
GÄRDSMYGEN
Program Naturskyddsföreningen  

i Botkyrka - Salem

Höst &  
vinter

2019 
2020



 2

Styrelse  
 
Ordförande Jan-Peter ”Jampe” Falk
070 922 33 84, janpeter.falk@gmail.com

Vice ordförande Bo Ljungberg
070 889 98 92, bo.ljungberg@yahoo.se

Sekreterare Harald W Thorburn
503 390 73, harald.w.thorburn@telia.com

Kassör Birgit Hagsten
070 471 77 40, birgithagsten@hotmail.com

Ordinarie ledamöter

Hasse Andersson 070 657 35 39
hasse.tullinge@gmail.com

Susanne Govella 076 580 06 77
susanne.go@gmail.com

Helene Sjölund 076 633 52 37
helenes_mejl@hotmail.com

Rolf Ekberg 076 854 06 11
rolf_ekberg@yahoo.se

Suppleanter

Sadia Tonner 076 306 45 72
skesb@utb.salem.se

Sven Persson 073 726 87 28
juvenalis.petri@gmail.com 
 
 

Jan ”Poppe” Govella 070 788 42 83
jan.govella@gmail.com

Arne Söderbom 530 359 53
karin.borjesson@live.se

Emeli Cronholm 645 07 46 
alt. 070 250 91 11
emeli.cronholm@swedbank.se

Marianne Hultman
marianne.x.hultman@gmail.com

Arbetsområden:

Backsvaleprojekt
Bo Ljungberg, Susanne Govella, Hans Terelius
530 303 90 hans.terelius@gmail.com
 
Dagfjärilar och fåglar
Hasse Andersson
 
Fladdermöss
Bo Ljungberg
 
Skogsärenden
Rolf Ekberg 
 
Äng och hage
Kurt Hermelin 532 510 37
 
Vatten
Jan ”Poppe” Govella

Utformning av webbplatsen
Rolf Ekberg 

Redaktionsruta 
Redaktion: Jan-Peter Falk, Sven Persson

Grafik: Karin Schmidt
Omslagsbild: Skäggmes  

fotograferad vid Hjälstaviken av Bo Ljungberg
Gärdsmygen i programmet är tecknad av Björn Bengtsson

c/o Harald W Thorburn
Strandvägen 12
147 63 Uttran
E-post: styrelsen@gaerdsmygen.se,  
kontakt@gaerdsmygen.se
www.gaerdsmygen.se
Plusgiro: 83 35 66-3
Krets nummer 114 i SNF
Org.nr 80 2401-5441

Kretsens arrangemang sker i  
samarbete med Studiefrämjandet



 3

När vi gjort programmet har vi försökt 
skapa olika karaktär på aktiviteterna. Vi 
hoppas att åtminstone något passar just 
dej. Om du gillar
– blommor, då tycker jag att du ska göra 
ett besök på Hörningsnäsängen. Vid 
två tillfällen i augusti kommer nämligen 
Kurt Hermelin hålla i slåtter med lie. Han 
berättar mycket gärna om alla de hundra 
arter som växer där på ängen.
–  svampar, kom och lär dej om svam-
parnas undre värld.
–  fåglar, då tycker jag att du ska komma 
på utflykten till Hjälstaviken eller på 
föredraget om fåglar i Uganda. Det blir 
många fågelbilder i november med na-
turfotografen Kenneth Olausson. Vidare 
blir det en hel del fåglar som vi kommer 
att se då vi besöker fågelmatningen i 
januari vid Tullingemaden. 

Höstens och vinterns aktiviteter
–  träd, då tycker jag att du ska följa med 
på vinterpromenaden i februari. Vi kom-
mer bland annat att titta på olika träd-
slag. Dessutom hoppas vi på snö så att 
man kan se spår av både djur och fåglar.
 
Salemsdagen: Om du bor i Salem då 
tycker jag att du ska passa på att träffa 
oss på Salemdagen i slutet av augusti. Vi 
brukar ha frågesport för barn och vuxna.
Här kan du även träffa medlemmar från 
många andra föreningar i kommunen.

Sist men inte minst viktigt är att du besö-
ker vårt årsmöte i mars.

Vi ser fram emot att träffa dej  
på någon av aktiviteterna.  

Hälsningar
Jan-Peter Falk

Skäggmes vid Hjälstaviken. Foto: Bo Ljungberg
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Lördagarna 3 och 10 augusti 

Slåtter på Hörningsnäsängen
Gör en insats för vår fina äng i Hörningsnäs naturreservat. Ängen slås sent på  
sommaren för att örterna ska ha hunnit fröa av sig. Vi håller med redskap.
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. Tag bil till Hörningsnäs  
  eller buss 727 kl. 8.10 från Tumba station till Hörningsnäs. Från  
  hållplatsen 800 m promenad norrut längs Grödingeleden.
Kontakt:  Kurt Hermelin, tel. 08 532 510 37.

Slåtter. Foto: Bo Ljungberg
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Söndag 18 augusti

Svamparna och det ekologiska 
kretsloppet
Mycelierna är våra dolda superhjältar som ser till att det ekologiska kretslop-
pet fungerar. Följ med på en garanterat spännande upplevelse i Flemings-
bergsskogen med Kjell Hedberg, mykorrhiza-mykolog, som tar oss med ut i 
vår närliggande gamla artrika skog. Lättgången terräng i lågt tempo.
Ta med rejäl fika och svampkorg.
Obs! Även vid torka blir detta en spännande skogstur i gammelskogen.

Plats:  Samling vid parkeringen vid Visättra sportcenter.  
  Buss 704 till Visättra.
Tid:  kl. 10.30–cirka 15.00.
Kontakt:  Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39,  
  hasse.tullinge@gmail.com

Blomkålssvampen (Sparassis crispa) lever ofta ihop med gamla tallar.   
Foto: H. Andersson
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Lördag 31 augusti 

Salemsdagen 
 
Möt oss på Salemsdagen! Träffa medlemmar från styrelsen och föreningen. 
Var med på roliga aktiviteter och lär dig mer om hur vi jobbar samt hur du 
kan delta och göra skillnad.

Plats:        Skönviksparken, Rönninge Centrum.
Tid:            kl. 12.00–17.00.

Naturskyddsföreningen på Salemsdagen 2018. Foto: Sadia Tonner
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Foton: Jan-Peter Falk

Söndag 22 september 

Exkursion till Hjälstaviken 
 
Vid Hjälstaviken tittar vi på rastande och sträckande fåglar från fågeltorn och 
gömslen. Vi vandrar också efter stigar och går på spänger genom vassområ-
den. Ta med kikare och tubkikare om ni har. Eftersom det blir en heldag ute i 
fält bör matsäck tas med. Varm och vindtät klädsel kan behövas.

Tid:   kl. 06.30–cirka 16.00.
Plats:  Samlingsplats vid bensinstationen intill Tullinge pendeltågs- 
  station och infartsparkering. Transport till Hjälstaviken med  
  privata  bilar där vi försöker samåka. Alla i bilarna inklusive  
  föraren föreslås dela på kostnaden med 20 kr/mil.
Anmälan:  För att underlätta samåkning och logistik bör anmälan ske  
  senast en vecka innan, d.v.s. den 15 september, till Bo Ljung- 
  berg via telefon eller e-post. Meddela om ni har platser över  
  i bil och i så fall hur många.
Kontakt:  Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 92, bo.ljungberg@yahoo.se.

Vitkindade gäss. Foto: Bo Ljungberg
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Onsdag 16 oktober 

Uganda – en naturresa med ett 
mycket rikt fågelliv, men även 
schimpanser och bergsgorillor
Ikväll kan vi få uppleva delar av Afrika, som bjuder på ett spännande och myll-
rande djurliv. Vad sägs om träskonäbb, sadelnäbbsstork, saxnäbb, bergsgoril-
lor, lejon och färggranna fjärilar? Följ med på en resa genom Uganda, som 
Birgit och Hasse gjorde i oktober 2018 och mars i år. 

Plats:        Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2, mellan Tullinge och  
  Tumba. P-skiva behövs på parkeringen.  Busshållplats Skytt- 
  brink finns på 5 minuters promenadavstånd.
Tid:           kl. 19.00–cirka 21.00.
Kontakt:   Hasse Andersson, tel. 070 657 35 39,  
  hasse.tullinge@gmail.com.

Bergsgorilla resp. Sadelnäbbsstork. 
Foto: Hasse Andersson
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Tisdag 5 november 

Upplevelser i vår svenska natur
 
Naturfotografen Kenneth Olausson berättar och visar bilder från några av de 
miljöer där han ofta vistas. Det blir en resa från hav via skog och myr till fjäll. 
Den senaste boken heter Ögonblick i vår svenska natur. Säkert får vi ta del av 
några berättelser och bilder från denna bok, samtidigt som han lovar berätta 
om nya ögonblick och upplevelser. 

Tid:          kl.19.00–cirka 20.30.
Plats:       Harbrostugan.
Kontakt:  Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 92, bo.ljungberg@yahoo.se.

Mård. Foto Kenneth Olausson
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Söndag 1 december 

Grötkväll i Vasastugan 
Vi avslutar året på traditionellt sätt med grötkväll och bildvisning.  
Föreningen bjuder på julgröt, kaffe och lite gott därtill.
 
Välkommen att visa dina bilder om natur eller något du gärna vill visa oss. 
Ring och berätta så att vi kan planera bildvisningen och tekniken. Även 
vanlig diaprojektor finns efter överenskommelse. Gamla som nya med-
lemmar är hjärtligt välkomna.  
 
Vi vill gärna ha din föranmälan senast torsdag den 28 november till 
Harald Thorburn för att kunna beräkna grötmängd m.m. Ta gärna med 
inneskor så blir städningen enklare.

Samling:  Vasastugan, Vårsta kl. 17.00.
Kontakt:  Harald Thorburn, tel. 503 390 73,  
  harald.w.thorburn@telia.com



11

Lördag 25 januari 2020  

Fågelmatning vid Tullingemaden 

Traditionsenligt gör vi ett januaribesök vid vår fågelmatning i Tullinge-
maden och spanar efter fåglar i omgivningarna. Vi går även bort till ravinen 
nedanför Tullinge gård och spanar efter eventuell strömstare i bäcken.

Plats:        Samling vid parkeringen vid Tullinge strand–Sunnanvägen.
Tid:           kl. 9.00–cirka 11.00.
Kontakt:  Bo Ljungberg, bo.ljungberg@yahoo.se, tel. 070 889 98 92.

Gärdsmyg i Tullingemaden.  
Foto: Bo Ljungberg
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Söndag 16 februari 

Vinterpromenad  
i Garnuddens naturreservat
Följ med på en promenad för att titta på spår av djur och fåglar i snön.  
Vi försöker också känna igen olika trädslag. Ta gärna med lite fika (kanske 
något varmt att dricka).

Tid:   kl. 10.00 - 12.00.  
Samling;  På parkeringen vid Möllebadet. 
Kontakt:  Sadia Tonner, tel. 076 306 45 72.

Garnudden. Foto: Bo Ljungberg
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Söndag 22 mars 
 

Kallelse till årsmöte 2020

Stämma med dagordning enligt stadgarna.  
Se även webbplatsen: gaerdsmygen.se. Efter årsmötet fikapaus och därefter 
bildvisning. Vi planerar ett föredrag om rovdjur.

Tid och plats:   kl. 17.15 (bildvisning kl. 18.45), Harbrostugan.
Kontakt:   Jan-Peter Falk, tel. 070 922 33 84.

Vargtass. Foto: Johan örlander



Stor invasion av tistelfjärilar
Under våren och försom-
maren har vi haft en stor 
invasion av tistelfjärilar 
i landet. Denna mängd, 
som beräknas bestå av 
många miljoner individer, 
kommer inflygande söder-
ifrån. Man har konstaterat 
att tistelfjärilar normalt 
lever så långt söderut 
som i norra Afrika och i 
medelhavsområdet där de 
normalt reproducerar sig. 

 
Varför de startar en så lång flygning som upp till oss är inte helt klarlagt ännu. 
En teori är att de har expanderat till så stort antal under vår vintersäsong (då 
det är varmt i Afrika) att de har behövt vidga sina områden. Eftersom tistelfjä-
rilen är en snabbflygare kan de med hjälp av sydliga vindar ta sig hit upp. Ett 
tydligt tecken på att de har flugit långt är att deras vingar är ordentligt slitna.
 
Enstaka tistelfjärilar kommer till Norden årligen, men en så här kraftig invasion 
var det mycket länge sedan vi hade.    Vi kan under sommaren vänta oss en ny 
generation av tistelfjärilar. Många parar sig och honorna lägger ägg på fram-
för allt tistlar. Även stockrosor och 
gråbo fungerar som värdväxter. Efter 
larv- och puppstadiet kläcks de nya 
fjärilarna i slutet av sommaren. Då 
har vi goda möjligheter att studera 
vackra och fräscha tistelfjärilar ända 
in på hösten. Tistelfjärilarna (liksom 
amiralerna) klarar inte att övervintra 
i vårt klimat, utan det stora flertalet 
av de som kläcks i Norden återvän-
der söderut, medan de som kom 
under våren/försommaren dör här. 
Vad som styr denna flyttningsdrift är 
inte heller helt klarlagt. 
 
Hasse Andersson
(text & foton)
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En nykläckt tistelfjäril under sensommaren

En sliten tistelfjäril på försommaren
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För elfte året genomförde vi vår 24-timmars fågelinventering vid Dalkarlsäng, 
nordväst om Bornsjön, i Salems kommun. Inventeringen genomförs i må-
nadsskiftet maj-juni, och i år var det 25 maj. Dygnet delas in i 2-timmarspass 
där inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs från fågeltornet. 
Denna form av dygnsinventering genomförs på tre lokaler i landet, nämligen 
vid Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här vid Dalkarlsäng.
Initiativtagare till denna form av fågelinventering är Mats Karström, som 
startade detta för sexton år sedan i Vuollerim.  
   Dalkarlsäng är en återskapad våtmark, med klarvattenyta och riklig vegeta-
tion runt omkring. Dessutom är det blandskog nära våtmarken, bland annat 
i direkt anslutning till fågeltornet. Fågellivet har inte ändrats speciellt under 
våra elva år, och häckfågelfaunan består bland annat av smådopping, knipa, 
kricka, gräsand, sothöna, vattenrall, sävsparv och rörsångare. En del arter 
häckar här sporadiskt, som svarthakedopping och sångsvan. Några arter som 
regelbundet ses eller hörs i närheten är gök, lärkfalk och tranor.
   Årets resultat blev 60 arter under dygnet. Det är ett normalresultat då alla 
år har legat från 55 till 65 arter. Om vi sammanfattar alla års inventeringar så 
är vi uppe i totalt 98 arter. Hela sammanställningen finns på vår hemsida.
Inventeringen planeras av undertecknad och kan genomföras tack vare alla 
intresserade inventerare som ställer upp i 2-timmarspass från kl. 00.00 till 
24.00. 2020 års 24-timmars vid Dalkarlsäng genomförs lördagen den 30 maj.

Hasse Andersson
(text & foton)

Fågeldygnet vid Dalkarlsäng

Vattenrallen (t.v.) är en karaktärsfågel i Dalkarlsäng. Svarthakedoppingen (t.h.) ses 
vissa år här.
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