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Tisdagsklubben 2018
Jan Wernerman, Kjell Häggvik & Urpo Könnömäki

Efter goda exempel från flera ställen i Stock-
holmstrakten bestämde vi oss i början av 2018 
att pröva intresset för morgonexkursioner en gång 
per vecka. Vi valde en vardag, så tisdagsklubben 
blev en aktivitet för fågelintresserade som kan 
disponera sin tid. Tanken var att det mer skulle 
vara att vi skådade tillsammans, än att det skulle 
vara en ”lärare” med ”elever”. Fokus skulle ligga på 
att inventera de arter som lokalen uppvisade vid 
exkursionstillfället, naturligtvis gärna upptäcka 
rariteter, men främst att artbestämma det vi såg 
och hörde.

Vi började första veckan i mars när vintern fort-
farande hade naturen i sitt grepp, och vi bestämde 
att upprepa samma exkursionsrutt varje vecka 
under våren. På det sättet blev tisdagsklubben un-
der våren en inventeringsrutt, där vi kunde iaktta 
hur vinterfåglarna vek undan och flyttfåglarna tog 
över allt mer. Eftersom Svartsjöviken är Ekerös 
förnämsta fågellokal blev det ett naturligt val. 
Kombinationen lövskog, hagar, insjö och våtmark 
borgar för ett brett utbud av arter. Det visade sig 
också riktigt, totalt observerade vi under våren 
116 arter vid Svartsjöviken med som mest 70 
arter vid en enskild exkursion den 1 maj (tabell 1).

Intresset visade sig stort, totalt deltog 16 
skådare. En bra siffra tycker vi. Entusiasmen var 
också stor, och många ville se en fortsättning. 
Inför hösten kändes inte en upprepning av vår-
programmet med samma exkursionsrutt som det 
bästa alternativet. Istället bestämde vi att variera 
lokal. Varannan vecka mot Färingsö och varannan 
vecka mot Munsö. Det upplägget uppskattades 
eftersom flera deltagare därigenom blev bekanta 
med för dem nya lokaler.

Från slutet av augusti till slutet av oktober 
kunde vi på detta sätt observera 108 arter på 
tisdagsmorgnarna. Totalt sett blev det en exposé, 

inte bara över ett flertal lokaler på Ekerö, utan 
även hur sommararter gick över i höstarter och 
slutligen vinterarterna. Totalt under hösten kunde 
vi bokföra 108 arter, vilket i stort sett är det antal 
arter som Ekerö bjuder under september och 
oktober. Återigen var intresset stort, totalt 13 
skådare under hösten.

 Bland deltagarna uppskattades att i lagom stor 
grupp ströva i ett par timmar och kunna jämföra 
sina iakttagelser och upptäckter med vad övriga 
i gruppen såg och hörde. Under våren kunde vi 
uppleva vilka arter som dominerade fågelsången, 
vecka för vecka, och under hösten på samma sätt 
vilka arter som dominerade luftrummet. Under 
våren kunde vi iaktta bland annat spetsbergsgås, 
årta och råka, och under hösten stjärtand och 
spovsnäppa. Arter som det sällan observeras mer 
än 10 exemplar av under året på Ekerö.

Vi tycker själva att det har varit trevligt och 
gensvaret från övriga deltagare gör att vi fortsätter 
till våren 2019, och då återupptar vandringarna 
vid Svartsjöviken.

Gluttsnäppa på födosök den 1 maj 2018.  
Foto Carl Magnus Strömbeck.
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Tabell 1. Artlista för observationer varje tisdag vid Svartsjöviken, veckorna 10–23, våren 2018 (14 veckor).
Knölsvan Sånglärka
Sångsvan Backsvala
Sädgås Ladusvala
Spetsbergsgås Hussvala
Bläsgås Trädpiplärka
Grågås Ängspiplärka
Vitkindad gås Gulärla
Kanadagås Sädesärla
Snatterand Sidensvans
Kricka Gärdsmyg
Gräsand Koltrast
Årta Björktrast
Skedand Taltrast
Vigg Rödvingetrast
Knipa Dubbeltrast
Salskrake Sävsångare
Storskrake Rörsångare
Fasan Trastsångare
Skäggdopping Härmsångare
Storskarv Ärtsångare
Gråhäger Törnsångare
Havsörn Trädgårdssångare
Brun kärrhök Svarthätta
Duvhök Grönsångare
Sparvhök Gransångare
Ormvråk Lövsångare
Fjällvråk Rödhake
Fiskgjuse Näktergal
Vattenrall Rödstjärt
Rörhöna Buskskvätta
Sothöna Stenskvätta
Trana Grå flugsnappare
Mindre strandpipare Svartvit flugsnappare
Ljungpipare Blåmes
Tofsvipa Talgoxe
Brushane Svartmes
Dvärgbeckasin Nötväcka
Enkelbeckasin Trädkrypare
Småspov Varfågel
Storspov Nötskrika
Skogssnäppa Skata
Gluttsnäppa Kaja
Grönbena Råka
Rödbena Kråka
Skrattmås Korp
Fiskmås Stare
Silltrut Gråsparv
Gråtrut Pilfink
Fisktärna Bofink
Tamduva Grönfink
Skogsduva Steglits
Ringduva Grönsiska
Gök Hämpling
Kattuggla Gråsiska
Tornseglare Domherre
Gröngöling Stenknäck
Spillkråka Gulsparv
Större hackspett Sävsparv




