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Fåglar på Mälarörna 2017

Vem rapporterar mest och vem ser oftast första 
och sista fågeln av en art under året och vem 
har kontrollerat flest lokaler på öarna? 

Tittar man på Artportalen sticker en person 
ut – Jan Wernerman. Här följer en liten inter-
vju med denne idoge samlare av fågelkunskap.

Jan började sitt skådande år 1999 i samband 
med en resa som var en 50-årspresent. Hu-
vudsyftet var att skåda stora däggdjur men 
valar och fåglar visade sig vara var mer in-
tressanta. Boende i Bromma är Mälaröarna 
naturliga skådarmarker om man inte vill 
sitta alltför länge i bilköer. Morgonskåd-
ning är mest aktuell men risken för att 
hamna i morgontrafiken på hemvägen är 
ett orosmoment.

Jan skiljer sig lite från den vanligaste fågelskå-
daren. Han går gärna helst själv eller med någon 
likasinnad kamrat, gillar inte folksamlingar i t.ex. 
fågeltorn, har ingen sökare, undviker Facebook 
och skådarresor samt dokumenterar konsekvent 
sina observationer. ”Noterar Du allt Du ser?” 
”Ja allt, men givetvis kan ibland någon kråka bli 
orapporterad. Jag åker till en bestämd lokal och 
räknar sedan arterna där och rapportera när jag 
kommer hem.” 

Öarnas flitigaste fågelskådare

Jan är läkare och professor med intensivvård 
som specialitet. Han är pensionerad från pati-
entbesök men åker ibland runt i världen och 
föreläser. En favoritfågel är tofsmes och han saknar 
tjäder, järpe och tallbit på Mälarölistan.

Lite naturvård hinner han med. Två vintermat-
ningar sköts på hemmalokalen Lovön (se Fåglar på 
Mälaröarna 2015, sid. 35‒36). Vid favoritlokalen 
Menhammarsviken slår han gärna vass och röjer 
buskar. I vår har han lovat leda fågelvandringar 
vid Svartsjö, se nedan.

Red.

Tisdagsklubben: Vandring runt Svartsjöviken
Samlingsplats är parkeringen vid slottet. Då beslutas vad som är dagens lämpligaste rutt. Det kan 
bli vandring runt Svartsjöviken (6 km) samt besök vid Svartsjö dämme. Beroende på förutsätt-
ningarna kan även bara delar av området väljas.
Vandringen runt Svartsjöviken passerar olika biotoper, med sina specifika fågelarter beroende 
på årstid, bl.a. sångare på försommaren. Det finns en stig som man kan följa. I Svartsjö dämme 
kan finnas många vadare och änder när vattenståndet är det rätta. Vi rekommenderar oömma 
kläder och skor anpassade för rådande väderlek.
Tisdagsklubben startar tisdag 6 mars och planeras pågå varje vecka fram till början av juni. In-
ledningsvis startar vi tisdagsklubben 0700. När det blir ljusare på morgonen kan det bli aktuellt 
att lägga starttidpunkten tidigare, t.ex. 0600. Se vidare MOFs hemsida för uppdaterad informa-
tion. Ingen föranmälan krävs.


