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Vinterfåglar inpå knuten 2013
Gigi Sahlstrand

Gigi Sahlstrand, Svartsjö som ingår i SOFs ”Fågelintressekommitté” har här sammanställt resultatet av 
vinterfågelräkningen 2013 i Ekerö kommun. Pilfinken vann med 846 sedda fåglar eller i genomsnitt 8 
fåglar per fågelbord. I genomsnitt redovisades 45 fåglar per fågelmatning.

För åttonde året i rad anordnades Vinterfåglar 
inpå knuten, en fågelräkning på det egna få-
gelbordet. Det är ett arrangemang som drivs av 
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). Den kom 
till 2006 och var ett initiativ av Fågelintressekom-
mittén som hade bildas i SOF, detta för att öka 
fågelintresset i Sverige och göra folk medvetna om 
att Sveriges Ornitologiska Förenings fanns och vad 
deras verksamhet handlar om. Från dåvarande 10 
000 medlemmar är man nu uppe i 16 000 med-
lemmar. En viktig orsak är just Vinterfåglar inpå 
Knuten, som i år engagerade över 20 000 svenska 
hushåll, nytt rekord alltså! 

En faktor som i hög grad påverkar fågelföre-
komsten på vintern på är vädret. Den innevarande 
vintern 2012/2013 inleddes med en mycket mild 
novembermånad. Därpå följde en kall december 

med bitande frost långt ner i Europa. Drygt tre 
fjärdedelar (77 procent) av alla arter i resultatlis-
tan har nämligen minskat i antal jämfört med 
förra året. Framtiden får utvisa om detta är just 
en tillfällig minskning föranledd av vintervädret 
eller en pågående trend.

Hur går räkningen till? Vinterfåglar inpå 
Knuten genomförs sista helgen i januari från 
fredag till och med måndag. Man ska räkna hur 
många fåglar man ser av respektive art. Man kan 
exempelvis räkna under en timme och skriva upp 
och rapportera det högsta sammanlagda antalet 
individer per art. Ser du5 talgoxar, sedan 8 och 
sedan 6 så är det 8 som ska rapporteras. Man 
kan räkna under vilken dag/dagar som helst 
under räkningsdagarna. Det är dock viktigt är 
att du försöker använda samma metod varje år 
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du deltar. Tanken med att man även har med två 
vardagar är att få förskolor, fritidshem och skolor 
att engagera sig. Man behöver definitivt inte vara 
ett fågelproffs för vara med! Är det arter man inte 
känner igen så hoppa över dem. Det finns mycket 
information att läsa om när det är dags på SOFs 
hemsida, www.sofnet.org.

Allt flera svenskar upptäcker glädjen med att ha 
en fågelmatning. Det är inte enbart för att hjälpa 
fåglarna som vi fyller på fröautomater och hänger 
ut talgbollar. Det är även i hög grad för att förgylla 
vinterdagarna för oss själva! Det är spännande och 
intressant att följa livet på fågelmatningen!

Årets räkning blev succé på Mälaröarna! Vid 
start 2006 lämnades 35 rapporter in från vår kom-
mun, förra året 67 stycken och i år 108 stycken! 
Det gjorde att vi blev 3:e bästa kommunen att 
rapportera in av de 26 kommunerna i Stockholms 
län. Ett bidrag till den stora ökningen kan vara att 
tidningen Mälaröarnas Nyheter, som uppmärk-
sammade om att aktiviteten skulle gå av stapeln. 

Som förra året blev pilfinken den talrikaste 
arten hos oss, till skillnad mot övriga landet 
där talgoxen blev den sammanlagda vanligaste. 
Talgoxen har haft första platsen i alla år när alla 
Sveriges rapporter summeras. Det blev 37 olika 
arter som rapporterades in från vår kommun och 
från varje fågelbord rapporterades i genomsnitt 45 
fåglar. Det är förvånande att se att hela 9 mindre 
hackspettar rapporterades, det är en art som ses 
mycket sällan vid fågelbord. Är det så att de har 
felbestämts, precis som troligen rödvingetrasten 
(kan förväxlas med björktrast) och svarthättan 
(förväxlas med entita eller talltita)? De är mycket 
ovanliga under vinterhalvåret. Men men, det 
spelar egentligen inte så stor roll, felen kommer 
framtida analyser att sålla bort. Det är kanske lika 
viktigt att vi gläds åt våra fåglar, oavsett vilka arter 
det är och inte glömmer bort att rapportera. Törs 
vi hoppas på 150 rapporter nästa år från Ekerö 
kommun? Hjälp till och sprid informationen! 
Framför allt vore det kul att få med förskolor 
och skolor!

Tabell 1 Summerat antal fåglar av olika arter

Fågelart Totalt antal 
fåglar

Antal per mat-
plats

Pilfink   846 7,8

Talgoxe   596 5,5

Blåmes   502 4,6

Koltrast   416 3,9

Grönfink   348 3,2

Gulsparv   312 2,9

Skata   223 2,1

Domherre   182 1,7

Gråsparv   173 1,6

Kaja   148 1,4

Nötväcka   141 1,3

Steglits   101 0,9

Grönsiska     89 0,8

Kråka     81 0,8

Stjärtmes     78 0,7

Sidensvans     77 0,7

Större hackspett     75 0,7

Bofink     66 0,6

Nötskrika     63 0,6

Björktrast     53 0,5

Entita     51 0,5

Stenknäck     50 0,5

Bergfink     38 0,4

Gräsand     38 0,4

Svartmes     38 0,4

Talltita     22 0,2

Tofsmes     18 0,2

Fasan     16 0,1

Gråsiska     15 0,1

Sparvhök     13 0,1

Mindre hackspett       9 0,1

Rödhake       7 0,1

Rödvingetrast       7 0,1

Korp       6 0,1

Svarthätta       3 0,0

Ringduva       2 0,0

Gärdsmyg       1 0,0

Summa 4904


