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speciellt. Jag bara stod där en lång stund och njöt 
av upplevelsen. När jag sen skulle gå tillbaka till 
bilen kom en flock med ca 200–300 starar över-
flygande, kul! Jag satte mig i bilen och började 
åka hemåt via Svartsjö slott. Precis när jag skulle 
passera lilla bron innan slottet kastade jag en blick 
till vänster: där satt stararna jag nyss sett plus 
minst 500 till på elledningarna längs vägen! Som 

ett långt pärlband eller noter 
i ett nothäfte. Dessutom med 
solnedgången i bakgrunden! 
Knäppte en bild på skådespelet 
med mobilen. Som sagt, en kväll 
värd att minnas!

Per Lönnborg

MOF säljer småfå-
gelholkar
Vi har även i år införskaffat ett 
antal småfågelholkar som säljs 
ut för 50 kronor styck. Slå en 
signal till Urpo Könnömäki 
på telefon 08-560 206 91 el-
ler 070-236 56 64 och bestäm 
antal och leveransplats.  
 Urpo Könnömäki

Notiser
Dämmet den 1 augusti
En av de finare skådarupplevelserna 
jag fick under 2011 var på kvällen 
den 1 augusti. Jag bestämde mig för 
att ensam ta en tur ut till Svartsjö 
dämme där en ägretthäger hade setts 
under dagen. Sagt och gjort, packade 
min 8x42 (då jag inte har någon tub) 
och gav mig iväg. Jag kom ut till 
parkeringen vid Svartsjö vid halv-
niotiden och vädret var fantastiskt; 
alldeles lugnt och kvällssolen sken 
över dämmet. Inte en enda människa 
där! Typiskt tänkte jag, då blir hägern 
svår att se utan tub. Men redan när jag kommit 
halvvägs ut mot fågeltornet fick jag syn på den, 
till och med utan kikare, spatserandes mitt ute i 
dämmet i solnedgången! När jag väl kommit upp 
på plattformen såg jag den förstås ännu bättre. 

Kombinationen av solnedgången i sensom-
markvällen, att jag var alldeles ensam med äg-
retthägern gjorde detta ”kryss” till något alldeles 
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Fåglar på Mälarörna 2011

MOFs webbplats har fått nytt 
utseende
Hösten 2011 bytte vi utseende på MOF:s webb-
plats, www.mof-ekero.se. Nu har det blivit ännu 
lättare för dig som besökare att hitta den informa-
tion du söker. På webbplatsen finns bland annat 
aktuellt program, de senaste observationerna som 
gjorts i kommunen och nyheter om vad som är på 
gång i fågelskådarvärlden. Naturligtvis finns också 
allt du behöver veta om föreningen. Under 2012 
kommer vi att tillföra mer innehåll, bland annat 
en praktisk guide till de lokaler som finns i kom-
munen. Så – hjärtligt välkommen att följa med 
oss på webben! Har Du frågor eller kommentarer 
kring www.mof-ekero.se, eller vill Du framföra 
tips? Skicka då gärna ett brev till undertecknad 
som är webbredaktör, e-post: signehagerman@
gmail.com.

Signe Hagerman

Dvärgmås och rördrom är 
SOFs rikinventeringsarter 
2012
Bägge arterna är våtmarksfåglar och inventerade 
tidigare. Riksinventeringarna är en tradition som 
genomförs av SOF tillsammans med SOF:s regio-
nalföreningar. Inventeringarna genomförs för att 
få ökad kunskap om både positiva och negativa 
förändringar inom svensk fågelfauna.

Rördrommen inventerades 1969, 1979 och 
2000. Sett över en 30-årsperiod så har rördrom-
men ökat rejält, dock med en utplaning där stam-
mens sannolikt legat på ungefär samma nivå de 

senaste 10 åren. Dvärgmåsen har inventerats åren 
1971 och 2000. Populationen visar ungefär sam-
ma trend som rördrommen med den skillnaden 
att den även har fortsatt öka en del de senaste 10 
åren. På Ekerö finns rördrommen spridd på några 
ställen medan dvärgmåsen bara ses på sträck. Rap-
portera på Svalan alla rördrommar in hör eller 
kanske ser och även alla stäckande dvärgmåsar!J

Jan Sondell

Vinjett på startsidan
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