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Ordföranden har ordet
En vädermässigt intressant sommar går mot sitt slut och nu väntar hösten med den omfattande flyttningen söderut. Lite magert på raritetsfronten (om nu det är det, som lockar) har det
ju varit hittills i år, så det blir spännande se, vad resten av året kan bidra med.
Ett utmärkt sätt att följa djurlivet vid Angarnssjöängen är naturligtvis Artportalen, som tog
över efter Svalan för några månader sedan. Den nya versionen har bjudit på ömsom vin och
ömsom vatten jämfört med sin föregångare. Den 15 september kommer en av männen bakom både den gamla och den nya portalen till Mathiasgården i Vallentuna för att berätta och
svara på frågor. Missa inte detta tillfälle att träffa Bertil Johansson, som är en av de verkliga
portalexperterna; mer information som vanligt på vår hemsida.
I förra numret av Informationsbladet kunde vi redogöra för de positiva planerna från Länsstyrelsen avseende det planerade projektet vid Lundbydikets inlopp i sjöängen och anläggandet av den så kallade Lundbydammen. Länsstyrelsens förslag är nu under myndighetsprövning genom en anmälan om vattenverksamhet. Vi hoppas på snabbmalning av byråkratins
kvarnar, så att arbetet kan komma i gång kanske nästa år. Redan under förhösten kommer
dock som en separat åtgärd en fräsning av ett stort område på Angarnssjöängens södra sida
att genomföras och förhoppningsvis kommer vadare och andra fåglar att gilla detta.
Tillbaka till Angarngruppens aktiviteter i höst. Nästa större jubileum inträffar i början av november, då det då är tio år sedan första Månadsrundan ägde rum. Första rundan startade
nämligen den 2 november 2005 och den 4 november ”kör” vi novemberrundan med lite extra guldkant. Häng med!
Innan dess hinner vi bland annat med en filmafton med Ingmar Lind den 1 oktober. Verkligen en favorit i repris och årets tema är ”Mina drömmars skog”. Väddöexkursionen följer
den 3 oktober (tradition den också!) och sedan Björns skärgård för tredje gången cirka tre
veckor senare. En hel del annat också, så rådgör med vår hemsida, så missar Du ingenting!
Så mycket kommer att hända igen denna höst vid Angarnssjöängen. Hjärtligt välkomna och
på återseende!

Gunnar Hesse
gunnarhesse@hotmail.com
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Fågelobservationer vid Angarnssjöängen 2:a kvartalet 2015
Observationer från Artportalen sammanställda av Andreas Viberg.
PNN Per Norlin, JAN Jan Andersson, BBD Bertil
Björklund, AÖG Anders Öberg, RIN Rune Isaksson,
PGG Per Gullberg, EKE Erik Koppe, SSM Svante
Söderholm, AVG Andreas Viberg, ANG Angarngruppen, SPN Stefan Paulin, JJN Jens Johansen, BNG
Björn Nordling, UIS Ulric Ilvéus, RAN Rolf Andersson, JSD Jan Söderlind, MLN Mattias Larsson, DHN
Dan Henriksson, JGP Joachim Grohp, LJN Linus
Jonsson, PMN Per Melin, ÖSN Örjan Sjögren, JAG
Jan Attebring, AMÄ Ari Määttä, MMT Magnus
Mossfeldt, CJS Carl Johan Ståhlgren, RIN Rune
Isaksson, HKO Hannu Koho, BJN Bertil Johansson,
BLJ Bo LG Johansson, ROL Rickard O Lindström,
MFG Melcher Falkenberg, MGN Måns Grundsten,
DPN Daniel Pettersson, TPT Tomas Pärt.

April
1.4 En gammal kungsörn ses på håll sträcka mot
V (ANG).
3.4 Rördromen tutar igång för säsongen (EKE).
6.4 Upp mot 100 bläsänder rastar i sjöängen
(JSD). Dessutom ses 2 bläsgäss (EKE) samt
den ena av periodens 2 fjällvråkar som
sträcker mot NO.
8.4 Vinterns varfågel säger tack och hej för den
här terminen (MFG, RSR).
10.4 BJN har periodens enda obs av sidensvans,
därtill 5 stycken vid Skesta.
12.4 EKE har en pilgrimsfalk jagandes vid Kusta.
15.4 2 exemplar av den för sjöängen något ovanliga knölsvanen rastar i sjöängen (MMT), 11
sädgäss sträcker dessutom mot NO JAN)
18.4 Årets första fisktärnor i sjöängen ses av
UIS.
19.4 Periodens högsta antal salskrakar noteras
med 6 exemplar(HKO). EKE och HKO har
en ensam skäggmes vid Grävlingholmen.
22.4 De första göktytorna hörs för året. Göktyta
är förhållandevis vanlig runt sjöängen, upp
mot 10 revir skulle jag gissa om vi i räknar
in hela naturreservatet. En jorduggla upptäcks på aphåll sträcka mot norr på kvällen
(AVG, JAG)
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25.4 Plötsligt hoppar 2 hanar ringtrast ut på gräsmattan nedanför Klosterbacken och kan ses av
många observatörer (AVG mfl). Ringtrast är
relativt svår i Angarn men de som setts genom
åren är starkt koncentrerade till just den 25
april. Dessutom sträcker ett 20-tal storspovar
förbi och bjuder på en visselkonsert.
26.4 JGP har 6 brunänder i sjöängen, och de första
grönsångarna hörs för året (GDK). AVG och
SSM har en pilgrimsfalk som gör några vändor
sjöängen innan den fortsätter mot NV. 2 rödbenor spelar vid Lundbydiket och runt omkring i
sjöängen finns ca 150 skrattmåsar och periodens högsta antal snatteränder, 14 (SSM).
27.4 En ägretthäger ses kortvarigt spatsera vid
Lundbydiket av DPN.
30.4 2 par brun kärrhök håller på att etablera sig i
sjöängen och de stannar perioden ut. (DHN).
Dessutom har samme observatör vårens sista
fjällvråk mot NO. Periodens högsta antal mindre strandpipare, 4, ses vid Lundbydiket av
RAN. BLJ har en stenfalk vid tältdungen.

Maj
1.5 BNG och RAN har en jorduggla vid Kusta. LJN
har en sträckande storlom. Storlom är ganska
svår i Angarn med någon enstaka obs per år.
2.5 Även dvärgbeckasin var svår i år, men under
sitt-å-glo-spektaklet spelar 1-2 ex som hörs
från de tappra på Midsommarberget (SSM
mfl). Hela 8 vattenrallar ackompanjerar den
lille (SSM).
3.5 JJN har den enda visuella kontakten med dvärgbeckasin under perioden, beckasinen födosöker
i blötan SV om Byksberget. 58 ljungpipare
rastar på den desto torrare Åstaåkern (SSM),
dessutom sträcker en silvertärna förbi. Hela 10
svarthakedoppingar rapporteras av ROL.
6.5 Periodens högsta antal gluttsnäppor, 15, noteras
av PMN. EKE har lockande skäggmes samt
årets första angarngök, och RIN hittar den
mycket efterlängtade ortolansparvshanen som
klarat fransmännens lömska fällor och återvänt
till Olhamra. Något spektakulär är den obs av 3
spelande rörhönor SSM har vid Södra maden.
Kul är de 23 storspovar BNG har sträckande
mot N.
7.5 För första gången för året noteras 2 spelande
rördromar (BNG) i sjöängen och de hördes
framöver.
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9.5 AVG, SPN och LJN har en spännande obs av
en fågel som på plats bestäms till dvärgörn,
ljus fas. Örnen ses från området nedanför
fågeltornet och kommer från SO från kyrkan
och rör sig sakta in mot sjöängen innan den
sätter ordentlig fart mot NV. Observationen
är ännu inte granskad och godkänd av RK så
vi får väl se om det blir en ny art för sjöängen eller inte. Godkänd blir i alla fall den
2K+ kungsörn som visar sig vid några tillfällen under förmiddagen (AVG mfl). Örnarna är det enda som kan locka ut de stackare som deltar i fågeltornskampen ur den
trånga lådan som kallas fågeltorn. Dessutom
ses minst 5 lärkfalkar, en pilgrimsfalk och
en råka (RAN, SPN) samt årets första näktergal vid Lilla Ekhammaren (CJS). MGN
har dessutom hela 9 årtor i sjöängen, 6 hanar
och 3 honor,
10.5 Upp mot 150 grönbenor rastar i sjöängen
(AVG), periodens högsta antal. Dessutom
17 småspovar som rastar på Åstaåkern (UIS
mfl)
13.5 BNG och RAN har en brun glada sträckande mot NV, PNN kontrar med periodens
enda dubbelbeckasin som stöts mellan
Byksberget och Lundbydiket. Dessutom
finns 30 brushanar och 2 mosnäppor vid
Byksberget.
14.5 En mycket sen obs av kungsörn görs av
BBD, antagligen rör det sig om samma fågel
som sågs några dagar innan. Peak grågås
(adulta fåglar) nås med 285 individer, alla
räknade av SSM. SSM har dessutom den för
sjöängen betydligt mer ovanliga strandskatan sträckande mot O.
16.5 ÖSN maxar med 30 rastande gulärlor, och
SPN maxar med minst 10 lärkfalkar som
jagar trollsländor över norra delen av sjöängen. Dessutom hittar SPN en ägretthäger
som till glädje för många stannar under förmiddagen i sjöängen.
17.5 EKE har en sällsynt obs av kustlabb som
sträcker NO över Utloppet, och dessutom en
strandskata mot O. Mindre ovanligt är den
kärrsångare som blir årets första vid Örsta.
18.5 En 2K hane mindre flugsnappare sjunger
sporadiskt vid Sommarstugeområdet (GDK
mfl). EKE har en stenfalk födosökande.
20.5 En jorduggla ses under några kvällar jaga
över Örstaåkern (AVG m.fl). En stor flock
skrattmås (ca 150) kommer in över sjöängen
på kvällen och drar några varv (AVG).
21.5 Obsarna av blå kärrhök var inte många under våren men denna dag har MLN en 2k
hona som drar mot SV.
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23.5 Bivråk ses då och då under sommaren med
början denna dag. Sannolikt häckar något eller
några par inom den närmaste milen från sjöängen. Dessutom ses en 2k hona blå kärrhök
(AVG). Dagens art är ändå den bruna glada
flera lyckliga har sträckande mot syd rakt över
vid Midsommarberget strax före klockan ett.
Livskryss för UIS, undertecknad hade dock
tyvärr redan gått hem för dagen och saknar
ännu arten i Angarn.
24.5 Två sena gransångare hörs sjunga vid tornet
samt vid St Ekhammaren (EKE, AVG)
27.5 Årets enda observation av sommargylling görs
när SPN hör några sporadiska strofer vid Kusta. Sommargylling hade inget bra år i Uppland
med få obsar.
28.5 BBD hittar en hane mindre flugsnappare vid
Olhamraparkeringen och den ses/hörs några
dagar. GDK har 3 myrsnäppor vid Lundbydiket och de kan ses de påföljande dagarna. TPT
har en mycket trolig ängshök, en sträckande
hona på långt håll.
29.5 Vårens enda kornknarr hittas av BNG vid
”ortolanhörnet” och knarren knarrar sporadiskt
under några kvällar.

Juni
3.6 GDK har periodens enda hane blå kärrhök vid
Örsta.
5.6 Kattugglan som häckat vid Olhamra har fått ut
3 ungar (AMÄ). En stor flock starar, ca 700
stycken, ses lämna nattens rastplats i vassen av
SSM, men kanske blir han gladare av den ensamma turkduvan som flyger förbi vid Örsta,
eller den vaktel som hittas vid Ådalen. Vakteln
kan sedan höras under en vecka.
15.6 Strax innan midnatt kommer 17 tranor in och
landar vid Utloppet (AVG).
18.6 Ett av de första hösttecknen är sydsträcket av
svartsnäppa. AVG har 10 stycken helsvarta ute
på lerbanken utanför Sommarstugeområdet.
23.6 Småfläckig sumphöna har haft ett katastrofår i
sjöängen och även på andra ställen, men denna
dag hörs i alla fall en spelande individ (SPN,
BBD).
Backsvala ses under maj-juni vid 7 tillfällen, mest
intressant är kanske obsarna 24-25 juni (SSM,
RSR). Var finns närmaste häckning?
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ORTOLANSPARVSPROJEKTET 2015

Ortolansparv Foto: Anders Axencrantz

”Spelholk”

Foto: Rolf Andersson

Genomförande
2015 genomfördes ett andra försök i samarbete med länsstyrelsen, att etablera häckande ortolansparv vid sjöängen, mellan 1 maj och 6 juni.
Förra årets analoga bandspelare fordrade täta batteribyten och tillsyn. En mer digitaliserad utrustning utvärderas under vintern. Lite mer omfattande för att säkerställa kontinuerlig drift i minst en dryg månad, utan batteribyte. Ingen särskild tillsyn behövdes. En mp3-spelare med inspelad ortolansparv, kopplad till en stereohögtalare. Strömförsörjning ett fritidsbatteri. Sång och varningsläte spelades upp med pauser, så de utmanade fåglarna
fick chans att sova och äta. Platsen för uppspelning valdes till ett tidigare revir i närheten av Kusta gård.
Information har skett löpande på hemsidan under Aktiviteter. Där kan man också höra den aktuella uppspelningen och läsa mer.
Den inspelade sången kunde höras från stigen Kustaparkeringen ner mot sjöängen och en del av leden som går
runt sjöängen. Skylt om projektet fanns vid parkeringen. Allt för noggrann utmärkning undveks pga undvikande av klåfingrighet.
För att underlätta sparvens födosökande, kom länsstyrelsen och jordbrukaren överens om att harva men inte så,
en remsa på ca 5 x ca 300 m på östsidan om diket, som kallas Kustabäcken. Korn såddes i slutet av april.
Resultat
Sammanfattat kan sägas, att den intressantaste obsen under maj, blev en jorduggla som uppehöll sig på kullen.
Den med murrester av en fd kvarn. Inte ett pip av ortolansparv, trots avspaning av närområdet, varannan - var
tredje dag.
Lyckat däremot blev återkomsten av den sjungande ortolansparven från förra årets försöksplats. På månadsrundan den 6 maj upptäcktes en ortolan på samma lokal som 2014. Var det samma hane, eller en hanlig telning?
Många skådare vallfärdade till hästhagarna nära Klosterbacken. Många observationer är noterade i Artportalen
från tjugofem dagar mellan 6 maj till 4 juli. Allt från sporadisk sång till intensiv. Ibland fick observatören vänta. I en notering från den 2 juni, fanns det eventuellt en ortolan till observerad.
Utifrån ett annat möte med ortolansparven i andra halvan av juni, finns ett antagande om att det troligen inte
genomfördes någon häckning. Observatören ”provocerade” försiktigt sparven, som fortsatte sjunga, utan att
nämnvärt flytta på sig. Den varnade heller inte. I en häckningssituation borde den inte uppträda så.
Efter 2015 kommer 2016 och därmed gör vi ett nytt försök på årets lokal och hoppas att den på Klosterbacken
inte ger upp. Det har varit en annorlunda vår i år och det kan ha stört möjligheterna till etablering.

Björn Nordling
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Helikopterflygningar vid Angarnssjöängen.
Under våren noterade flera medlemmar i Angarngruppen en förhöjd aktivitet av flygningar
med helikopter, och då främst polisens helikoptrar, på låg höjd vid och omkring Angarnssjöängen.
Dessa flygningar påverkade i allra högst grad de vid tiden många rastande gäss, men även
andra arter, som stördes och blev oroliga när helikoptrarna kom för nära.
Då undertecknad har personliga kontakter inom polisflyget gjordes en kontroll med polismyndigheten om dessa förhöjda aktiviteter.
Till bakgrunden hör, att sedan polisen flyttade sin bas för helikoptrar till Arlanda ses många
av dessa flyga i de tillåtna zoner som finns dagligen. En av dessa zoner går i nord-sydlig
riktning till och från Arlanda rakt över Vallentunasjön.
Vad gäller flyghöjder framgår i Transportsstyrelsens Författningssamling TSFS 2010:145 att
lägsta tillåtna flyghöjd enligt 2§ är att:
Ett luftfartyg får inte framföras över ett tätbebyggt område eller över
en större folksamling på lägre flyghöjd än att det i händelse av nöd kan landa utan onödig fara för person eller egendom på marken.
I bilaga 5 i samma författning framgår att marschhöjd i normala fall inte skall understiga
1000fot, d.v.s. ca 300m.
Det som inte är lika tydligt i föreskriften är vad som gäller för ”Icke tätbebyggt område”,
som t.ex. Angarnssjöängen borde betraktas som.
Givetvis har polisen tillstånd att frångå både flygzoner och höjder vid behov.
Det svar som erhölls från ansvarig inom polisflyget var följande:
Var 6:e månad måste alla piloter göra fortlöpande utbildning/tester för att få behålla sina certifikat, vilket b.la. innebär att träna rekognoscering av lämpliga landningsplatser och även
landa på dessa.
Därför snurrar man runt och flyger lågt i samband med dessa tester/övningar.
Övningarna får inte genomföras i de normala flygzonerna som t.ex. går rakt över Vallentunasjön i stråket mellan Stockholm och Arlanda, varför man har utnyttjat andra områden.
Normalt pågår dessa testflygningar i ca 3-5 veckor och kan utföras på många olika platser.
En orsak till att området runt Angarnssjöängen drabbats kan ju vara att det ligger nära Arlanda sedan polisen flyttade dit.
Då vi nu har varit i kontakt med Polisen och framfört vår fråga kan vi inte annat än hoppas
att de har fågellivet runt Angarnssjöängen i åtanke, när de planerar för dessa aktiviteter i
framtiden.
För att ytterligare påverka i denna fråga har Angarngruppen även tagit upp detta i samband
med samrådsmöten med Länsstyrelsen för eventuellt ytterligare påtryckningar om att skona
Angarnssjöängen.
Rapportera gärna in onormala flygningar i och runt sjöängen i framtiden till undertecknad, så
kan vi få fram lite fakta på omfattningen ifall vi behöver stöta på igen.

Ulric Ilvéus
Sekreterare
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Fågellivet vid Ubbysjön 2015
Markerna kring Lindholmsvägen, norr om Ormsta, planeras för en framtida bostadsbebyggelse av Vallentuna kommun. Landskapsarkitekten Anders Dagsberg har en idé om att skapa
en form av fritidsområde vid Ubbysjön sammanhängande med den intilliggande Vallentuna
golfbana.
Vid Ubbysjön, belägen ca 2,5 kilometer väster om Angarnssjöängen, skulle man kunna anlägga en vandringsled med lämpliga utkiksplatser över sjön.
För ett bevarande av skogen norr om Angarnssjöängen vore det gynnsamt med ett sådant
fritidsområde som en buffertzon mot den framtida bebyggelsen norr om Ormsta.
Vid kontakt med Anders Dagsberg erbjöd jag mig att utföra en översiktlig inventering av
fågellivet vid Ubbysjön under våren och sommaren 2015.
Sedan tidigare har jag en del kunskap om sjöns fågelliv bl.a. i samband med SOF:s rikstäckande inventeringar av särskilt utvalda fågelarter som t.ex. svarthakedopping och brun kärrhök. Redan på 1970-talet besökte jag sjön i samband med Landstingets omfattande inventering av sjöfåglarna i länets alla sjöar.
Ubbysjön har sedan 1970-talet nästan helt vuxit igen – då fanns det en förhållandevis stor,
lättöverskådlig klarvattenyta i sjön med bl.a. ett flertal häckande svarthakedoppingar.
Idag finns det en avsevärt mycket mindre öppen yta i sjöns sydvästra del, (går att se på Google Earth) som dock är mycket svår att överblicka från land då tät strandvegetation och
även vass och kaveldun döljer det mesta av klarvattnet.
Vid årets inventering besöktes Ubbysjön vid åtta tillfällen under perioden 22.4. – 31.7. Inför
denna hade jag väl inte så särskilt stora förväntningar på vad som skulle kunna finnas vid
sjön men det blev en överraskning åtminstone vad det gäller antalet häckande eller revirhävdande fågelarter.
Som nämnts är sjön svår att överblicka men genom att klättra upp i en närstående gran lyckades jag få utkik över klarvattnet innan strandskogens löv började slå ut på allvar i mitten på
maj.
Resultat:
Sångsvanen konstaterades häckande – sågs ruvande på bo 22.4. Den 12.5. låg det dock en
död svan på boet samtidigt som ett par sångsvanar låg på klarvattnet intill. Häftig revirstrid
orsaken?
Fyra till fem par grågäss höll ljudligt kivandes till vid sjön fram till mitten av maj men det är
osäkert om något av paren häckade – ingen kull sågs senare.
Ett par kanadagäss häckade vid sjön och sågs under försommaren med en unge betande på
den intilliggande golfbanan.
Ett par kricka sågs under våren under omständigheter som kan tyda på häckning.
Tre till fyra gräsandhanar höll till vid sjön vid det första besöket 22.4. Troligen hade honorna då redan lagt sig för att ruva, denna tidiga vår. Efter mitten av maj blev det närmast helt
omöjligt att kunna upptäcka eventuella sjöfågelkullar ute sjön. Senare påträffades plundrade
gräsandägg i strandskogen.
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Två hanar av den i landet alltmera ovanliga brunanden observerades i sjön den 12.5. och
samma dag sågs en kniphona med fyra ungar.
Överraskande var förekomsten av svarthakedopping – åtminstone två par sågs och hördes
spelande ute på klarvattnet den 12.5.
Bruna kärrhöken tillhör vanligtvis sjöns häckfåglar numera och minst två väl flygga ungfåglar kretsade över sjön den 22.7. Arten saknades på 1970-talet.
Tranan är också en ny häckfågel – en av de vuxna fåglarna varnade mycket starkt för unge
eller ungar i skogen nära sjön där jag kom gående den 26.5.
Sothönan häckade med åtminstone ett par. De ljudliga revirstriderna tydde på ytterligare
något par.
Vattenrall hördes ute i sjön vid flera besök och häckade sannolikt.
Två vadare förekom vid Ubbysjön. En enkelbeckasin spelflög under våren över sjöns nordvästra del.
Skogssnäppor sågs och hördes regelbundet vid sjön. Sannolikt var det fråga om två par som
häckade i skogen intill.
Av tättingar förekom förstås ett flertal under våren sjungande rörsångare och sävsparvar
samt en enstaka sävsångare. Ett buskskvättepar häckade där sjön anslöt till en betad hästhage i nordväst.
Förutom ovan nämnda fåglar som är knutna till sjö och våtmark observerades i stort sett hela
den fågelfauna som normalt förekommer i denna del av Uppland i markerna närmast Ubbysjön trots närhet till större bebyggelseområden vid Gröndal och Ormsta.
Det kan nämnas att ormvråk och fiskgjuse häckade i sjöns närhet liksom sannolikt även
lärkfalk. Duv-och sparvhök jagade i området. Mindre hackspett och stjärtmes förekommer ofta i anslutning till våtmarker och båda arterna visade tydliga häckningsindicier i sjöns
strandskog under våren.
Trots Ubbysjöns tämligen ringa storlek förekom ett förhållandevis rikt fågelliv vid och kring
denna.
Ett anläggande av en lokal vandringsled vid sjön med lämpliga utkiksplatser, som inte stör
fågellivet, torde vara problemfritt och om enkla naturvårdsåtgärder utförs i samband med
detta gynnas fågellivet.

Kjell Eriksson
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Bandvagnens återkomst - i sjöängen
De ständigt återkommande restaureringsarbetena blir i höst gedigna fräsningar i sjöängen.
Det görs med slaghacksutrustning på bandvagn. Området markeras på bif. karta. Jobbet
kommer troligen igång i augusti eller september och utförs av länsstyrelsen utsedd entreprenör.

Lundbydammen.
Länsstyrelsen i Stockholm har i juli månad skickat in ett förslag på Lundbydammen med rubriken ”Anmälan om vattenverksamhet”. Länsstyrelsen i Uppsala handlägger detta. Förslaget innebär grävningar av kanaler med säkrad vattennivå. Häckningsöar omgärdade av vatten. En större djuphåla och delvis meandrande Lundbydike. Nästan 5 ha berörs mellan Grävlingholmen och Lundbydiket.
Progressen kan följas och karta kan ses under Aktiviteter Restaurering på hemsidan. Där beskrivs också varför man gör fräsningar.
Vattenbrist
Bristen på vatten i sjöängen beror inte bara på att augusti har brustit i nederbörd. Bristande
dämme ska åtgärdas under augusti – september innan det brustit.

Björn Nordling
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Mink i Angarn
Jag tog kontakt med Mats Gothnier tidigare i år angående minkobservation i våras.
Han i sin tur tog kontakt med Gunnar Hammar som satte ut två fällor.
Ingen fångst under sommaren tyvärr, men spillning av mink och även av utter har Gunnar H
sett och det får anses som positivt då mink och utter inte trivs på samma plats, så utterns närvaro kan göra att minken håller sig borta i bästa fall.

Jens Johansen

Vatten – bara vanligt vatten – eller ……
Förutsättningen för en sjöäng är att det rinner till vatten. Med vattnet följer också diverse
obehagliga föroreningar som är svåra att upptäcka och att veta vad de innehåller. Inflödena
till Angarnssjöängen är i huvudsak bäckar och åar.
Lundbydiket från Issjön med obestämda mängder hästurin och en planerad deponi. Lingsbergsån med vatten från åker och skog. Kvarnbäcken med vatten från industriområden och
deponier. Till det kommer smärre vattendrag som Kustabäcken med vatten från skogstjärnar.
Också från omkringliggande jordbruksmark rinner olika bekämpningsmedel sakta ner mot
sjöängsområdet.
Allt detta filtreras, stoppas upp, lagras i växtligheten, sedimenteras eller sköljs ut i Hackstaån/Lillån. Vidare ut i Husaån, Garnsviken och Östersjön. Den etappen ingår i Åkerströmmen. Varför har vi så få vadare på höstens lerbankar, är en relevant fråga. Något som stör
insekternas förekomst?
Det här är ett vattensystem som vi känner starkt för att försöka bevara så intakt som möjligt.
Medlemmar i Angarngruppen försöker bevaka samhället omkring, via byggplaner och media. Kristineberg i Vallentuna, är bara ett bostadsområde som kan komma att påverka vattenföringen. Oljeläckage i Okvista är en incident som vi bevakar. Olja har spridit sig förbi filter
med stoppats längre ner i dagvattendammar. Skulle annars rinna ut i Kvarnbäcken.
Styrelsen diskuterar nu vad som kan göras för att få en uppfattning om tillvattensituationen.
Det behövs faktaunderlag i argumenteringen med myndigheter och kommun. Kostnader och
möjligheter till provtagning i de viktigaste tillflöden och i utloppet undersöks. Det finns också möjligheter att göra jämförelser med tidigare gjorda mätningar.

Björn Nordling
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Reparation av dämmet
Det har under flera år läckt vatten genom dämmet då vattenståndet varit högt. Nu ska det
äntligen åtgärdas efter flera år av förseningar. Förhoppningsvis är det redan klart när du läser
det här.
Orsaken till läckan är det dåliga beslutet att bygga 1992 års dämme ovanpå det fasta trädämmet från 1982 års restaurering. Och det har då efter hand bildats en möjlig väg för vattnet att smita ut i skarven mellan de två dämmena.

Hans-Georg Wallentinus

Vargrapport
Förutom paret i Mölnbo-Vårdingeområdet finns inga ”säkra” vargar i länet. När ni läser detta vet ni hur det gått med skyddsjakten på ett av föräldradjuren. Det kan under våren ha strövat omkring en varg i Ekerö kommun. Oklart om den är riktigt och om den i så fall är kvar.
Inga färska rapporter dock.
6 augusti uppgav en person att denne sett varg på Bromsebyvägen. Vargen kom fram och
morrade. Personen skrek och gestikulerade för att vargen skulle gå sin väg, men då kom ytterligare en varg fram. Uppgifterna kommer från www.rovobs.se och Facebooksidan
”Brottby’s finest”. Enligt min uppfattning uppförde sig dessa djur inte som vargar ska göra.
Det finns en uppfödning av varglika hundar längs Rumsättravägen (norr om sjön Tärnan,
medan Bromsebyvägen går söder om) och de har tidigare ofta varit på rymmen. Så kanske
även denna gång. Det uppgavs också på Facebook att det finns foton på vargar i Brottby,
men jag har inte lyckats få någon att (våga) presentera något foto.

Hans-Georg Wallentinus

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Nästa nummer av infobladet
kommer ut i december
Manusstopp 30 november
Bidrag mottages tacksamt!
kerstin.nordenadler@gmail.com
Då satsar vi på att ha en fyllig göktyterapport klar, liksom en redogörelse för
den på årsmötet beslutade vattenprovtagningen.
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SittoGlo 3 maj

Fullmånen sprider sitt kalla ljus över en annars mörk Örsta by. Det är lördag kväll. Klockan
är tio i tolv. Gardinerna är fördragna och ordentliga människor håller sig inne. Då – slår nattskådarna till. Samlar sig på berget för nattens riter. Anteckningsbok, penna, ficklampa och
öron är hjälpmedlen. Kikare och matsäck i beredskap. Det är ännu mörkt. Att lyssna, är det
som gäller. Svag nordlig vind. Fyra-fem grader (varmt). Inget flyg. Ingen trafik. Bara ett
svagt prassel från de fem skådarnas rörelser…………………..

Läs den spännande och framför allt poetiska fortsättningen och se fler bilder på hemsidan!
Skrev gjorde Björn Nordling och Rolf Andersson fotograferade
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Fågeltornskampen 9 maj
För första gången deltog Angarnssjöängens (gamla) fågeltorn i den sk Fågeltornskampen, en
arttävling mellan fågeltorn i Finland, Sverige och nytt för i år, Danmark. Finlands fågeltorn
har hittills under alla år tävlingen pågått, varit framgångsrikast och var så även detta år.
Eftersom vårt gamla fågeltorn idag är illa placerat i förhållande till var de flesta fåglar ses,
hade vi inte några förväntningar på topplacering. Kunde vi undvika ett bottenresultat skulle
vi känna oss nöjda. Tornet är ju inte heller så bra anpassat för skådning med tuber och sikten
uppåt mot himlen är starkt begränsad.
Foton: Rolf Andersson

Vi som ändå körde tävlingen var Kerstin Nordenadler, Rolf Andersson och undertecknad.
Under förmiddagen fick vi dessutom ett antal tips från skådare ute på fältet. Hur stod sig då

vårt torn i den svenska konkurrensen? Jo, vi hamnade på 56.e plats bland 75 deltagande torn.

Stefan Paulin

Ullna strand den 9 maj
- i sumpskogens armar
Förra sommaren byggdes ett spångsystem i strandalskogen vid Ullnasjöns sydvästra strand.
Från början var det tänkt att bygga en ”sjöstad” här, men efter enveten kamp från olika ideella föreningar i Täby kommun och under ledning av Hasse Nordin, lyckades man spara en 50metersremsa mot sjön. Förutom spången, finns också ett antal konstverk i form av diktcitat
från Tomas Tranströmer, samt växt- och djurnamn från Sonia och Hans-Georg Wallentinus
utredning om naturvärdena i skogen. Tyvärr gick inte allt att rädda, men förhoppningsvis ska
den här strandremsan finnas kvar till glädje både för närboende och andra under lång tid.

Hans-Georg Wallentinus
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Spångsystemet vid Ullna strand.
Stigar/spänger med dubbel kontur är avsedda även för barnvagnar och rullstolar, medan stigar/
spänger med enkel kontur är
smalare. [Från informationstavlan vid den röda ringen på
kartan.]

Riddersholm den 16 maj

Läs på hemsidan om denna lyckade exkursion som genomfördes med kort och se fler bilder.
Tryggve Engdahl skrev och Rolf Andersson fotograferade.
Denna exkursion var ett gott exempel på att det gäller att hålla koll på hemsidan så att man
inte missar något!
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Naturkartan
-Angarnssjöängen satt på kartan—igen

Då är Länsstyrelsens evenemang vid Angarnssjöängen med lansering av naturkartan avklarad. Hyfsat bra med folk med varierande naturintresse/kunskap inklusive gott med representanter från Länsstyrelsen och andra organisationer. Angarngruppen syntes väl med följande
ledamöter från styrelsen närvarande: Hans-Georg, Stefan, Ulric, Björn, Jens och undertecknad. Strålande! Tack! På och från Midsommarberget gjorde vi dessa viktigare observationer
(utan något som helst försök till prioriteringsordning från min sida!):
Brun glada
Vice statsminister Åsa Romson (som också twittrade)
Silvertärna
Länsöverdirektör Magdelena Bosson, som är nummer två på Länsstyrelsen och därmed
landshövdingens ställföreträdare
Sex lärkfalkar

Nattsångare 12-13 juni
- en ”åtta” i Uppland
En mycket lyckad nattsångarexkursion företogs under Hans-Georg Wallentinus säkra ledning. Man noterade bl a en mindre sumphöna vid Fysingen och spelflygande nattskärra i
gammelskogen nära Arlandas tredje landningsbana.
”Mina förhoppningar om en intressant nattrunda var väl inte sådär över sig. De föregående
nätternas rekognosceringar hade i princip inte gett någonting alls, utom en massa näktergalar. Men nattskärra fanns i alla fall på ett par ställen. Jag hade tänkt mig natten som en åtta,
med en västlig ögla mot Fysingen och en mer östlig i Garnsbygden.”
Hans-Georg Wallentinus ledde och skrev.
Tips: En parabol, även i litet format, är ett bra hjälpmedel vid nattskådning.
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Fjärilar och blommor 12 juli
-femårsjubileum!
För nästan på dagen för fem år sedan anordnade Angarngruppen sin första exkursion med
fjärilar och blommor som inriktning! Sjätte gången gillt med andra ord, när vi den 12 juli
arrangerade denna favorit i repris. Vädret hade hittills denna sommar varit ”så där”, om man
är optimistiskt lagd och denna dag blev inget större undantag. Mulet och bara cirka tjugo
grader, men trots detta så slöt ett tjugotal personer upp på parkeringsplatsen vid Skesta hage.

Hans-Georg Wallentinus och Gunnar Hesse ledde och skrev.

Tips från red:
Läs de fullständiga rapporterna på www.angarngruppen.se
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Angarngruppens styrelse

OBSERVERA att ändringar och tillägg
förekommer och meddelas då på hemsidans första sida!

Ordförande: Gunnar Hesse
tel. 070-5566634
gunnarhesse@hotmail.com

Tisdag 15 september. Artportalen Bertil
Johansson förklarar hur Artportalen fungerar och svarar på frågor..
Mathiasgården, Vallentuna kl 19:00

Vice ordförande: Hans-Georg Wallentinus
tel. 08-510 104 31
Hans-georg.wallentinus@conec.se

Torsdag 1 oktober. Ingemar Linds höstföredrag ”Mina drömmars skog” (se Ingemars
beskrivning på hemsidan).
Mathiasgården, Vallentuna kl 19:00

Inventeringssektionen: Kjell Eriksson
tel. 08-847069
kjell.eson@comhem.se
Jens Johansen
tel. 070-730 41 01
ratotosk@live.se

Sekreterare: Ulric Ilvéus
Lördag 19 (alt 20) september. TippX med tel. 073-9600557
StOF. Tävling i ”toppskådning”. Värd Ul- ulric@ilveus.se
ric Ilvéus. Se även www.stof.nu
Kassör: Stefan Paulin
tel. 08-510 119 27
Lördag 27 september. Sträckräkning
Stefan.paulin@swipnet.se
Start kl 06:00, värd Stefan Paulin.

Lördag 3 oktober. Väddö, värd Anders
Barkengren. (upplysningar om exkursionen,
Naturvårdssektionen: Björn Nordling
se aktiviteter/program 2015).
tel. 070-5804406
bjorn.n@ownit.nu
Onsdag 7 oktober. Månadsrunda
Rolf Andersson
Örsta kl 07:30, värd Stefan Paulin.
tel. 070-8863908 roffe@rofma.se

Söndag 25 oktober. Björns skärgård värd
Informationssektionen: Kerstin Nordenadler
Andreas Viberg. (upplysningar om exkurtel. 072-2409355
sionen se aktiviteter/ program 2015)
kerstin.nordenadler@gmail.com
Anders Barkengren
Onsdag 4 november. Månadsrunda
tel. 070-4851645
Örsta kl 07:30
anders.barkengren@gmail.com
Värd: Björn Nordling
Lördag 7 november. Naturvårdsdag,
Start kl 09:00
Värd Björn Nordling

Ledamot: Karin Hendahl
070-6260901,
karin_hendahl@hotmail.com

Onsdag 2 december. Månadsrunda
Örsta kl 08:30 OBSOBSOBS!!!!
Värd: Gunnar Hesse

Webbmästare: Rolf Andersson
Föreningens hemsida:
www.angarngruppen,se

