Kretstidning med information och aktiviteter våren
2008

Teckning Frida Lögdberg

Ordförande har ordet
Under hösten gick vi, via ett reportage i Corren, ut med att kommunen behöver en grönplan. Vi ser hur exploateringsintressen
rycker i Linköping gröna ytor. En grönplan skall tydliggöra för kommuninnevånarna vad som är tänkt som att eventuellt exploateras
i framtiden och vad som är tänkt att sparas som park- eller naturmark. Det är vikigt att värna grönstråken i bebyggelsen och att
det blir nära till park eller naturmark för linköpingsborna.
Även i år 2008 blir det ett omfattande program med ett stort antal naturguidningar i vår. I år har våra närnaturguider kommit
igång med lunchguidningar och Naturnatten 5-6 juni.
Björn Ström ordförande

Inlaga: Naturcentrums medlemsföreningars aktivitetsprogram

Rumänsk vandring
Vid pausfikat efter ett föredrag i Naturcentrum föreslog någon,
Ulla Kardell tror jag det var, att vi skulle resa till Rumänien och
kolla om det är så där vackert och björnrikt som det sägs. Johan
Linder och jag nappade direkt, och med en annons i Naturcentrum-programmet och några telefonsamtal blev vi en lagom stor
grupp på 12 personer. Den 19:e maj avreste vi mot Sinca Noua, en
by tre mil väster om Brasov.
Sinca Noua är en radby där varje gård har gatan på ena sidan.
På andra sidan ligger trädgården och små odlingslotter. Sedan
tar slåtterängarna vid och därefter den gemensamma betesmarken och slutligen skogen och höga bergen. Varje morgon
lämnar man sin ko vid grinden mot stigen där den gemensamme
herden leder alla korna upp på kullarna för dagen. På kvällen
släpps varje ko av vid sin grind och går själv in i nattbåset, en
osannolik idyll kan det tyckas.
Vi bodde på det lilla hotellet Equus Silvania som Christoph och
Barbara Promberger driver, ett forskarpar som gjort omfattande studier av rovdjuren i Karpaterna. Efter frukost var det
vår tur att beta oss uppför kullarna och beundra färgprakten av
färgginst, makaon- och segelfjärilar, ängsklockor, iris och salvia,
vit svärdssyssla, pärlemorfjärilar och gröna ätliga grodor.
Klockgrodor klongade i rännilarna och dolde sin orange undersida. Marken är näringsfattig, vilket är bra för artrikedomen. Vilken fantastisk frihet att kunna vandra obehindrat i alla riktningar.

Det är klart att denna idyll är hotad av den moderna teknologin
och business-andan. De nationalparker som avsattes under
kommunisttiden har i vissa fall återskänkts till sina tidigare
ägare varav vissa har kalavverkat skogen. Kommer ängslandskapet att planteras med gran?. Blandningen av lagar från
gamla kungatiden, kommunisttiden, tiden efter järnridån och nu
EU-direktivens tid ger säkert både förvirring och kryphål för
korruption.
Få rumäner talar engelska men man förstår varandra rätt bra
ändå. Helena skulle snart sluta sin tjänst på hotellet för att vidareutbilda sig och delta i att bygga up och organisera den lokala
fårosttillverkningen. Herdarna mjölkar fåren tre gånger per
dag, och fåren jobbar för att hålla landskapet öppet.
Många kullar är klädda av tät hög lövskog, mest bok. Längs en liten bäck långt in i en skog har man huggit en 50 meter stor
glänta där man lägger ut majskorn till de vilda björnarna. Från
en 3 x 3 meter stor koja upphöjd på stolpar i kanten av gläntan
har man perfekt utsikt på nära håll. I den motsatta skogskanten
skymtade vi först en stor björn som noga spanade av området
innan han vågade sig fram.

Utsikten var milsvid och med tubkikaren kunde vi räkna in svarta
storkar, ormörnar, mindre skrikörnar och biätare på himlen,
härfåglar och sommargyllingar flaxande mellan buskarna och
några dovhjortar och rävar i gläntorna. Om man hängde med
Janne i gryningen fick man ornitologisk proffsguidning i den fina
kören av härfågel, sommargylling, gök, trädlärka, svarthätta och
mycket mer.
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Biätare med en intensivt gul undersida
[Foto Göran Toss]

Naturskyddsföreningen Linköping

Brunbjörn [Foto Göran Toss]
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Men när en ringduva svepte in för landning blev björnen skrämd
och sprang upp i skogen. Efter en stund kom en mindre björn
och sedan ytterligare fyra stycken i tur och ordning, i olika
storlek och tjocklek. Det var mycket intressant att se hur dom
rör sig i vilt tillstånd och att se att de är så rädda för varandra
och för oss människor.

förvåning satte vi följande kväll upp tunna fladdermusnät i en
glänta strax intill björngläntan, och Barbara visade oss olika slags
fladdermöss. Björnarna verkade helt införstådda med att de skulle
hålla sig undan den kvällen.
Allt detta visar, hoppas jag, att fikapauser i Naturcentrum kan vara
både givande och nyttiga.

Enya Promberger, 5 år, kollade nyfiket och fnissade åt björnar- Göran Toss
nas hyss som att klättra upp i småträd som inte höll. Till min

Herdeland [Foto Göran Toss]

Inbjudan till länsstämma 19-20 april 2008
Välkommen till länstämmohelgen i Linköping 19-20 april 2008
med tema jordbruk. Vi kommer preliminärt att besöka naturbruksgymnasiet i Vreta kloster samt inspireras av en ekologisk
bagare.
Under söndagen får ni tillsammans med Linköpings-kretsen besöka en av Linköpings naturpärlor.

erhålls via undertecknad på telefon 013-14 48 27., 070-5234135
eller e-post snf@sahlman.net
Länsförbundet och Linköpingskretsen hälsar alla varmt välkomna.

Andreas Sahlman, länsförbundet

Efter lunch genomförs stämmoförhandlingarna. Mer information

Januari-augusti 2008
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Kallelse till årsmöte 6/3 med Naturskyddsföreningen Linköping
Härmed kallas alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Linköping till årsmöte den 6 mars 18.30 på NaturCentrum.

rättar om en resa i upptäcktsresande Sten Bergmans fotspår i
Nya Guinea.

Vi i styrelsen hoppas att Du vill delta varför deltagande ger fri
entré’ till efterföljande föredrag med Lena Näslund, känd från
Naturmorgon.

Nya Guinea är världens språkrikaste, världens orkidérikaste och
ett av de länder som fortfarande har mycket ursprunglig regnskog kvar. Inträde för endast föredraget 40 kronor inklusive fika.

På årsmötet skall verksamheten för år 2007 granskas och en
ny styrelse väljas. Den som vill ta upp något på årsmötet kan
höra av sig till Björn Ström 013-103451.

Björn Ström, ordförande

Efter årsmötet får vi höra Naturjournalisten Lena Näslund be-

[Foto Lena Näslund]

[Foto Lena Näslund]

Fältbiologernas verksamhet
Fältbiologerna är Sveriges
största förening för barn och
ungdomar som är intresserade
av natur och miljö.
Fältbiologerna anordnar kurser,
utflykter och utbildningar för att
[Foto Jennie Wadman]
sprida kunskap om natur och
miljö. Föreningen bedriver också opinionsbildning och försöker
påverka myndigheter, politiker, företag, organisationer och allmänhet till att skapa en bättre värld.

Om du vill veta mer om vad som händer i Linköpingsklubben kontaktar du Maria Weber:
Telefon: 013-10 01 16 eller 0708-65 32 17
E-post: lord_of_maria[at]hotmail.com
Du kan även läsa mer på http://www.fb-so.se/.

Fältbiologernas medlemmar är organiserade i lokalgrupper runtom i landet. I Linköping, vilket tillhör distrikt Sörmland-Östgöta,
finns det för närvarande två aktiva klubbar, Linköping och Peking (Norrköping).
Linköpingsklubben är klubben för medlemmar som bor i Linköpings kommun. Klubben har ungefär 15 aktiva medlemmar. Det
brukar hända något nästan varje vecka!

Januari-augusti 2008

Sida 4

Information om kretsens äng i Bjärka Säby
Hela ängen blev slagen och höet hässjades 2007. Mycket tack
stora ytor nu ger ett öppnare intryck och den öppna ängens flora
vare gynnas. Vi funderar också på att laga en del hål i marken och ta
slåt- bort stenar så att det blir lättare och säkrare att använda slåtterbalken.
Under vintern kommer det att byggas gärdesgård runt resten av
ängen. Det blir troligen färdigt till Valborgsfirandet 2008. Välkommen då att fira in våren och vår nya gärdesgård. Gärdesgården
kommer att ge ängen en tydlig och traditionell inramning.

Björn Ström

terbalken som vi skaffade till sommaren.
Vi genomförde i år en förslåtter dagen innan slåttern. På själva
slåtterdagen använder vi bara lie och räfsor på traditionellt vis.
Vi har också avverkat några hasselstrutar under hösten så att

Presentation Närnaturguider
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Sveriges ornitologiska förening har på riksplanet bedrivit ett treårigt utbildningsprojekt av närnaturguider. Här i Linköping genomfördes en lokal
utbildning med ett tjugotal deltagare 2005-2006. Den utbildningen var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen Linköping
och föreningen Linköpings ekopark

Naturnatten 5 juni.

Lunchguidningar

Under våren 8 maj- 18 juni genomför olika närnaturguider lunchguidningar i Trädgårdsföreningen eller Stora torget. Varje guidning börjar 12.30 och tar en halvtimme. Se Naturcentrums proUnder våren bildades ett antal regionala nätverk s.k. guidenoder. gram för detaljerad information.
Här i Östergötland har vi bildat Östergötlands närnaturguider
med Linköping som bas. Guidenodens uppgift är att utveckla na- Naturnatten
Naturskyddsföreningen har utsett natten 5-6 juni till Naturnatten
turguidning inom deltagande föreningar och att marknadsföra
då man skall ordna naturaktiviteter när sommarnatten är som
naturguidningar bland allmänheten.
finast. Ledigheten på nationaldagen ger möjlighet till vila dagen
Idag aktiva naturguider som inte gått någon utbildning till närna- efter. Närnaturguiderna erbjuder aktiviteter i Tinnerö eklandskap
turguide är välkomna i guidenoden. På sikt kan det bli aktuellt att i enlighet med Kalendariet på sidan 4 respektive Naturcentrums
genomföra nya utbildningar av Närnaturguider.
program (se inlaga).
Föreningarna bakom guidenoden är än så länge Studiefrämjandet Östergötland och Naturskyddsföreningen Linköping. Guideno- Björn Ström
den har också ett tätt samarbete med Föreningen Linköpings
ekopark som guidar i Tinnerö eklandskap.
Den som vill komma i kontakt med en Närnaturguide kan kontakta Lena Wiberg Studiefrämjandet Östergötland 013-252303
eller Björn Ström Naturskyddsföreningen.
Godkända närnaturguider finns också på listade
www.naturguider.se
Under våren genomför Närnaturguiderna lunchguidningar samt

Naturskyddsföreningen Linköping
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Kalendarium 2008
Nedan sammanfattas kortfattat Naturskyddsföreningens aktiviteter i samarbete med Studiefrämjandet respektive Linköpings närnaturguider. I övrigt hänvisas
till Naturcentrums program (inlagan). För guidningar utgår en kostnad på 20 kr.
Aktivitet
Kretsaktiviteter

Datum och plats

Information

Bokafton miljö- och naturområdet

Onsdag 13 februari 18.30, Naturcentrum

Ta med din favoritbok

Årsmöte i kretsen

Torsdag 6 mars 18.30, Naturcentrum

Årsmöte för kretsen

Nya Guinea i Sten Bergmans fotspår

Torsdag 6 mars 19.15, Naturcentrum

Naturjournalisten Lena Näslund

Ugglor i Tinnerö eklandskap

Torsdag 13 mars 18.30, Fröbergets parkering

Stora möjligheter att höra ugglor om förhållandena är de rätta

Fagning av ängen

Lördag 12 april 10:00, ängen

Välkommen att delta i fagningen

Länsstämma

19-20 april, Linköping, Vreta Kloster

Se mer info på sidan 2 i programmet

Valborg i ängen

Onsdag 30 april 18:30

Välkommen att fira Valborg

Studiecirkel- Svampar som signalarter

Studiecirkelstart måndag 25 augusti 19.00,
Naturcentrum

Många svamparter har visat sig vara bra arter som signalerar
värdefulla skogar.

Slåtter av ängen

Söndag 10 augusti 10.00, ängen

Gräset slås med lie, räfsas ihop och hässjas.

Trädgårdsföreningens träd

Onsdag 7 maj 12.30, Scenen

Närnaturguide Göran Toss

Trädgårdsföreningens historia

Onsdag 14 maj 12.30, Scenen

Närnaturguide Annika Isaksson

Trädgårdsföreningens vårflora

Onsdag 21 maj 12.30, Scenen

När naturguide Björn Ström

Vårfloran i staden

Onsdag 28 maj 12.30, Filbyterstatyn

Närnaturguide Björn Ström

Trädgårdsföreningens fåglar

Onsdag 4 juni 12.30, Scenen

Närnaturguide Ulrica Matz

Trädgårdsföreningens fåglar

Onsdag 11 juni 12.30, Filbyterstatyn

Närnaturguide Gunilla Wetterling

Trädgårdsföreningens lugn

Onsdag 18 juni 12.30, Scenen

Närnaturguide Victoria Bylin

Berga hages natur och kultur
Fåglar runt Lambohovs säteri

Onsdag 26 mars 10.00, Berga vårdcentral
Torsdag 8 maj 18.30, Slaka kyrka

Närnaturguide Victoria Bylin
Närnaturguide Gunilla Wetterling

Drabbisdal och Ugglebo

Måndag 26 maj 18.35, Berg Hagvägen

Närnaturguide Björn Ström

Försommar i Ånestad

Torsdag 29 maj 18.30, Ånestadskolans parkering

Närnaturguide Göran Toss

Södra Berga och Rävkullen

Lördag 30 augusti 14.00, ICA Skillingen

Närnaturguide Victoria Bylin

Fåglar i Stureforsparken

Onsdag 3 september 18.30, Sturefors slottspark

Närnaturguide Gunilla Wetterling

Naturnatten 5-6 juni

Torsdag 5 juni- fredag 6 juni Info Björn Ström 013-10 34 51, 0733-14 75 46 Upplev sommarnatten i Tinnerö eklandskap. Vi
erbjuder följande aktiviteter.

Lunchguidningar

Närnaturguidningar

Kvällens och Nattens fåglar –
Kornknarr och gräshoppsångare

Gunilla Wetterling leder oss runt på cykel i Tinnerö eklandskap. Vi
lyssnar efter kvällens och nattens fåglar.

Smedstad dammar med cykel 20.30

Sommarnatt vid Rosenkällasjön

Vi vakar in sommarmorgonen

Rödberget 22.00 eller kom när Du vill.

Gökotta Rosenkällasjön

Upplev den tidiga sommarmorgonen

Rödbergets parkering 04.00

Sagor vid jättegrytorna

Victoria Bylin och Lena Wiberg läser sagor för barn i alla åldrar

Jättegrytorna, nära Trädgårdsföreningen fredag 6 juni 10.00

Artportalen
Artportalen är en nationell databas för artinformation dit alla
kan rapportera sina fynd. Nästan alla arter kan rapporteras
utom vissa flug- och stekelgrupper. Det finns f n runt 10 miljoner rapporter varav 9 miljoner avser fåglar.

mellan 18.30 – 21.00.
Samling 18.30 vid Länsstyrelsens entré, Linköping. Kom i tid, dörren är låst.

Anmälan till Kjell Antonsson 013-156975
Det är angeläget att så många som möjligt rapporterar både
senast tre dagar före.
gamla och nya fynd. För att underlätta att komma igång anordnar Entomologiska föreningen Östergötland och ÖNF kurser och Kjell Antonsson
inmatningskvällar.
Du kan välja antingen torsdag 24/1, tisdag 5/2 eller tisdag 19/2,
Januari-augusti 2008
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Projekt Trollsländor i Östergötland
Våren 2008 drar Entomologiska Föreningen Östergötland i gång
"Projekt trollsländor i Östergötland, vilket är en efterföljare till
succén "Projekt dagfjärilar i Östergötland".
Projektet går ut på att man i 10x10 km stora rutor letar efter
olika arter av trollsländor. Det krävs inga förkunskaper för att
delta, utan alla kan vara med. Som deltagare får du fälthandboken "Trollsländor i Sverige" och en inventeringshandledning.
Dessutom kommer det att anordnas kurser i hur du går tillväga
i fält, hanterar och artbestämmer trollsländor, trollsländeekologi och hur du rapporterar dina fynd till Artportalen.
Projektet blir det första i sitt slag i Sverige, och som deltagare
gör du en viktig insats för att förbättra kunskapen om vår natur
då trollsländefaunan i Sverige är relativt dåligt undersökt.
För mer information, anmälan och bokning av rutor kontakta
Tommy Karlsson på telefon 013-174722 (kvällstid) eller 0730416727 alternativt e-post tommy.karlsson@bredband.net.

Björn Ström

Foto: Tommy Karlsson

Kajan kommenterar (Som kaja ser man ett och annat när man flyger hem för natten…..)
Tallskogen i grönstråken i Johannelund har varit utsatt för vad kommunen kallar föryngringshuggning. Det kan man verkligen kalla
skogsavverkningen. Man har konsekvent tagit
bort de äldre timmerträden och sparat de klenare tallarna. Här skall det inte få bli några
evighetsträd.
Intresset för ekologiska kläder har ökat i allmänhet och det har öppnat en affär med bara
ekologiska kläder i Linköping. Men ännu mer
ekologiskt är väl också att köpa bra kläder och
slita på det man har.

För att öka säkerheten sätter man upp vajerräcken utmed vägkanten så att bilar inte kör ut i terrängen vid en olycka. Det minskar dock säkerheten
för cyklister som blir trängda mellan bilarna och
vajerräcket.
Man vill hålla tillbaka trafiken i Tinnerö eklandskap
till förmån för cyklister och vandrare. Dock har
det blivit en onödig omväg för de som vill ta bilen
till Rosenkällasjön och kommer från Lambohovshållet.

När det har snöat är kommunen snabb med att
röja cykelbanorna. De lågtrafikerade gator
som ingår i cykelstråken kan däremot dröja
upp till ett dygn. Får se om det blir skillnad nu
när trafiken på t ex Hunnebergsgatan sker på
cyklisternas villkor.
Klimatet ändras och vintrarna blir kortare säger man. Skall det fortsätta på det här viset
får snart även långfärdsskridskoåkarna flytta
inomhus precis som hockey- och bandyspelarna.
Naturskyddsföreningen Linköping
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Kretstidning med information och
aktiviteter våren 2008
Avsändare: Naturskyddsföreningen Linköping, c/o
Björn Ström
Åbylundsgatan 36
582 36 LINKÖPING

Bli programutdelare.
Cirka hälften av upplagan av detta program delas ut av
medlemmar som ställer upp som programutdelare i sitt
område. En utdelare delar ut program för några postnummer. På detta sätt spar vi portokostnader och får
pengar som kan användas till aktiviteter i kretsen.
Om du vill bli programutdelare kontakta Björn Ström 013103451.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen Linköping är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen. Lokala kretsar finns i nästan alla Sveriges kommuner. I Linköping
är vi en av de största ideella föreningarna.
Detta gör vi i Linköping:
 Tar del av och försöker påverka kommunala beslut som rör natur– och

miljöfrågor
 Ordnar utflykter och föredrag för att sprida kunskap och förståelse för

naturen omkring oss

Medlemskap i Naturskyddsföreningen
Ordinarie medlemsavgift för år 2008 är 295 kr vid engångsbetalning eller 24 kr/mån via autogiro. Familjemedlemsavgift (hela familjen) för år 2008 är 365 kr vid
engångsbetalning eller 30 kr/mån via autogiro. För
ungdom under 25 år är medlemsavgiften 195 kr eller 16
kr/mån via autogiro.
Medlemsavgiften sätts in på plusgiro 90 19 09-2
(Naturskyddsföreningen – Riks). Du kan också bli medlem via hemsidan: http://www.snf.se/snf/medleminb.cfm
Medlemmars adressändringar meddelas direkt till riksorganisationen i Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen
Box 4625, 116 91 Stockholm
tel 08-702 65 00.

Efterlysning av bilder till vårt program
Vi efterlyser bilder som vi kostnadsfritt kan använda i
kommande programtidningar. Du får med ditt namn som
fotograf. Bilderna mailas enklast till andreas@sahlman.net.

 Praktiskt naturvårdsarbete, bl.a. genom skötsel av vår äng.

Kretsstyrelsen 2008 (fram tills årsmötet)
Ordförande

Björn Ström
013-10 34 51

Åbylundsgatan 36
582 36 LINKÖPING

Vice ordf.

Pär Thorell
013-12 35 78

Pionjärsgatan 19
587 34 LINKÖPING

Sekreterare

Göran Toss
013-12 13 11

Rådjursvägen 5
587 31 LINKÖPING

Kassör

Andreas Sahlman
013-14 48 27

Atlasgatan 3A
582 43 LINKÖPING

Ledamot

Sara Larsson
013-14 97 65

Vädursgatan 3A
587 33 LINKÖPING

Våra e-postadresser finner du på www.linkoping.snf.se
Styrelsen har möten ungefär en gång per månad. Medlemmar är välkomna
att närvara vid styrelsemötena och även ta upp enskilda frågor. Hör av Er till
ordförande Björn Ström.

