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Urval av obsar i Tåkernbygden 2005

Lars Gezelius

205 arter har rapporterats till Svalan under året och Tåkern blev 10:e artrikaste lokal i Sverige.
Stork-Doppingar
En vit stork passerade Lassagården, 16.4 (Kent Persson). Rördrom noterades från 22.3 till 20.11
(Anders Elf, Adam Bergner). Under hösten gjordes flera observationer av smådopping vid Hov.
En gammal fågel och tre ungfåglar upptäcktes 20.8 (Tommy Tyrberg), varför man har starka skäl att
misstänka att häckning ägt rum i östra Tåkern. Två ex sågs på samma lokal 17 resp 28.9 samt ett ex
15.10. Vid Glänås sågs ett ex 14.8. Från Hovtornet sågs två svarthakedoppingar 10.5. Vid Sjötuna
fanns två ex 8.6. Under hösten noterades två ex vid Glänås 17.9 och tre ex 18.9. En svarthalsad
dopping fanns 10.6 vid skrattmåskolonin, Tovören (Lars Gezelius, Kim Arrio).
Rovfåglar
Två obsar av röd glada föreligger; ett ex Svälingetornet 24.3 (Tommy Berg, Georg Andersson) och
ett ex på samma plats 30.6 (AndersElf) En ad hane stäpphök sågs vid Kvarnstugan, 16 och 21.7
(Lars Gezelius och Gebbe Björkman). En ängshök sågs vid Kolsbro 20.5 (Anders Elf), en vid
Kvarnstugan 1.6 (Lars Gezelius) och en ung vid Hov 17.9 (Benny Ekberg, Jozsef Szaloki). Minst
10 havsörnar höll till vid sjön i oktober (Bengt Andersson, Lars Frölich). En till två kungsörnar
observerades i februari-april samt i december (Anders Elf, Daniel Lindberg, Yvonne Hellman).
Enstaka tornfalkar sågs från februari till juli samt i oktober (Anders Elf , Benny Ekberg, KarlMartin Axelsson). Enstaka stenfalkar sågs alla månader utom juli. En obs. från Åsberga 9.6 (Anders
Elf). En ung jaktfalk höll till söder om sjön 31.10 till 3.12 (Johan Jensen, Lars Gezelius, Konny
Hörberg). Pilgrimsfalk observerades under 27 dagar från 23.1 till 7.12, flest på hösten.
Höns-ugglor
Det blev rekordnotering av trana med 4100 ex 15.10. Se tabell på sid. 5. 16 par häckade och ca 100
ex översomrade vid sjön. En tranunge ringmärktes vid Lövängsborg 3.7. I maj fanns nio
revirhävdande småfläckiga sumphönor runt sjön (Lars Nilsson, m fl.). Kustsnäppor rastade med
som mest tre ex vid Sjötuna 5.8 (Adam Bergner). Två sandlöpare rastade vid Sjötuna, ett ex 26.7
(Benny Ekberg) och ett ex 2.9 (Bengt Andersson). Kärrsnäppa observerades bara under höststräcket.
26 juli sågs 200 ex vid Tovören (Anders Elf) och 100 ex vid Sjötuna (Bengt Andersson). Fem ex
ringmärktes. Höstens max för spovsnäppa blev åtta ex vid Sjötuna 31.7 (Adam Bergner) och för
småsnäppa tre ex där 17.8 (Adam Bergner). Årets max för mosnäppa blev 30 ex vid Sjötuna 21.5
(Lars Gezelius). Tåkerns andra fynd av tuvsnäppa gjordes 26.7 vid Sjötuna (Anders Olofsson).
Noterbart är att rödspov inte noterades vid sjön detta år. En spelande kornknarr hördes vid
Lövängsborg 20.6 (Konny Hörberg). Rörhöna noterades med tre ex vid Väversundamaden 29.4
(Jim Sundberg) och ett ex vid Svanshals udde 2.10 (Stefan Svensson). Mindre strandpipare
noterades med två par på Sjötuna varav ett av dem med unge 27.7 (Bengt Andersson). Ett ex sågs
på Tovören 17.5 (Anders Elf). Under häckningstid noterades större strandpipare på Sjötuna udde
med 14 ex 29.5 och två ex 9.6. Under hösten (25.7- 2.10) gjordes de flesta obsarna på Sjötuna och
Tovören av småflockar på 2 till 15 ex. En till två dubbelbeckasiner spelade vid Lövängsborg 1727.5 (Benny Ekberg, Magnus Swenson). Ett ex spelade också på Herrestad äng 24-29.5 (Anders
Elf, Benny Ekberg). En höstobs gjordes 17.9 vid Tovören (Anders Elf). Hela 23 dvärgbeckasiner
ringmärktes vid Glänås i september - oktober (Christer Elderud). En dvärgbeck rastade vid
Lövängsborg 27.4 (Ture Perssson). En roskarl rastade vid Glänås på de nya öarna 17-19.5 (Georg
Andersson, Lars Gezelius). Dvärgmåsen uppträdde sparsamt detta år 11.5 - 18.6 och utan tecken
på häckning. Som mest sågs sex ungfåglar 12.6 vid Tovören (Anders Elf). 39 skräntärnor sågs vid
Sjötuna 31.7 (Anders Olovsson). Två silvertärnor sågs vid Svälingetornet 27.7 (Kjell Hammelin).
Åtta par svarttärnor gick till häckning, de flesta på ett vasskördat område vid
Charlottenborgskanalen. Fyra ungar kom på vingarna, varav tre ringmärktes. Fisktärna häckade
med 142 par, de flesta vid Tovören och Glänås. Ca 150 ungar blev flygga. Skrattmåsen hade inget
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toppår. Ca 650 par gick till häckning, de flesta vid Tovören och Glänås och ca 350 ungar blev flygga.
En turturduva spelade vid Kvarnstugan 6.7 (Janusz Stepniewski, Adam Bergner, Bengt Andersson).
En nattskärra spelade vid Dags mosse 27.5 - 7.7 och ett ex noterades vid Hov 8.6 (Benny Ekberg).
En kungsfiskare höll till vid Glänås 20.8 (Lars Frölich) samt en vid Kolsbro 24.9 - 3.10 (Tommy
Berg, Anders Elf). Jorduggla sågs vid Väversunda 13.5 - 9.6 (Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson).
Tättingar
140 råkor sågs vid Holmen 2.7 (Tommy Tyrberg). Göktyta ropade vid Bankudden, Broby och
Glänås. Sju obsar av mindre hackspett gjordes vid Kvarnstugan, Kolsbro, Säbyön, Väversunda och
Kyleberg. Rödstrupig piplärka noterades vid fyra tillfällen i september (Anders Elf, m.fl.). En forsärla
rastade vid Glänås 25 mars (Bengt Andersson) och en till två ex rastade vid Svälinge 17-19 september
(Anders Elf). En blåhake sågs vid Säby 8.5 (Kenneth Strand) och en på Svanshals äng 14.5 (Bengt
Andersson). Från 19.8 - 17.9 gjordes fyra observationer och ett ex ringmärktes vid Renstad kanal
7.9. 29.4 rastade en ringtrasthona vid Lövängsborg. I maj/juni sjöng endast fyra-fem
gräshoppsångare runt sjön; en-två på Hånger, en vid Väversunda och två vid Kvarnstugan.
Vassångare sjöng på sex olika lokaler i juni. 4.8 ringmärktes en ungfågel, vilket tyder på lyckad
häckning. Sjungande kärrsångare rapporteras från fem lokaler, Lövängsborg, Charlottenborg,
Kolsbro, St. Broby och Glänås, vilket är tämligen spartsamt. Under hösten ringmärktes 11 ex. En
gransångare sjöng vid Storudden 17.5 (Anders Elf). En sommargylling flöjtade vid Kvarnstugan
6.7 (Janusz Stepniewski, Adam Bergner). Årets tyngsta obs var den svartpannade törnskata som
sågs av Erik Johnsson 24.5 på Herrestad äng. Inga fler observationer trots efterspaning. Vinterhämpling
fanns vid Åsberga med två ex 15.2 och 30 ex 6.4 (Anders Elf). En snösiska sågs 4.2 vid Gärdslösa
(Benny Ekberg) samt ett ex vid Åsberga 21.12 (Anders Elf). En bändelkorsnäbb flög över Herrestad
äng 2.4. (Anders Elf). En lappsparv sågs 18.8. Endast två observationer av snösparv föreligger; ett
ex på Hångerlandet 27.1 (Oscar Haraldsson) och ett ex vid Tovören 29.10 (Anders Elf). En sällsynt
art i bygden är ortolansparven, men ett ex sträckte förbi Kolsbro 24.8 (Anders Elf). En videsparv
sågs vid Svanshals udde16.4 (Christer Elderud).

Gåsräkningar 2005

Lars Gezelius och Bengt Andersson

Våren

Under våren har vi arrangerat fyra gåsräkningar som täckte in hela sjön. Räkningen 25 mars misslyckades dock på grund av dimma. De tre vanligaste arternas antal vid olika räkningstillfällen
åskådliggörs i figuren nedan. Det fanns sädgäss vid Tåkern i små antal redan från början av januari
och i mitten av januari noterades hela 200 ex (Bengt Andersson). Januari var dock mycket mild och
i februari som blev kallare noterades endast enstaka ex. I slutet av mars kom de flyttande fåglarna
på allvar och toppnoteringen blev goda 5100 ex 2 april. De sista sädgässen lämnade Tåkern 7 maj
då hela 600 ex sågs (Anders Elf). Inga tundrasädgäss A. f. rossicus noterades under hela året vid
Tåkern. Även grågäss noterades i små antal under vintermånaderna. Den första större ansamlingen
var 50 ex 14 mars vid Svälinge (Anders Elf). Vårens maxantal blev 2500 ex. 28 mars. I maj
räknades 800 grågåskullar och 21 kanadagåskullar på strandängarna runt sjön.
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Inga fjällgäss rastade under våren vid Tåkern. Bläsgäss rastade vid sjön från 20 mars till 23 april i
enstaka ex men ett större antal noterades 2-10 april med som mest 63 ex vid räkningen 10 april. Spetsbergsgäss noterades från 16 januari till 1 juli. Högsta antal var 20 ex 24 mars på Herrestad äng (Benny
Ekberg). Enstaka vitkindade gäss noterades från 22 mars till 12 juni, som mest fyra ex vid Källstad 4
april (Anders Elf). En prutgås rastade på Sjötuna udde 24 maj (Erik Jonsson). Ett ex sågs där också 2126 juli (Georg Andersson och Bengt Andersson). Bland de ”klamrade” gässen noterades bara en stripgås
vid Tovören 1 juli och snögås uteblev helt i observationslistan.

Hösten
Under hösten genomfördes nio gåsräkningar. Mittmånadsräkningarna på hösten ingår i de av Wetlands
International samordnade europeiska inventeringarna av gäss. Räkningsmetodiken var densamma som
tidigare år, d v s gässen räknades under morgonuppfloget från sju platser runt sjön. Räkningarna
kompletterades med artbestämning av ovanligare arter på fälten senare samma dag.
Antalet gäss vid de olika tillfällena under hösten framgår av tabellen nedan. Återigen blev grågässen
talrikaste gås med en topp på 14200 ex i början av september. Det är den näst högsta noteringen vid sjön.
De sista grågässen sågs så sent som 11 december (Bengt Andersson).
Sädgässen hade ett relativt svagt år med en topp just över 12000 en bit in i november. De första anlände
14 augusti och de sista sågs 20 november (Bengt Andersson, m.fl). Maxantalet för kanadagås blev 3400,
vilket är en för Tåkern mycket låg siffra. Minst åtta fjällgäss rastade från september till oktober (Benny
Ekberg). Av dessa var sju adulta fåglar. Bläsgässen uppträdde synnerligen sparsamt och som mest sågs
endast fyra ex 13 oktober (Anders Elf) respektive 14 november (Bengt Andersson). Ett ex såg så sent som
11 december (Bengt Andersson). Spetsbergsgässen var också fåtaliga under större delen av hösten men
en flock om drygt 80 ex rastade i miten av november. Toppnoteringen blev 82 ex 12 november (Benny
Ekberg m.fl.). En sen fågel noterades 11 december (Bengt Andersson). Även den vitkindade gåsen var
fåtalig och toppnoteringen med sex ex kom hör och häpna 11 december (Bengt Andersson).
Tabell. Antalet individer av olika gåsarter vid höstens räkningar.
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Simfågelräkningar

Lars Gezelius

Under hösten genomfördes tre simfågelräkningar. Räkningen i september är en del av de alleuropeiska räkningarna av simfåglar som samordnas av Wetlands International. Väderbetingelserna var vid
räkningstillfällena varierande. 20 augusti var det varmt, stilla och klart. 17 september var det också
klart och svag-måttlig SV-vind. 15 oktober däremot kom årets förts tydliga kalluftsinbrott med frisk
NV-vind, kristallklar luft och nattemp. nära noll. Räkningsplatserna var bemannade som tidigare år.
Antalet simfåglar vid de olika tillfällena framgår av tabellen intill. Det var över lag mycket höga
antal med många ”all time high” noteringar. De siffror som är rekord anges med en stjärna framför
siffran i tabellen. Antalen låg vid alla tillfällen på 3,3-4,9 gånger över medelantalen för den senaste
10-års perioden. En mycket stor del av sjöns bottenyta var bevuxen av undervattensväxter som
dominerades av kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa) och hårslinga (Myriophyllum spicatum).
Skäggdoppingen var talrik med rekord i augusti. Högsta nånsin är faktiskt 850 ex 1976. Storskarven
var något mer talrik än de närmast föregående höstarna. Antalet hägrar var ovanligt lågt medan
knölsvanen var mycket talrik med rekord både i augusti och oktober. Det blev rekordsiffror för
bläsand och snatterand. För den sistnämnda vid alla tre tillfällena och 900 ex är kanske det högsta
antalet som räknats på en lokal i Sverige någonsin. Kricka och gräsand låg något över sina
medelvärden särskilt i oktober. Stjärtanden hade också en hög oktobernotering med 349 ex, vilket
är ett rejält rekord för Tåkern. Näst högsta var i september 1982 då 217 ex noterades. Bland dykänderna
var det mycket gott om vigg, med nytt Tåkernrekord i augusti. Knipan var också talrik men 992 ex i
oktober är dunderrekord för sjön (näst högsta är 168 ex!). Brunanden är tillsammans med sothöna den
tunga arten i årets totalsiffror. Den uppträdde i makalöst höga antal vid alla tre räkningarna. 1988
räknades drygt 7000 ex vilket var det förra rekordet i sjön. Sothönan låg över medeltalen hela hösten
och det var särskilt högt antal i augusti. 15000 ex är den sjätte högsta noteringen i sjön. Utanför de
ordinarie kan nämnas 500 skäggdoppingar räknade från Glänås 1 oktober. 17 småskrakar sågs vid
Glänås 24 september. Salskraken, som var ovanligt fåtalig vid räkningarna, noterades med 100 ex
vid Glänås 19 november (Anders Elf). En vitögd dykand siktades 28 augusti från Svanshals udde
(Bengt Andersson) och två bergänder 20 augusti. En storlom rastade vid Tranören 30 oktober. Så
sent som 19 november noterades 5000 brunänder, 1500 storskrake och 100 salskrake (Anders Elf).
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Tabell. Antal simfåglar vid höstens simfågelräkningar. Inom parentes anges medelantalet för de
senaste 10 årens räkningar.
20/8
Skäggdopping Podiceps cristatus *307
Gråhakedopping Podiceps grisegena 1
Svarthakedopping P. auritus
0
Smådopping Tachybaptus ruficollis *4
Storskarv Phalarocorax carbo
400
Häger Ardea cinerea
34
Knölsvan Cygnus olor
*2280
Sångsvan Cygnus cygnus

(95-04)

17/9

(95-04)

(98)
(0)
(0)
(0)
(394)
(43)
(982)

370
(87)
0
(0)
2
(0)
*2
(0)
270 (345)
15
(37)
2320 (1025)

15/10

(95-04)

119 (103)
0
(0)
0
(1)
1
(0)
381 (177)
15 (35)
*2681 (1032)

2

(0)

7

(2)

0
*3000
*720
1700

(1)
(437)
(162)
(798)

1
*3200
*900
1520

(1)
(787)
(141)
(874)

4
(2)
2978 (1475)
*672 (183)
839 (359)

1020 (654)
90
(26)
0
(0)
24
(23)
*15000 (1502)

*2216 (592)
*349 (24)
0
(0)
23 (25)
*11000 (1324)

(83)
(0)
(46)
(522)
(1)
(0)
(3)
(0)

300
(86)
0
(0)
75
(46)
1000 (1046)
0
(0)
0
(0)
114
(52)
0
(0)

1065 (354)
0
(0)
*992 (70)
900 (1224)
5 (36)
0
(1)
190 (254)
0
(0)

Sothöna Fulica atra
Rörhöna Gallinula chloropus

15000* (1893)
0
(0)

6485 (2511)
0
(0)

*6773 (1922)
0
(0)

Summa:
% av medelvärdet

*42830 (8717)
491 %

32700 (9743)
336 %

*31200 (9220)
338 %

Gravand Tadorna tadorna
Bläsand Anas penelope
Snatterand Anas strepera
Kricka Anas crecca
Gräsand Anas platyrhynchos
Stjärtand Anas acuta
Årta Anas querquedula
Skedand Anas clypeata
Brunand Aythya ferina
Vigg Aythya fuligula
Bergand Aythya marila
Knipa Bucephala clangula
Obest. änder Ducks sp.
Salskrake Mergus albellus
Småskrake Mergus serrator
Storskrake Mergus merganser
Obest skrak Mergus sp.

1500 (1233)
15
(4)
0
(2)
67
(30)
*16000 (1955)
*1500
2
*100
200
0
0
0
0

0

(8)

Våren-sommaren
Ingen regelrätt räkning genomfördes under våren, men följande observationer är värda att nämna;
Två obsar av storlom gjordes; en vid Hov 30 april (JimSundberg) och en vid Svälinge 15 maj
(Anders Elf). Ett par storskarv häckade på Prästören vid skrattmåskolonin. Två ungar kläcktes men
boet prederades (Lars Gezelius). Max 114 sångsvanar räknades 28 mars. Redan 11 juni noterades
relativt stora mängder brunänder, famförallt ruggande hanar och i mitten av juni fanns minst 3000(!)
ex vid skrattmåskolonierna vid Glänås och Tovören (Bengt Andersson, Lars Gezelius). Några kullar
noterades också i juni. Två par salskrakar fanns vid Sjötuna 9 juni (Lars Gezelius, Lars Nilsson).
120 skedänder sågs vid Tovören 18 juni (Janusz Stepniewski). En till fyra bergänder noterades vid
fyra tillfällen från 8 - 27 april (Oscar Haraldsson m.fl.). Under året bedömdes 111 par skäggdoppingar,
13 par skedänder, 12 par årtor och 31 par snatterander häcka i Tåkern (Lars Nilsson).
7
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Stöd Engure fågelstation i Lettland
Enguresjön ligger nära kusten vid Rigabukten och är Tåkerns ”vänsjö”. Den
liknar Tåkern med stora vassområden och kransalger bland
undervattensväxterna. Verksamheten vid Engure drivs av Biologiska institutet
och är inriktad på populationsekologi hos framförallt änder och skrattmås.
Engure stationen behöver vårt fortsatta stöd för att genomföra sin
inventeringsverksamhet.
I fjol gick tyvärr inget bidrag ut men vi siktar på 2006. På åtta år har utdelningen blivit 20 000 kr till verksamheten där. 15 000 kr av summan kommer
från enskilda donatorer, vilket vi tackar så mycket för. Kvar i fonden till detta
år finns nu endast ett mindre belopp.
Bidraget går och kommer att gå till den löpande verksamheten samt till utrustning som kan behövas vid Engure. Det särskilda postgirokontot är nedlagt.
Valfritt belopp kan betalas in på föreningens ordinarie postgirokonto
26 34 96 - 2. Märk talongen Engure.

Kallelse till årsmöte
Tåkerns Fältstation håller årsmöte onsdagen den 15 mars 2006
kl. 18.30. Platsen är Hembygdsgården i Mjölby. Efter
årsmötesförhandlingarna blir det fika och ett föredrag av Lars
Gezelius och Lars Nilsson som visar bilder från en
fågelskådarresa till Australien och Bali. Fika serveras till självkostnadspris.
Välkommen !

Vårens gås- och tranräkningar
Vi drar igång räknandet av rastande gäss och tranor den 18 mars.
Sedan följer 25 mars, 1 april och 8 april. Anmälan till Bengt Andersson,
0144-108 72. Aktuell info kommer även på hemsidan.

www.takern.se

