintern med
vinterförhållanden fram till slutet av månaden.
Några råkor sågs på sträck liksom dagen därpå
(BNG, Jens Johansen).
30.3. En sädgås rastade vid det nu öppna Lundbydiket och den första fiskmåsen noterades
(KGS, Jens Johansen). En lappsparv rastade på
en åker nära Örsta (KGS).
31.3. Antalet rastande grågäss vid sjöängen ökade markant i slutet av månaden. Etthundratrettiofyra ex noterades denna dag (JAN) och den första dubbeltrasten rapporterades (Bertil Björklund).
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Saxat från föreningens årsmöte 2013.
En som synes mycket glad och tillika
överraskad ”Vattenrallvinnare”
Tryggve Engdahl.
Styrelsens motivering :
Tryggve är sedan många år en flitig besökare vid Angarnssjöängen. Vid ett flertal
tillfällen har Tryggve framgångsrikt lett
våra populära månadsrundor och har dessutom ofta på ett föredömligt sätt dokumenterat våra utflykter genom omtyckta rapporter
på vår hemsida. Tryggve har också varit

Gigi och Eva.
Två glada,kunniga och inspirerande talare
guidade mötesdeltagarna runt bland
fåglar och glada minnen. Vi fick
också en information om ”Rapphönan”, en
skådarförrening för kvinnor som dessa
två entusiaster startade.

till stor hjälp med fågelmatandet i Skesta hage och Midsommarberget.
Grattis!
Foto: Dan Henriksson.

Foton: Björn ordling.

Revisor Stina Yström
Läser revisionsrapporten
oggrant följd av
Ordföranden Gunnar
Och kassören Stefan.
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Problem i vargreviret
Under den gångna vintern har det nya vargparet spårats vid flera tillfällen. I samband
med spårningarna har inventeringarna samlat spillningsprover in för DNA-analys. Analyserna visar att tiken kommer från Norareviret i Västmanland och hanen från Skugghöjden-reviret i västra Värmland.
Vargparet spårades tillsammans fram till
mitten av mars. Från slutet av mars och fram
tills nu har endast en ensam varg spårats och
siktats i reviret. Länsstyrelsen vet inte om
det är hanen eller tiken som går kvar i reviret och vi vet inte heller vad som skett med
den andra vargen i paret. Enligt länsstyrelsen finns det inget som pekar på att något
brott ligger bakom vargens försvinnande.
Enligt andra vargkännare talar det faktum att
ingen död varg påträffats mot att vargen avlivats illegalt (inte heller varghonan från
förra året hittades). Flera gånger har dessutom viltstängslet mot E18 klippts upp och
köttstycken lagts ut på vägsidan av stängslet.
Den 20 april angreps en mindre hund av den
kvarvarande vargen norr om Brottby. Vargen hade lyft upp hunden och gått en bit
med den i munnen, men släppte den sedan. I
samma veva hade vargen visat intresse för
andra hundar i trakten.
Enligt en tidningsnotis kan det trots allt ändå
bli vargvalpar i reviret till sommaren. Det
förutsätter att det är honan som går kvar.
Enligt samma notis kan en ensam varghona
klara av att föda upp 1-2 valpar.

Förutom vargparet har en varg uppenbarligen
uppehållit sig norr om Rialareviret. Det finns
ett antal observationer från mellersta delen av
Norrtälje kommun under mars och början av
april. Bland andra såg Kjell Eriksson spår och
spillning på sjön Sparren norr om Kårsta
(bekräftat av länsstyrelsen). Sparren ligger
klart norr om gränsen för Rialareviret. Den
s.k. Junselevargen förflyttades till trakten
kring Rimbo, för att om möjligt få henne att
fatta tycke för den här vargen och stanna kvar
i reviret. Men hon drog, som ni vet, snabbt
tillbaka till Junseletrakten.
Hans-Georg Wallentinus

Sen vår
Våren har varit sen i år men våren 1970 var
nog värre. Vid Angarn noterade jag den 9 april
1970 följande: Markerna helt snötäckta med
ett snödjup som varierar mellan 20 och 50 cm.
Sjöängen helt frusen – inget öppet vatten.
Angarn 19 april 1970: Markerna fortfarande
snötäckta till 95 % och snödjupet varierar mellan 0 och 50 cm. Sjöängen öppen till mindre
del nu.
Kjell Eriksson
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otis från kassören.
Påminnelse om medlemsavgiften för
2013
Nu har några månader förflutit på 2013 och
föreningen har fått in större delen av medlemsavgifterna för året. Men det saknas en
del från dem som varit medlemmar under
tidigare år. Jag hoppas att även de vill fortsätta att stödja föreningens verksamhet och
gör på detta sätt en första, generell, påminnelse. Under juni kommer en personlig påminnelse att skickas ut. Men eftersom detta
är en arbetskrävande rutin, vill jag minimera
antalet sådana påminnelser.
Påminnelser till dem som betalar på avi via
epost, kommer att skickas ut redan under
maj månad.
Är du osäker på om du betalt, så önskar
jag att du kontaktar mig, så får vi skapa
klarhet. En ev dubbelbetalning, skapar
också administrativt arbete.
Avgifterna är:
Enskild medlem, senior 100:Enskild medlem, junior 30:Familjemedlemskap 150:Avgiften betalas till plusgirokonto
217969-5.
/Stefan Paulin
08-510 11927
0702-27 45 13
stefan.paulin@swipnet.se

Lite info om kilsamverkan - då jag
tror att vår info hittills kanske har varit lite sporadisk.
AB-kilen står för Angarn- Bogesundkilen.
Gunnar och jag representerar i grönakilsamverkan tillsammans med naturskyddsföreningen och tjänstemännen i Täby, Österåker,
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Danderyd, Täby, Sollentuna, Upplands-Väsby
och Vallentuna. Syftet är att bevara sammanhängande grönområden så att bla djurlivet får
möjlighet att förflytta sig inom hela nordostsektorn.
(Kilarnas utbredning är enl politiska beslut och
verkar svåra att ändra. För vår del är kilgränsen
i Gävsjödalen inte optimal. Kilar är liksom naturskyddsområden, ofta avsatta inom ekonomiskt olönsamma områden.) De gröna kilarna
är initierade av SNF i samarbete med kommunerna. Ansvaret är nu överfört till kommunernas politiska ledare, men drivs av oftast engagerade tjänstemän.
Vår roll har hittills varit att följa arbetet för att
bevaka vårt intresseområde. Efter en tid av
övergripande målsättningar, planering och engagemang av politikerna, har vi nu kommit
”ner” till mer praktiskt arbete i arbetsgrupper
bestående av tjänstemän och intressenter, dvs
sådana som vi.
Intresset från de olika kommunernas politiker är
mkt varierande. Vallentuna ligger inte i topp 
vilket inskränker tjänstemännens arbete i ”rätt”
riktning.
Av det som kom upp i dagens möte och berör
oss, är medverkan i olika arbetsgrupper. Jag
markerade vårt intresse på följande
- naturskolan, för att få idéer och arbetssätt i samband med vårt rekryteringsbehov/föryngring
- kilanalys/barriäreffekter som är två
arbetsgrupper som troligen slås samman. Handlar om effekterna av kilarnas
tillkomst och kvarvarande barriärer.
Personlig kommentar är att SNF har gjort ett
stort och bra arbete, men att det blir rörigt en tid
när kommunerna varvar ansvarsperioder och
har olika politik och ambitioner sinsemellan. En
del satsar på fler grodor, en del på fler skattebetalare. Det är en löslig organisation som det tar
tid att implementera i det reguljära kommunarbetet. Men inget är omöjligt och som utomstående intressent förstår man inte allt.
Du får gärna fråga om något är oklart!
Björn ordling
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#ordliga ugglor i Vallentunatrakten.
Text: Kjell Eriksson

Hösten 2012 och fram till våren 2013 har
varit de nordliga taigaugglornas tid i Vallentunatrakten. Märkligt nog har samtliga av de
i Sverige normalt nordliga och skogslevande
ugglearter observerats inom Vallentuna
kommun under denna tid. Det har varit fråga
om hökuggla, slaguggla, lappuggla och pärluggla.
Orsaken till detta torde för åtminstone tre av
dessa (slaguggla möjligen undantagen) ha
varit födobrist genom en hastig och kraftig
nedgång av smågnagarna i de nordliga delarna av Skandinavien och förmodligen även
längre bort i nordost vintern - våren 2011 –
2012 vilket medförde en stor utflyttning för
de nämnda arterna med undantag för slagugglan.
Nedan följer en kort sammanställning med
historik över observationer av dessa arter
inom Vallentuna kommun.
Hökuggla
Hökugglan är känd för att med långa och
oregelbundna mellanrum göra stora, närmast
invasionsliknande flyttningsrörelser från de
nordliga häckningsområdena ned till södra
delen av Sverige i samband med födobrist.
Dock brukar närmast årligen någon enstaka
hökuggla visa sig nere i Uppland under vinterhalvåret.
Under våren och sommaren 2012 började en
måttlig hökuggleinvasion märkas i Stockholmstrakten vilken kulminerade under hösten samma år. Vid Angarn sågs en hökuggla
den 20 september nära Kusta av Andreas
Viberg, vilket är den första kända observationen av arten i Angarnområdet någonsin.
Senare under hösten och vintern 2012-2013
sågs hökugglor vid Angarn vid följande tillfällen: 1 ex 31.10. i området St Ekhammaren
– Kustakullen, 1 ex vid Klosterbacken 3.12.
och 1 ex vid Högdalatippen, strax SV Angarn 23.12. Kanske var det samma fågel som
rörde sig i trakten.

Även på andra håll inom Vallentuna kommun observerades hökugglor under samma
tid. 1 ex nära Hakunge gård 8 och 10.11., vid
Lindholmens gård 24.11. och den 22.1. påträffade Gunnar Dolk en hökuggla i området
Lidberga – Storgården, väster om Garnsviken, vilken sågs där av många fågelintresserade fram till i början februari. Enligt boende
i området hade hökugglan funnits där även en
tid före den 22 januari. 1 ex iakttogs senare
vid Brollsta golfbana dagarna 16 och 22 februari. Uppgifterna ovan är hämtade ur fågelrapportsystemet Svalan.
I och med Svalan blir många hökuggleobservationer allmänt kända men även före detta
systems införande finns ett mindre antal uppgifter om observerade hökugglor inom Vallentuna kommun. En hökuggla sågs sittande i
toppen av telefonstolpar nära Lövsta vid Hederviken 14.11.1971. Hösten 1983 förekom
en makalöst stor hökuggleinvasion i södra
delen av Sverige. I landskapet Värmland bedömdes att mellan 2000 och 4000 hökugglor
var i rörelse där under hösten och likaledes i
Gästrikland mellan 1000 och 1500
hökugglor. (SOF 1990. Sveriges fåglar. 2:a
uppl. Stockholm.)
I samband med denna invasion finns ett antal
kända observationer av hökugglor inom Vallentuna kommun. 1 ex sågs nära Veda vid
Lindholmen 7.11. och i Vadadalen iakttogs
en hökuggla 7-9.11. liksom vid Römossen
14.11.1983. Därefter finns endast en enda
känd observation före höstens hökuggleinvasion: 1 ex sågs nära L:a Lundby i Markim
8.11. 1999.
I samband med hökuggleinvasionerna förekommer det att hökugglor stannar kvar och
häckar längre söderut än det normala häckningsområdet uppe i norr om födotillgången
är god. I Uppland känner man till ett fåtal
häckningar under 1900-talet och fram till
våra dagar.
Fortsättning sidan 8.
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Fortsättning från sidan 7.

Ingen häckning är känd inom Vallentuna
kommun, men strax utanför i skogarna vid
Beateberg, Rö socken, påträffade Karl-Erik
Fridzén ett häckande par som fick ut fem ungar våren-sommaren 1958. Karl-Erik har skrivit mycket intressant om detta i sin bok
”Fågelperspektiv” utgiven 1998.
Under våren 1984, efter den stora invasionen
1983, påträffade Karl-Erik Fridzén ytterligare
en häckning i Uppland! Denna gång i skogarna i den nordligaste delen av Uppland, söder
om Gysinge. Det kan alltså finnas anledning
att hålla utkik efter hökugglor under vårensommaren 2013!
Slaguggla
Slagugglan häckar regelbundet från mellersta
Upplands skogsmarker och vidare norrut i
landskapet. Arten är utpräglat stationär men
har under sen tid visat en tendens som häckfågel att långsamt dra sig söderut i bl.a. Uppland.
Flera observationer av arten i Stockholmstrakten på senare år är förmodligen ett resultat
av detta. För Vallentunatraktens del finns det
en vag uppgift tidigare om en tillfälligt observerad slaguggla inom kommunen. En första
säker observation av slaguggla gjordes dock
den tredje februari 2013 av Bertil Björklund
och Åke Österberg på ett hygge norr om
Strömsberg i Tärnanområdet. Slagugglan uppehöll sig sedan på detta hygge fram till den
sjunde februari och sågs där av ett flertal fågelintresserade.
Lappuggla
Lappugglan förknippas gärna med det stora
skogslandet i Norr- och Västerbotten men den
har under sen tid dragit sig längre söderut och
häckar nu sällsynt även i Norrlands sydliga
landskap liksom i de nordligaste delarna av
Svealand. Några enstaka häckningar har påträffats i norra Uppland.
I samband med det stora, invasionsliknande
uppträdandet i södra Sverige från våren och
sommaren 2012 gjordes den första kända och
rapporterade observationen av lappuggla
inom Vallentuna kommun.

2013
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Stefan Paulin rapporterade den första lappugglan femte september 2012 nära Perstorpet, öster
om Lindholmen. Den fanns där även dagen därpå men var sedan försvunnen. Boende i området
meddelade att lappugglan funnits där sedan några veckor tillbaka.
En lappuggla sågs senare vid Strömsängen nära
Hersen, i Tärnanområdet den 27 september och
efter nyåret inte långt därifrån, strax väster om
Exarbysjön 15 februari och 18 mars 2013. Möjligen var det samma lappuggla som uppehöll sig
en lång tid i denna del av Tärnanområdet.
Pärluggla
Pärlugglan häckar med mycket starkt varierande
antal i större delen av landet men har sin största
utbredning i de norrländska barrskogarna. I
Uppland har den sitt säkraste fäste i den norra
och nordöstra delen av landskapet men anses ha
minskat där som häckfågel under senare decennier. I Stockholmstrakten tycks pärlugglan närmast helt ha försvunnit under samma tid.
Pärlugglan var annars en förhållandevis vanlig
fågel i de större skogsområdena inom Vallentuna kommun under 1970-talet. I skogsområdet
öster om Vadadalen – Römossen, som då besöktes regelbundet av medlemmar i Angarngruppen
för ugglelyssning, hördes vanligtvis årligen flera
ropande pärlugglor under den tidiga våren. Även
häckning konstaterades där.Möjligen blev arten
mera ovanlig redan under 1980-talet men hördes
vanligtvis årligen ropande i bl.a. Tärnanområdet
fram till mitten av 1990-talet. Men efter 1996
saknas kända observationer av under vårarna
ropande pärlugglor i Vallentuna kommun fram
till de två pärlugglor som påträffades ropande i
skogen norr om Angarnssjöängen av Mikael
Johansson och Jens Johansen den 16 mars 2013.
Dessa hördes sedan en kort tid, möjligen var det
fråga om ett par. Därefter ropade en pärluggla på
platsen fram till kvällen 31 mars men tystnade
sedan eller försvann från skogsområdet. I detta
tämligen begränsade skogsområde har pärlugglan inte haft någon stadig förekomst genom åren
men har tillfälligt hörts ropande under vårarna
1974, 1977 och 1980. Dessutom påträffades en
skadad pärluggla strax väster om Lingsberg i
början av mars 1986.
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Program vår- sommar- höst 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 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 Fågelexkursion Lindholmen. Samling Lindholmens stn.kl.0730
Vandring i det fågelrika området kring Vasakullen, Storsjön och markerna öster om
denna sjö se vidare info.hemsidan.
Ansvarig: Kjell Eriksson.
Lördag 25 maj. Trollsländeexkursion.
Samling Skesta hage kl.0900.
Ansvarig: Eric Renman.
Onsdag 5 juni. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730. Värd: Stefan Paulin.
Fredag 7-lördag 8 juni. Nattsångarexkursion. Samling: Örsta kl.2130.
Nattens värd: Hans-Georg Wallentinus.
Mera info senare.
Lördag 15 juni. Växter och djur i Kårstaskogen kl. 9.30/9.50
Programpunkten är en fortsättning i serien av
besök i olika naturmiljöer. I år har turen
kommit till att ta en närmare titt på en östsvensk mosse. Vi ska besöka en av mossarna
i Kårstaskogen

Längs vägen dit finns en delvis kalkgynnad
vägkantsflora med ett rikt insektsliv, som också kan vara värd att titta lite närmare på.
Samling på parkeringen vid Kvarnstugan kl
09.30 för samåkning till Kårsta. Vi hämtar upp
Kårstabor vid skolans parkering ca 9.50. Eftersom vi besöker en våt biotop behövs stövlar
(och myggmedel). Slut omkring kl. 13.00 Ta
med förmiddagsfika!
Leder gör Hans-Georg Wallentinus. Programpunkten är ett samarrangemang med Össeby
hembygdsförening.
Onsdag 3 juli. Månadsrunda.
Örsta kl. 0730.
Värd: Anders Barkengren.
Lördag 13 juli. Fjärilar/växter.
Samling kl.1000.Skesta hage.
Den här programpunkten har redan blivit en
tradition. Vid den här tiden på året flyger
många av hagens fjärilsarter. Vi är som vanligt
på jakt efter den ovanliga dagfjärilen svartfläckig blåvinge som flyger i första halvan av
juli månad och som i Skesta hage har sin enda
förekomst i Stockholms län. Hittills har vi haftur med vädret. Vi satsar på att ha samma turden här gången.
Samling på parkeringen vid Skesta hage, mellan Skesta och Lappdal på Angarnssjöängens
nordvästsida kl. 10.00. Ta med förmiddagsfika
och fjärilshåv, burkar, förstoringsglas/lupp
m.m. om du har!
Värdar: Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.
Programpunkten är ett samarrangemang med
Össeby hembygdsförening.
Onsdag 7 augusti. Månadsrunda.
Örsta kl.0730
Värd: Anders Barkengren.
Lördag 24 augusti. Trollsländeexkursion.
Örsta kl.1000
Ansvarig: Eric Renman.
Se vidare datum sidan 10.
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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: Ulric Ilvèus
tel. 073-9600557

Övriga ledamöter:
Karin Hendal tel.070-6260901

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

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

Här kompletterande datum för höstens rundor mm! Se kompletterande
uppgifter i nästa nummer av bladet
samt på hemsidan.
Onsdag 4 sept Månadsrunda. Örsta kl.0730.

ästa nummer av infobladet

Onsdag 2 okt. Månadsrunda. Örsta kl. 0730.

kommer ut i september månad.

Torsdag 3 okt. Medlemskväll kl. 1900 i
Mathiasgården/Vallentuna. Natur-fotografen
Ingemar Lind visar film. Programmet görs i
samarbete med Naturskyddsföreningen i Vallentuna.

Manusstopp
31 augusti
Välkommen med manusförslag
och bilder. Sänd detta till:
bo.hedenstedt@telia.com

Onsdag 6 nov. Månadsrunda.Örsta kl.0730.
Onsdag 4 dec. Månadsrunda. Örsta kl.0830
(obs: vintertid)

