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Kretsens arrangemang sker i
samarbete med Studiefrämjandet

Aktiviteter i vår och sommar
Välkomna till ett nytt år med nya
spännande aktiviteter. Under
2021 kunde vi genomföra många
aktiviteter trots, och med hänsyn till
rådande restriktioner. De medförde
ett minskat antal deltagare och vi
prövade även att ha en aktivitet
digitalt. De flesta styrelsemötena
skedde också på distans. Vi hoppas
nu kunna återvända till fysiska möten
i Harbrostugan, men det är ovisst hur
det blir.

och lyssna på fåglar samt bege oss
ut på både fladdermusexkursion
och fjärilsexkursion. Ni kan även
anmäla er till våra återkommande
aktiviteter, fagning och slåtter på
Hörningsnäsängen samt 24-timmars
fågelinventering.
Vi vill påminna er om att ni måste
föranmäla er till samtliga aktiviteter
så att vi lättare ska kunna nå ut med
information vid eventuella ändringar
av program och restriktioner. Det
gör ni till aktivitetens kontaktperson.
Det kommer även gå att finna
information kring eventuella
programförändringar på vår
webbplats www.gaerdsmygen.se.

Under våren och sommaren kommer
ni kunna följa med oss på flera olika
aktiviteter. Bland annat kommer
biologen och vetenskapsjournalisten
Henrik Ekman och berättar om
händelser i vår natur, alltsedan
Rachel Carson kom ut med boken
Tyst vår i början på 1960-talet fram
till idag. Vi kommer även att besöka
Hagalunds tvätterimuseum, åka på
mineralutflykt till Stora Vika, titta

Hoppas vi ses på någon av våra
aktiviteter!
Moa Asplund
/styrelsen

Foto: Sven Persson
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Vill du bli medlem i Naturskyddsföreningen och stödja
föreningens natur och miljöarbete?
Besök https://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/
(eller sök på Naturskyddsföreningen, välj Stöd oss), tryck
sedan på Bli medlem eller Bli månadsgivare och fyll i
de efterfrågade uppgifterna. Eller ring tel. 08-702 65 77
mån-fre kl. 9-15.
Bor du i Botkyrka eller Salems kommun blir du
automatiskt medlem i Naturskyddsföreningens krets
Botkyrka/Salem.

Getaren sedd från backen vid Lida Foto: Moa Asplund
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Mellanspetttt vid Bjärka-Säby i Östergötland 1977 Foto: Henrik
Ekman

Onsdag 16 februari

Henrik Ekman:
Naturen vi ärvde

Henrik Ekman arbetar på SVT och många har hört hans röst då han som
redaktör kommenterat olika naturfilmer som visats. Vi har även kunnat höra
honom ”sommarprata” i juli 2021. Nu får vi chansen atttt träffa honom och
höra vad han upplevt i miljösammanhang under mer än etttt halvt sekel.
Sextitio år har gåtttt sedan Rachel Carson öppnade världens ögon för
miljöproblemen med sin bok Tyst vår. Och det hon beskrev från USA hände
också i Sverige. Även här tystnade fågelrösterna när giftfter spreds på åkrarna.
Redan dessförinnan hade polititikerna setttt atttt sjöarna grodde igen.
Utbyggnaden av reningsverk tog fart. Men det var med Tyst vår som
medvetenheten vaknade på allvar.
Unga svenska fågelskådare såg vad som hände, atttt gulsparven och tornfalken
försvann. En av dem var journalisten Henrik Ekman. Nu har han
sammanfattttat sextitio år av miljöhistoria i boken ”Naturen vi ärvde – en
miljöresa från tyst vår titill het sommar”.
Tid: kl. 19.00–ca 20.30
Plats: Harbrostugan, Skyttttbrinksvägen 2. P-skiva! Hållplats Skyttttbrink för
buss 713 från Tumba eller från Tullinge
Föranmälan (senast 9 februari) och kontakt: Bo Ljungberg, tel. 070 889 98 92,
bo.ljungberg@yahoo.se
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Onsdag 23 mars

Kallelse till årsmöte 2022
Vi hoppas kunna hålla stämma i tid enligt stadgarna. Men eftersom vi inte vet
hur coronapandemin kommer att utveckla sig så är det viktigt att ni kollar på
webbplatsen gaerdsmygen.se om det blir någon förändring.
Tid: kl. 19.00. Mötet beräknas ta en timme med stadgeenliga punkter.
Därefter fika och informella överläggningar.
Vi vill helst att ni anmäler er till årsmötet några dagar i förväg. Skicka e-post,
sms eller ring till sekreteraren, se sidan 2.
Plats: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2. P-skiva! Hållplats Skyttbrink för buss
713 från Tumba eller från Tullinge.
Motioner skickas till styrelsen@gaerdsmygen.se eller med vanlig post (se
sidan 2) senast den 1 mars.

Välkomna!

Hör du till dem som lämnat din e-postadress till medlemsregistret?
Då har vi i princip möjlighet att nå dig med meddelanden om nyinsatta
programpunkter och eventuella ändringar. Det har vi inte gjort förut men
tänker pröva nu. – Skicka e-brev med ny eller ändrad e-postadress till
janpeter@zmedjan.se eller juvenalis.petri@gmail.com!
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Vårda ängen vid Hörningsnäs
Hörningsnäs är ett kommunalt naturreservat. En del av reservatet är en
slåtteräng som sköts av Naturskyddsföreningen i samarbete med kommunen.
Vi fagar på våren och slår med lie på sensommaren. Välkommen att delta i
praktisk naturvård!
Lördagarna 9 och 23 april: Fagning
Vi räfsar undan höstlöv och kvistar för att gynna ängens örter och gräs. Ta
gärna med egna räfsor om du har, vi har också med några.
Vi bjuder på en matig macka, ta med egen varm dryck. Efter fikat visar Kurt
Hermelin oss runt bland vårblomstren. Vi börjar kl. 9.00.
Lördagarna 6 och 13 augusti: Slåtter
Vi slår ängen med lie på sensommaren, då de flesta örterna har fröat av sig.
Vi håller med redskap och visar hur man gör.
Föreningen bjuder på en smörgås, ta med egen varm dryck. Vi håller på
cirka fyra timmar. Vi börjar kl. 9.00, men det går även bra att komma senare.
För både fagningen och slåttern gäller:
Föranmälan till Kurt Hermelin senast tre dagar i förväg, via e-post
kurthermelin@gmail.com eller (helst) med SMS till 073 038 80 48.
Start: Kl. 9.00 (Meddela om ni tänker komma senare.)
Plats: Hörningsnäsängen, Grödinge. Med bil från Tumba mot Skanssundet via
Vårsta och Grödinge kyrka till avtagsvägen mot Grönslätt och därifrån 900 m
färd mot Grönslätt till p-plats vid gärdsgården. Eller tag buss 727 från Tumba,
stig av vid Hörningsnäs hållplats och gå 900 m till Grönslätt.

Blåsippor bland fjolårslöv i Hörningsnäsängen Foto: Bo Ljungberg
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Onsdagen 13 april

Solceller i en 12 voltsinstallation
Denna kväll bekantar vi oss med solceller. Tonvikten ligger på en installation
där solceller laddar ett 12 voltsbatteri.
Förhoppningsvis kommer det även frågor kring solceller som skickar ut sin
energi på elnätet. Vi diskuterar praktiska saker att tänka på när du installerar
solcell i en båt, husvagn eller sommarstuga.
Vi berättar om: laddningsregulator, batteri, lämpliga kablar, led-lampor, USBladdare, omformare till 220V. Vi provar att mäta ström och spänning.
Kom gärna med frågor redan när du anmäler dej så kan jag förbereda ett
svar. Mycket tacksam om du vill skicka ett sms eller e-brev att du kommer.
Om du har teknikintresserade ungdomar hemma så är detta en kväll för dem.
Tid: kl. 19.00–20.30
Plats: Harbrostugan
Kontakt: Jan-Peter Falk, tel. 070 922 33 84, janpeter@zmedjan.se

Foto: Jan-Peter Falk
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Tisdag 3 maj

Fåglar och fågelsång i
Bornsjöområdet
Ikväll lyssnar vi efter trastar, rödhakar och andra vårsjungande fåglar.
Vi startar vid Lundby parstuga och går i lugnt tempo ner till Rothugget, där vi
intar vår medhavda fika. Här finns chans att få höra enkelbeckasinens spel.
Därefter är det dags att vända tillbaka till parkeringen.
En promenad på ca 3 timmar.
Föranmälan: Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com,
tel. 070 657 35 39, senast 30 april.
OBS! Vid alltför dåligt väder (regn eller hårda vindar) kan exkursionen
inställas.
Tid: kl. 18.30 vid Lundby
Vid behov av samåkning, kontakta Hasse.

Rödvingetrastens vemodiga sång har vi chans att höra. Foto: Hasse Andersson
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Söndag 15 maj

Korpbergets naturreservat

Vi besöker Korpbergets naturreservat som 2007 utvidgades till att även
omfatta Lindängen i Salems kommun.
Korpberget är känt sedan lång tid tillbaka som ett botaniskt intressant
område. Murgrönans förekomster i bergsbranterna omnämndes av Carl von
Linné. Vidare beskrevs floran i området av brunnsläkaren Johan Linder redan
1716.
När vi besöker Korpberget kommer vi att koncentrera oss på floran, men
samtidigt kommer vi att få höra och se många olika fågelarter. Därför bör ni
även ta med er en kikare om ni har en sådan. Matsäck och något att dricka
rekommenderas också.
Tid: kl. 8.00–ca 12.00
Samling: Parkeringsplatsen söder om Högantorp intill den nordvästra delen av
naturreservatet
Föranmälan: Senast 12 maj till bo.ljungberg@yahoo.se eller med SMS till
070 889 98 92

Murgröna på Korpberget Foto: Bo Ljungberg
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Natur- och kulturreservat i
Botkyrka och Salem
Information om alla reservaten, vad som finns att se, vad du kan göra och
hur du hittar dit, finns på Länsstyrelsens webbsida. Googla på Länsstyrelsen
Stockholm och reservatsnamnet.

Naturreservat: 1. Ensta ö 2. Vinterskogen 3. Lida 4. Åvinge 5. Stora Träsket 6. Svartkällsskogen 7. Östra Bröta 8. Hörningsnäs 9. Bornsjön 10. Ekholmen 11. Norrga 12. Pålamalm
13. Stora Uringe 14. Brinkbäcken 15. Garnudden 16. Korpberget
Kulturreservat: 17. Nedre Söderby
(Statliga reservat är inrättade av Länsstyrelsen och har röda siffror. Övriga är inrättade av
kommunerna.) Karta: Botkyrka kommuns publika karta
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Tisdag 17 maj

Hagalunds Tvätterimuseum
i ett gammalt tvätteri från början av 1900-talet
Välkomna till Sveriges enda tvätterimuseum!

Torparfamiljen Johansson hämtade stockholmarnas smutskläder med häst
och vagn och gjorde tvätten ren för hand här vid Albysjöns strand. Med eld
under grytorna och sköljning från klappbryggan visas hur det gick till.
Dessutom finns samlingar av gamla strykjärn, klappträn, broderade
tvättpåsar, gamla tvättmaskiner, tvättmedel och mycket annat som har med
tvättning att göra. Läs mer på www.tvatterimuseet.se.
Visning utomhus och inomhus för covid-vaccinerade!

Olle Magnusson
föreståndare för Hagalunds Tvätterimuseum

Plats: Masmovägen 20-22 i Vårby. Buss och T-bana till Masmo och promenad
ca 300 meter. Det är ont om parkeringsplatser precis vid museet, detta går
enklare att finna en bit bort på Masmovägen. Ta med P-skiva. Samling sker
utanför museet.
Tid: kl. 18‒19
Kontakt och föranmälan: Till denna aktivitet finns det endast 20 platser.
Föranmälan sker senast 14 maj till Moa Asplund , tel. 070 038 01 73 eller
moa.asplund@hotmail.com. Vänligen uppge namn och kontaktuppgifter.

Åsa klappar tvätten Foto: Olle Magnusson
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Svarthakedoppingar ses de flesta år vid Dalkarlsäng. Foto: Hasse Andersson

Lördag 28 maj

24-timmars fågelinventering
För 14:e året genomför vi vår dygnsinventering av fågellivet vid Dalkarlsäng,
nordväst om Bornsjön. Vi bemannar fågeltornet under hela dygnet. De
senaste årens inventeringar finns på vår webbplats www.gaerdsmygen.se.
Mer information genom Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com,
tel. 070 657 35 39
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Söndag 12 juni

Stora Vika

Mineraler och blivande naturreservat
Följ med på en intressant mineralutflykt till Stora Vika. Det nedlagda kalkbrottet är känt för sina mineraler som topaser, beryller och andra vackra kristaller. Helt nya ”endemiska” mineralfynd har gjorts som bityit, hittas bara här i
Sverige. Vi letar och knackar sten, vår kunnige guide Lars Hesslegård berättar
och ledsagar oss i mineralernas värld. Den kalkgynnade omgivningen hyser
dessutom 48 st. rödlistade arter. I den unika floran kan vi även stöta på den
vackra apollofjärilen.
OBS! Föranmälan
Kontaktperson: Jan ”Poppe” Govella, tel. 070 788 42 83
Medtag: matsäck, skyddsglasögon, hammare, oömma kläder och bra skor.
Plats: samling på parkeringen vid busshållplatsen Tumba station.
Tid: kl. 9.00. Detta är en heldagsutflykt.
Restid: knappt 1 timme från Tumba.

Apollofjäril vid Stora Vika Foto: Bo Ljungberg
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Söndag 19 juni

De vilda blommornas dag
En botanikutflykt med Kurt Hermelin som vägvisare. Vandringen sker i
samarbete med Svenska Botaniska Föreningen.
Samling vid Harbrostugan för fyra km vandring förbi Lilla Dammen och f.d.
Hamra sanatorium till Himmelsboda hage.
Tid: kl. 10.00
Tag med matsäck!
Föranmälan till Kurt Hermelin, tel. 073 038 80 48

Vi kontrollerar om den ensamma Adam och Eva-orkiden återkommer. Foto: Kurt Hermelin

Lördagarna 6 och 13 augusti

Slåtter på Hörningsnäsängen
Se sidan 7!
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Silverstreckad pärlemorfjäril är en vanlig art längs fjärilsstigen. Foto: Hasse Andersson

Lördag 20 augusti

Fjärilsstigen vid Pålamalm
Vi promenerar i långsamt tempo längs Fjärilsstigen vid Pålamalm. Totalt en
vandring på ca 4‒5 km, beroende på vädret. Vi har bra chans att få se en del
arter pärlemorfjärilar, blåvingar och gräsfjärilar om vädret är gynnsamt. Hasse
Andersson är en av dagens ciceroner.
Föranmälan: Hasse Andersson, hasse.tullinge@gmail.com, tel. 070 657 35 39,
senast tisdag 16 augusti.
Tid: kl. 10.00. Samlingsplats meddelas i samband med anmälan.
Övrigt: Medtag gärna fika.
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Nordfladdermus jagar över Tullingemaden Foto: Bo Ljungberg

Onsdag 17 augusti

Fladdermusspaning vid
Tullingemaden - Tullinge kyrka
Denna kväll samlas vi för att lyssna efter fladdermöss. Vi börjar vid
Tullingemaden och kommer sedan att promenera och lyssna efter
fladdermöss med hjälp av ultraljudsdetektorer längs vägen bort mot Tullinge
kyrka. Förhoppningsvis kommer vi även se fladdermöss svepa förbi oss.
Tid: kl. 20.00–ca 23.00
Samling: Parkeringsplatsen i korsningen Sunnanvägen‒Tullinge strand i
Tullinge
Föranmälan: Senast 15 augusti till bo.ljungberg@yahoo.se eller
med SMS 070 889 98 92
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Rörhönan – en lite ovanlig sumphöna
Rörhönan är en ganska okänd sumphöna för de flesta. Ibland kan den
förväxlas med den mycket vanligare sothönan, som ses lite varstans i våra
våtmarker och sjöar.
Att få se rörhönor på nära håll väcker dock ofta uppmärksamhet. Då kan man
få se den svarta fjäderdräkten med kopparfärgad rygg glänsa och den klarröda
pannplåten och näbben med gul spets. Dessa karaktärer avgör artbestämningen. Även de vita stjärtfjädrarna syns tydligt när den simmar i vasskanter
och intill videbuskage.

Rörhönan är en ljudlig art som hörs oftare än vad den ses. Den har en rik
repertoar av bubblande läten, men även snabba krock-kreck-kreck som kan
upprepas långa stunder, även nattetid. Ofta gömd inne i vassen.
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Efter genomgång av obsar på Artportalen ser man att det finns några våtmarker i vårt område där rörhönan häckar, eller har häckat, d.v.s. fått ut ungar.
En ganska ny häckningsplats är Tullingemaden, där den har häckat de senaste
fem åren. Från långa bron kan man stå och spana och med lite tålamod går
den att se under sommaren och tidig höst. Att vara intränad på lätena underlättar.
Skårbydammen nära Bergaholm skapades år 1990 och snabbt upptäckte
några rörhönor den passande häckningsplatsen. Efter att de fått ut ungar
under ca 5 år övergav de Skårbydammen men den har nu åter fått tillbaka
rörhönorna.
Detta beteende att häcka i en våtmark, damm eller i en åkant, för att sedan
vara borta därifrån under några år är typiskt för rörhönorna. Så har även skett
vid några andra våtmarker hos oss.
I Salem gäller det förutom Skårbydammen även Dalkarlsäng, Bockholmssättra
viltvatten och Mölle reningsdammar.
Samma sak i Botkyrka, där rörhönor har häckat emellanåt i Kyrksjön (Grödinge), i Tumba viltvatten och på Botkyrka golfbana.
En orsak till att man lätt kan missa närvaron av rörhönor är att de även kan
hålla till i nästan helt igenväxta småvatten.
Om ni får se rörhönor i Botkyrka eller Salem är det bra om ni kan rapportera
dessa på Artportalen, eller höra av er till undertecknad.
Hasse Andersson

text och foton

Rörhöna och sothöna - en jämförelse
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Vattenspegeln
Restaurering

Utgångsläget: Genom att Sverige antagit EU:s ramdirektiv för vatten har
vi förbundit oss att förbättra miljökvalitetsnormerna (MKN) så att sjöar ska
hålla god kemisk och ekologisk status. Vattenkvalitén får inte på något sätt
försämras.
I många svenska sjöar är det problem med att förbättra den kemiska statusen, men den ekologiska statusen är något lättare att förbättra genom olika
metoder.
Innan en restaurering av en övergödd sjö kan påbörjas gäller det att strypa
den externa tillförseln av näringsämnen. Man talar då om att åtgärda uppströms. Att restaurera sjöar är kostsamt och byråkratiskt tidsödande och det
är därför viktigt att sjön inte återgår till sitt ursprungliga dåliga skick efter en
tid. Så det är av stort värde att lokalisera diffusa utsläppskällor, som kan vara
gamla kemiska synder, dåliga avlopp, läckande jordbruksmarker eller dåliga
gödselbrunnar vid hästgårdar m.m.
Vid val av restaureringsmetoder bedöms sjöns storlek, djup, bottenstruktur
och vilka föroreningarna är, samt fiskarter som kan påverka negativt. Dessa
aspekter utreds genom provfiske och provtagningar i sediment och vattenmassa för att sätta in den mest kostnadseffektiva metoden eller metoderna.
Vi fokuserar i första hand på att restaurera Uttrans ekologiska status som f.n.
är otillfredsställande. Eftersom sjön Uttran är lång med olika förutsättningar,
belastningar och tillflöden är det högst troligt att flera olika restaureringsmetoder behöver sättas in, för att få en långsiktig förbättring. Vi förordar
provfiske, för att konstatera vilka arter som finns och uppskatta mängden av
djurplanktonätande fiskar t.ex. karp, braxen och andra vitfiskar, som försämrar statusen. För mycket vitfisk leder till ekologisk obalans med algblomningar,
syrebrist och dåligt siktdjup som följd.
Nedan följer några metoder som kan vara aktuella
Kornhalmsmetoden, KHM
På öar av flytande kornhalm ligger en matta av kokusull. I ullen planteras näringsupptagande växter som förökar sig. Öarna förankras i sjön. 1 m² växtlighet kan ta upp ca 2 kg kväve per år. De flytande rötterna under ön bildar ett
skydd som försvårar för vitfisken att äta djurplankton. Metoden tillämpas på
grunda småsjöar och är billig men kan behöva kompletteras med en fosforfälla. Detta är gammal metod och har tillämpats på ett antal sjöar. KHM prövas
även på en svårt övergödd damm på Ekerö i Stockholm samt på sjön Hönsan i
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Hedemora där siktdjupet ökade från 0,7 m till 2,8 m på en sommar. Den klassas nu som klarvattensjö.
Reduktionsfiskemetoden, RFM
Metoden kallas även för biomanipulation och går ut på att med 160‒300
m långa notar fiska upp så mycket vitfisk som möjligt, ca 200 kg/ha. Fisket
sker på djup mellan 2 och 8 m. Rovfiskarna släpps åter till sjön. I Sverige har
metoden prövats på många ställen bl.a. i Växjösjöarna med goda resultat
och minskad syrebrist. RFM är ett bra komplement tillsammans med andra
metoder som aluminiumfällning. Vitfisken har använts för att göra biogas.
Aluminiumfällning
är en dyr men mycket beprövad och effektiv metod. Genom att aluminiumklorid sprutas in i sedimenten eller i den fria vattenmassan binds fosforn
kemiskt omedelbart. Aluminiumfällning har tillämpats på bl.a. Malmsjön i
Botkyrka och Brunnsviken och Orlången.
Jan ”Poppe” Govella

Kornhalmsö i sjön Hönsan Hedemora Foto: Johan Backlin
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En presentation

Klimatklubben i Salem
Djur, natur och så klimat. Vi i Klimatklubben Salem ägnar oss i huvudsak åt
det senare, med vetskap om att vår planet inte gör samma gränsdragningar.
Därför glädjer vi oss också över att ha fått kontakt med Naturskyddsföreningen och ser fram emot ett givande samarbete!
Klimatklubben Salem är ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ för
engagemang i stora och små klimatfrågor. Vi arbetar för en stark rörelse i
kommunen för att på hemmaplan göra den omställning som hela världen står
inför. Det är ju med gemensamma krafter vi påverkar vår framtid!
Vi samverkar med de politiska partierna i Salem och med alla intresserade
medborgare som ser situationens allvar. Vi är ingen förening, med styrelse
och budget, utan bara en klubb som vill påverka den lokala politiken samt
vårt allmänna beteende som medborgare.
Det klubben gör konkret är att granska kommunens klimatpolitik, särskilt
viktigt i dessa valtider. Vi ställer frågor i kommunfullmäktige och gör aktioner
för att öka medvetenheten om att det är bråttom och att klimatarbetet måste
få kosta pengar.
Du är varmt välkommen att engagera dig!
Johanna Holmberg

klimatklubbensalem@gmail.com
@klimatklubbensalem
Klimatsmart Salem | Klimatklubben Salem (fb-sida | fb-grupp)
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