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Silverstreckad pärlemorfjäril
Foto: Hasse Andersson

Några ord från
er ordförande

Tack till alla våra medlemmar som
stöttar oss i vårt arbete med natur
och miljö. Detta program skickar
vi till ungefär 1000 medlemmars
adresser. På dessa finns ytterligare
800 familjemedlemmar.

lokalen och nu letar vi efter en ny
permanent lösning. Under våren
Jan-Peter
kommer vi att vara Foto:
i några
olika Falk
lokaler så titta noga i programmet
eller på webbplatsen!.
Om ni vill skicka e-post till oss, så
har vi nu en adress som går till alla
som sitter i styrelsen: styrelsen@
gaerdsmygen.se. Om ni vill nå en viss
person i styrelsen så finns adresserna
här på omslagets andra sida.

Tack till alla som deltagit i någon av
våra aktiviteter, för det är ert deltagande som gör att vi tycker att det är
roligt att hitta nya programpunkter
om natur och miljö. Ni får gärna höra
av er med förslag på programpunkter
inför hösten 2017.

Hoppas att vi ses på någon av vårens
aktiviteter!

Och tack alla i föreningen som
hjälpt till med att förgylla hösten med
aktiviteter, skriva protokoll, skriva
inlagor och göra programbladet,
sköta fågelmatningen i Tullingemaden, hålla föredrag och sköta
slåtterängen vid Hörningsnäs.
Vi har under många år haft tillgång
till Studiefrämjandets lokal på
Römossevägen, men nu är den sagan
slut. Studiefrämjandet har inte kvar

Jan-Peter ”Jampe” Falk
ordförande
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Makaonfjäril. Foto: Åke Skärrholk

Åke Skärrholk har avlidit
Under nyårshelgen nåddes vi av beskedet att Åke hastigt avlidit.
Åke var aktiv inom Naturskyddsföreningen på 80- och 90-talen och var
vice ordförande 1987–1991. Åkes
främsta intressen var foto, miljö,
däggdjur och framförallt fåglar. Åke
deltog regelbundet i vår 24-timmarsinventering av fågellivet vid Dalkarlsäng. Vi kommer att minnas Åke för
hans goda kamratskap och vi saknar
en god vän. Åke blev 74 år.
Ronny Olsson

Obs! Ändringar i vårt program kan förekomma.
Kontrollera alltid om uppdaterad info finns
och läs nyheter på vår hemsida:

www.gaerdsmygen.se
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11–26 februari

Härliga naturscenerier
För fem till femton år sedan var Adam Hedin en återkommande
illustratör i Gärdsmygen med svartvita teckningar. Nu ställer han ut
tillsammans med tre andra Ölandskonstnärer i Södertälje.
Tid: 		
Plats:		
Arrangör:

Tisdag–torsdag kl. 12– 14, fredag–söndag kl. 12– 16.
Gamla Rådhuset, Stora Torget, Södertälje.
Södertälje Konstförening
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Onsdag 15 februari

Spindlar
Spindelexperten Jonas Sandström från Artdatabanken i Uppsala kommer
till oss och visar bilder samt berättar översiktligt om vår svenska spindelfauna. Han kommer också att berätta om Artdatabankens digitala satsningar där information och nycklar för vissa spindelgrupper (hoppspindlar och lockespindlar) snart kommer att läggas ut på nätet.
Plats: Nyängsvägen 37, den ombyggda panncentralen
nära Tullinge Centrum.
Tid: kl. 19.00.
Kontaktperson: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14, bo.ljungberg@yahoo.se.

Korsspindel. Foto: Hasse Andersson
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Koala. Foto: Hasse Andersson

Onsdag 22 februari

Australien – en naturresa
i mångfalden bland fåglar,
pungdjur, ödlor m.m.
Ikväll får vi följa med på Birgits och Hasses resa i höstas till Queensland. Vi får uppleva mångfalden av naturtyper och dess fauna. Vi reser i
kustregnskogar, grässlätter, eukalyptusskogar och havsstränder. Många
av arterna är endemer, d.v.s. finns enbart här i Australien. Ikväll möter vi
bl.a. papegojor, lövsalsfåglar, kängurur, koalor, ödlor och en och annan
spindel.
Plats: Nyängsvägen 37, den f.d. panncentralen nära Tullinge Centrum.
Tid: kl. 19.00.
Kontaktperson: Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39,
hasse.tullinge@gmail.com.
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Du kommer väl ikväll?
Foto: Jan Govella

Onsdag 1 mars

Ugglekväll för barn och
vuxna i Vinterskogen
Klockan 17.16 går solen ned och mörkret sänker sig över Vinterskogen.
Det prasslar och rasslar, kanske hoar en kattuggla i månskenet? Ta med
barnen på en spännande kvällsvandring i Vinterskogen. Vem hittar flest
reflexugglor i ficklampans sken?
Spana längs stigen efter gömda ugglor i träden. Målet är grillplatsen vid
Mellansjön. Där kan man avnjuta sin medhavda matsäck och lyssna på
ugglor medan grillkolen glöder i natten. Ugglespåret börjar vid parkeringen till Brosjöbadet, följ reflexerna.
OBS! Ficklampa är ett måste för att lyckas hitta ugglor!
Färdväg med buss: Ta buss 716 eller 717 mot Bremora från Tumba
och stig av vid Berguddens busshållplats, gå vägen ned mot Brosjöbadet. Färdväg med bil: från Tumba åk mot Vårsta, ta till höger vid
skylt Naturreservat.
Starttid: Spåret är öppet mellan kl. 17 och 19.
Medtag: Ficklampor med färska batterier, korv och fika.
Kontakt: Jan, Erica och Susanne Govella, tel. 070 788 42 83 			
och 076 580 06 77. Varmt välkomna!
Ugglekvällen genomförs i samarbete med Friluftsfrämjandet i Botkyrka.
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Söndag 12 mars

Årsmöte 2017
Välkomna till Naturskyddsföreningens årsmöte!
Förhandlingarna börjar kl. 17.00 och tar ca en timme.
Därefter bjuder föreningen på fika och föredrag.

Föredrag:

Snokar
Visste du att världens nordligaste
äggläggande orm är snoken?
Visste du också att snokar gillar
gödselhögar?
I kväll kommer dr Kristin Löwenborg,
forskare på Zoologiska Institutionen
vid Stockholms Universitet, att avslöja varför gödselhögar är så viktiga
för snoken och hur nedläggningen av
bondgårdar och förändringar i lantbruk
påverkar snokar och deras ungar.
Plats: Nyängsvägen 37 i Tullinge
(den ombyggda panncentralen nära
Tullinge centrum).
Snok. Foto: Hasse Andersson

Kontaktperson: Ordförande Jan-Peter
”Jampe” Falk, tel. 070 922 33 84.
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Lördagarna 8 och 22 april

Fagning på
Hörningsnäsängen
Vi gör återigen vårfint på blomsterängen. Höstlöv och kvistar ska
räfsas undan och ge plats för blåsippor och försommarblomster. Tag
gärna med egna redskap. Föreningen bjuder på mat men tag med
varm dryck. Ingen föranmälan behövs.
Start: kl. 9.00. (Anslut gärna senare; vi håller på i ca fyra timmar.)
Ta sig hit med buss: Buss 727 kl. 7.52 från Tumba station till Hörningsnäs hållplats och därifrån 800 m promenad mot Grönslätt.
Hitta hit med bil: Bil mot Skanssundet via Vårsta och Grödinge
kyrka till avtagsvägen mot Grönslätt.
Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 532 510 37.

Foto: Jan-Peter Falk
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Guttaperkaspindel. Foto: Kajsa Mellbrand

Söndag 9 april

Spindlar
– djur vi älskar att hata?
Spindlar är en djurgrupp som finns överallt omkring oss, inklusive i
våra hem. Åsikterna om spindlar är ofta starka – men oavsett om vi
älskar eller hatar dem finner vi dem ofta väldigt fascinerande!
Kajsa Mellbrand kommer idag att ge oss en intressant inblick i spindlarnas värld, med fokus på våra vanligaste spindelfamiljer, olika
levnadssätt, och faktabakgrunden (eller bristen på den) till några av de
vanligaste missförstånden och myterna om spindlar.
Kajsa startar med ett föredrag i Harbrostugan, därefter ger vi oss ut för
att se vilka spindlar vi kan hitta i omgivningarna!
Ta gärna med burkar, provrör och andra behållare att samla spindlar i.
(Spindlar äter varandra och kan därför inte samsas i samma burk – så
ha gärna många burkar). Har du utrustning för insamling av småkryp
som slaghåv, fjärilshåv eller förnasåll (går lika bra med ett ljust paraply), ta gärna med det också. Glöm inte rejält med fika!
Evenemanget är lämpligt för hela familjen. Barnen är ofta suveränt
duktiga på att hitta småkryp, vilket kommer väl till pass idag.
Plats: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och
Tumba. (Busshållplats Skyttbrink.)
Tid: kl. 10.00 i stugan, därefter exkursion i omgivningarna.
Kontaktperson: Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39,
hasse.tullinge@gmail.com.
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Söndag 16 april (påskdagen)

Fågelmorgon
vid Ågestasjön
Upplev det fantastiska fågelliv som en tidig morgon vid en fågelsjö
erbjuder. Så nära storstan – med kollektivtrafikförbindelse!
Bosse Ljungberg tar dig med ut till fågeltornet och vidare på en promenad längs stränderna bland spelande enkelbeckasiner, tofsvipor och en
kör av nyanlända skrattmåsar. Ta med en kikare, klä dig varmt, bra på
fötterna och glöm inte fikat!
Samling kl. 6.40 vid hållplats Rödmossevägen (buss 742 från Farsta
strand 6.35 – men kolla själv SL:s tidtabell ). Ca 2 km, 3 timmar. Avslut vid Ågesta gård (buss 833).
Har du frågor, kontakta Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14,
bo.ljungberg@yahoo.se
Att delta kostar 100 kr (80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen).
Under 18 år fritt.
Arrangör: Storstockholms naturguider,
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, www.utinaturen.nu.

		

Enkelbeckasin. Foto: Bo Ljungberg
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Lördag 22 april

Fagning på Hörningsnäsängen
Se lördagen 8 april!

Morkulla

Onsdag 26 april

Morkullekväll med trastsång
Följ med på en fågeltur med spaning efter morkulla och flera arter
trastar runt Skårby gård. Vi har också chans att höra storlommen
ropa från Bornsjön. Det här en av våra traditionella programpunkter
som hör våren till. Tag med kvällsfika!
Samling vid grillkiosken vid Salems centrum kl. 18.30 för
samåkning (eller kom direkt till Skårbydammen vid gamla
Södertäljevägen).
Kontaktperson: Håkan Österlund, tel. 070 555 30 88.
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Sångsvanar. Foto: Hasse Andersson

Torsdag 18 maj

Fågelskådning vid
den nyrestaurerade
f.d. Kyrksjön i Grödinge
Följ med oss på en kvällstur kring den nyrestaurerade våtmarken i
närheten av Grödinge kyrka där vi spanar in fåglarna. Här kommer
vi sannolikt få se flera arter vadare och änder. Brun kärrhök, sångsvan, trana och svarthakedopping är andra arter som också brukar
finnas där. Stövlar, kängor eller oömma skor rekommenderas.
Ta gärna med er lite kvällsfika!
Samling vid parkeringsplatsen intill Grödinge kyrka.
Tid: kl. 18.00–cirka 21.00.
Kontaktperson: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 14,
bo.ljungberg@yahoo.se
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Tisdag 23 maj

Trädpromenad vid Mälaren
Vi går Mälarpromenaden mellan Norsborg och Hallunda.
Vi tittar på olika träd, hur ser bladen och barken ut, hur ser virket ut
och till vad använder man träslaget. Familjer med barn är mycket
välkomna, c:a 3 km att gå. Ta gärna med fika.
Samling: Se vår webbplats eller ring någon kontaktperson.
kl. 18.30–20.30.
Tid:
Kontaktpersoner: Jan-Peter Falk, janpeter.falk@gmail.com,
tel. 070 922 33 84, och Jan ”Poppe” Govella, jan.govella@gmail.
com, tel. 070 788 42 83.

Foto: Jan-Peter Falk
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Vattenrall. Foto: Hasse Andersson

Lördag 3 juni

24-timmars fågelinventering
Idag är det dags för vår årliga dygnsinventering av fågellivet vid
Dalkarlsäng, nordväst om Bornsjön. Vi bemannar fågeltornet under
hela dygnet och noterar alla arter vi ser och hör.
Några av de arter vi brukar se är smådopping, sångsvan och lärkfalk.
Dessutom ropar vattenrallen från vassen med sitt märkliga läte.
Det är normalt med 60 till 65 arter under dygnet. De senaste årens
inventeringar hittar du på vår webbplats www.gaerdsmygen.se.
Intresserad? Hör av dig till Hasse Andersson,
hasse.tullinge@gmail.com, tel. 070 657 35 39.
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Söndag 18 juni

De vilda blommornas dag
Blomstervandring på Hörningsnäsängen i Grödinge. Vi kommer att se
många sommarblommor innanför den nya gärdsgården. Vi ser nog också
Videtott på en sälg, ett knoppgaller orsakat av virus som troligen sprids
av ett gallkvalster och Almpunglusens galler på en hamlad alm.
Tid: kl. 8.45 och vi håller på i ca fyra timmar.
Ta sig hit med buss: Buss 727 kl. 7.52 från Tumba station till
Hörningsnäs hållplats och därifrån 800 m promenad mot Grönslätt.
Hitta hit med bil: Bil mot Skanssundet via Vårsta och Grödinge kyrka
till avtagsvägen mot Grönslätt.
Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 532 510 37.
Blomstervandringen sker i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen
och Botaniska sällskapet i Stockholm.

Gullviva. Foto: Hasse Andersson
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Lördagarna 5 och 12 augusti

Slåtter på Hörningsnäsängen
Vi gör en insats för vår fina äng i Hörningsnäs naturreservat.
Föreningen bjuder på mat men tag med varm dryck (kaffe, te,
choklad) Ingen föranmälan behövs.
Start kl. 9.00 och vi håller på i ca fyra timmar.
Ta sig hit med buss: Från Tumba station kl. 7.50 till Hörningsnäs
hållplats och därifrån 800 m promenad mot Grönslätt.
(Kolla busstider i sommartidtabellen.)
Hitta hit med bil: Bil mot Skanssundet via Vårsta och Grödinge
kyrka till avtagsvägen mot Grönslätt.
Kontaktperson: Kurt Hermelin, tel. 532 510 37.

Foto: Bo Ljungberg
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Tistelfjäril på rödklint. Foto: Hasse Andersson

Lördag 26 augusti

Fjärilar och andra småkryp
Vår eminente entomolog Urban Wahlstedt guidar oss bland allehanda småkryp. Idag håller vi oss till småkrypsrika marker i Salem/Rönninge. Om du vill veta vart vi ska, kontakta Hans Terelius veckan
innan. Tag med matsäck.
Samling på parkeringsplatsen söder om Rönninge station kl. 10.00.
Kontaktperson: Hans Terelius, hans.terelius@gmail.com,
tel. 070 890 40 13.
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