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Föreningen Tåkerns Fältstation är en sammanslutning av fauna och flora
intresserade personer och har till ändamål att främja intresset för biologiska studier
samt att verksamt deltaga i arbetet för naturskydd.
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Sett i Tåkernbygden 1 december 2003 - 12 december 2004
(obsarna har ännu ej granskats av
RRK)Lars Gezelius och Lars Nillson

Doppingar-änder
En ägretthäger sågs på Sjötuna 31 maj (Bengt Andersson, Christer Eriksson). Rördrom noterades
från 7 mars till 9 oktober (fl. obs.). En smådopping sågs 1 och 26 september (Hasse Berglund,
Oscar Haraldsson) samt 23 oktober vid Hov (Elis Ölvingsson, Johan Jensen, Axel Jensen). Ett ex
fanns också  vid Glänås 12 september (Lars Frölich). En svarthakedopping noterades vid Lindön
24 april (Anders Elf), ett ex vid Hov 9 maj (Christer Kimgård) och Glänås 16 maj (Konny Hörberg).
Övriga simfåglar och gäss redovisas på sid 5-7. En storlom sågs vid Glänås 12 juni (Tåkerns
fältstation). 25 ejdrar sträckte över Furåsa 24 april (Ture Persson).

Rovfåglar
15 havsörnar höll till vid sjön 3 januari då det var finfin skridskois (Bengt Andersson, Lars Gezelius).
En ung kungsörn sågs vid sjön under december 2003 - mars 2004 (fl. obs.). 24 oktober sågs också
en adult kungsörn (Henrik Lerner). Flera observationer av blåhök och fjällvråk har gjorts under
vinterhalvåret. Som mest har två ex av vardera arten setts. Stenfalk observerades från januari till
maj. Dessutom finns en obs. från Åsberga 9 juni (Anders Elf). En tornfalk sågs vid sju tillfällen
från januari till maj (fl. obs.). En till två pilgrimsfalkar observerades vid minst 20 tillfällen under
året (fl. obs.). En röd glada sågs vid Kvarnstugan 28 maj (Lars Gezelius).

Höns-ugglor
Under våren blev det en rekordnotering av trana med 3219 ex 3 april. Nederst i tabellen på sid. 5
visas höstsiffrorna för trana. Arten har nu legat stabilt på maxantal kring 3000 under de senaste
höstarna. Ca 150 ex översomrade vid sjön. En tranunge ringmärktes vid Lövängsborg 1 juli. Den
färgmärktes och kunde läsas av senare under hösten norr om sjön (Göran Lundin). En järpe sågs på
Svanshals udde 30 mars (Bengt Arhall). I maj fanns 10 revirhävdande småfläckiga sumphönor
runt sjön (Lars Nilsson, m fl.). Två skärfläckor fanns på Herrestads äng 21 april (Anders Elf).
Revirhävdande mindre strandpipare noterades vid Sjötuna och på Tovören. Flockar med
ljungpipare fanns på flera ställen under senhösten, som mest 600 ex vid Heda 20 oktober (Lars
Nilsson). Enstaka förbisträckande kustpipare sågs vid fem tillfällen 17 september-3 oktober.
Kustsnäppor rastade vid Sjötuna under sensommaren, högsta notering 10 ex den 21 juli (Magnus
Swenson, Bengt Andersson, Christer Eriksson). Arten sågs också vid Kolsbro 16 september, 2 ex
(Anders Elf). Årets enda sandlöpare rastade vid Sjötuna 25 augusti (Joakim Gustafsson, Claes
Nilsson). Högsta noteringen för småsnäppa blev 21 ex den 28 augusti vid Sjötuna (Ruben Brage,
Lars Gezelius). I mitten av maj rastade många mosnäppor vid sjön, bl a 15 ex vid Sjötuna den 15:e
(Joakim Gustafsson) och dagen efter samma antal vid Hov (Erik Johnsson). Vid Tovören sågs en
tuvsnäppa 30 maj, ny Tåkernart ! (Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson). Under sensommaren
rastade spovsnäppor regelbundet vid sjön, som mest 20 ex vid Sjötuna 21 juli (Magnus Swensson,
Bengt Andersson, Christer Eriksson). En intressant observation av kärrsnäppa gjordes den 25 juni
då ett ex spelade vid Tovören (Bengt Andersson). Hela fem myrsnäppor sågs vid Sjötuna 30 maj
(Jan Henriksson, Magnus Swenson) och två ex dagen därpå (Bengt Andersson, Christer Eriksson).
Årets enda notering av dubbelbeckasin gjordes vid Tovören där ett ex spelade 25 juni (Bengt
Andersson). En rödspov fanns på Herrestads äng 21 april (Benny Ekberg) och vid Sjötuna 18 och
19 maj (Erik Johnsson). Den första dvärgmåsen dök upp 2 maj. Antalet ökade till åtta 11 maj. Ett
par gick till häckning på en av de restaurerade örarna vid Glänåstornet. Ruvningen avbröts och nytt
bobygge ägde rum under andra halvan av juni men ledde inte till någon ungproduktion. Sista
observationen på lokalen var ett ex 18 juli och ett ex sågs 29 juli vid Sjötuna. Ca 600 par skrattmåsar
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gick till häckning i sjön och hela 174 ungar ringmärktes (Lars Gezelius). Sju skräntärnor sågs vid
Tovören 30 maj  (Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson), medan högsta sensommarnoteringen blev
36 ex vid Sjötuna 26 juli (Benny Ekberg). Minnesvärda 30 maj bjöd inte bara på tuvsnäppa, en
småtärna siktades också vid Tovören (Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson). Högsta noteringen
för svarttärna blev 10 ex vid Renstad Yttre 2 juni (Christer Elderud). Fyra-fem fåglar sågs sedan
på olika ställen i sjön utan att någon häckningsplats hittades. Troligen lyckades i alla fall en häckning
eftersom en adult fågel sågs mata två flygga ungar vid Sjötuna 21 juli (Magnus Swenson, Bengt
Andersson, Christer Eriksson). En vitvingad tärna upptäcktes vid Renstad Yttre 11 juni (Lars
Gezelius, Janusz Stepniewski) och sågs där också dagen efter (Janusz Stepniewski). Den enda
officiella noteringen av turkduva är från Glänås gård, 2 ex 11 september (Georg Andersson). Vid
Svanshals udde observerades en berguv 17 oktober (Martin Larsson, Ola Wik). Kattuggla hördes
under våren vid Svanshals 10 maj (Joakim Gustafsson), Hovgården 2 juni (en kull) (Magnus
Swenson), Svälinge 2 juni (Gunnar Myrhede), Väversunda 2 juni (Anders Elf) och i september vid
Kvarnstugan (Lars Gezelius) och Svälinge (Anders Elf). Fem observationer av jorduggla har
rapporterats, den första 18 april vid Isberga (Bengt Andersson) och den sista 4 december vid Svälinge
(Anders Elf). Inga indikationer på häckning. En nattskärra hördes, liksom tidigare år, spela vid
Dags Mosse från slutet av maj. Enstaka kungsfiskare sågs dels vid Glänåstornet 4 augusti (Jan
Wernerman) och dels vid Bankudden 21 augusti (Tony Håkansson). Mindre hackspett observerades
endast vid tre tillfällen under våren (i april) vid Kvarnstugan och Glänås.

Tättingar
Ett vårfynd gjordes av rödstrupig piplärka med ett ex vid Sjötuna 14 maj (Joakim Gustafsson). I
september blev det normalskörd med ett ex Hov den 11:e (Georg Andersson), ett ex Österkullen
den 15:e (Lennart Cronholm) och ett ex vid Åsberga den 30:e (Anders Elf). En hane av forsärla
sågs på Bankängen 29 mars (Lars Gezelius) och ett ex fanns vid Glänås 25 juli (Bengt Andersson).
En blåhake hittades vid Stocklycke, Omberg 7 maj (Lars Gezelius), en vid Svanshals äng 17 maj
(Erik Johnsson), en adult hona ringmärktes i Renstadvassen 5 september och slutligen sågs ett ex
vid Svälinge 20 september (Anders Elf). I Ödeshögs tätort genomfördes en lyckad häckning av
svart rödstjärt (Gunnar Björkman). Årets enda ringtrastar observerades den 15 april, ett par vid
Heda (Joakim Gustafsson) och en hane vid Isberga (Joakim Gustafsson). Ett tiotal gräshoppsångare
har rapporterats: från sydvästra delen av sjön (ca 6 ex), St Broby (3 ex) och Furåsa (1 ex). Under vår
och försommar noterades fem stationära vassångare; vid Lövängsborg, Renstad kanal (sjöng även
första veckan i augusti), Hov och Hånger (2 ex). Kärrsångaren har varit normalvanlig, vilket bl.a.
innebär att nio sjungande fåglar räknats in söder och sydväst om sjön. En sen rörsångare ringmärktes
i Renstadvassen 16 oktober. En sjungande gransångare hördes på Hångerlandet 27 juni (Karl-
Martin Axelsson). Ett sent ex sågs också vid Renstad kanal 7 november (Lars Gezelius). Förutom
på Omberg har mindre flugsnappare observerats vid Kvarnstugan den 20 - 31 maj, en 2K+ hane
(Erik Johnsson). Under vintern var det gott om skäggmesar i vassarna. Under skridskoturer i januari
sågs flockar bl a vid Svälinge, Hygnestad och Holmen (fem flockar)(Lars Gezelius).
Sommargyllingen, som knappt observeras årligen, sågs och hördes vid flera tillfällen: 6 juni
sjungande Kvarnstugan (Lars Gezelius, Bengt Andersson), 22 juni sjungande Väversunda (Janusz
Stepniewski), 23 och 26 juni sjungande Kvarnstugan (Lars Gezelius, Janusz Stepniewski), 12 juli
Holmens gård (Tåkerns Fältstation); vid alla tillfällen en (och samma ?) fågel. En nötkråka sågs
vid Kvarnstugan 14 februari (Lars Gezelius). Årets enda rosenfink hördes vid Lövängsborg 4 juni
(Lars Gezelius). Arten finns på Omberg men rapporteras sällan. I slutet av november och i december
observerades flera tallbitar på Omberg, som mest 15 ex vid Hjässatorget 24 november (Kjell
Carlsson) och 10 ex vid Örnslid 28 november (Benny Ekberg). Lappsparv har noterats endast vid
två tillfällen: ett ex vid Åsberga 6 september (Anders Elf) och ett ex på Herrestads äng 28 september
(Oscar Haraldsson).

Rapportera iakttagelser från Tåkernområdet till Lars Gezelius eller på Svalan.
http://svalan.artdata.slu.se/rappsyst/ Obs. ny internetadress till Svalan!
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Gåsräkningar 2004
Under våren gjordes fem räkningar och under hösten genomfördes nio gåsräkningar (ett rekord i sig).
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 kompletterats med artbestämning av
ovanligare arter på fälten senare samma dag.

Antalet gäss vid de olika tillfällena under hösten framgår av tabellen nedan. Det mest anmärk-
ningsvärda med höstens räkningar var väl att grågässen uppträdde i rekordantal och dessutom kom
toppen så sent som i slutet av september. Det ”normala” har varit en topp i slutet av augusti. Drygt
600 grågåskullar räknades i maj.  Sädgässen hade ett svagt år med just över 10 000 i slutet av oktober.
Under våren rastade som mest 3600 ex 20 mars. Några sädgäss sågs en vecka in i december.
Tundrasädgäss A. f. rossicus sågs under våren med ett ex vid Svälinge 11 mars (Oscar Haraldsson
och ett ex vid Holmen 27 mars (Lars Gezelius. Under hösten noterades två ex vid Strå 6 november
(Lars Gezelius). Maxantalet för kanadagås blev 4 200, vilket är lägre än de föregående höstarna. En
fjällgås  rastade 28 mars - 12 april och under hösten rastade minst två ex i september till november
(Benny Ekberg & Jan-Erik Nordkvist). Bläsgäss rastade som mest med 34 ex 12 april och under
hösten sågs som mest endast 10 ex i slutet av oktober. Spetsbergsgäss noterades med som mest 31
ex under våren. Under hösten sågs hela 80 ex i slutet av oktober (Benny Ekberg, m.fl.). Vitkindad
gås noterades med 84 ex 30 oktober. En färgmärkt rödhalsad gås (förrymd?) fanns norr om sjön 5-
12 juni (Anders Elf, Lars Gezelius m.fl.). En prutgås rastade söder Kvarnstugan 20 maj (Erik
Jonsson). En stripgås sågs vid sjön 14-15 augusti (Anders Elf och Bengt Andersson). En snögås sågs
på Hånger 25 mars och en dito, blå fas, sågs vid Sjötuna 21 juli.

14/8 28/8 12/9 25/9 2/10 17/10 23/10 30/10 15/11

Sädgås 0 0 1040 5100 8000 4700 9000 10270 5730
Anser fabalis

Grågås    8250 10900 11350 14400 8260 1000 2600 120 -
Anser anser

Bläsgås - - - - 2 2 10 10
Anser albifrons

Spetsbergsgås - - 4 - 3 13 7 80 4
Anser brachyrhynchus

Fjällgås - - - - 1 1 - 1 -
Anser erythropus

Kanadagås 250 3000 3500 4200 1000 150 1520 1440 2300
Branta canadensis

Vitkindad gås - - - - 1 - - 84 -
Branta leucopsis

Stripgås 1 - - - - - - - -
Anser indicus

Trana 929 1090 2560 3100 2360 - 200              5          -
Grus grus

Lars Gezelius och Bengt Andersson
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Simfågelräkningar Lars Gezelius

Under hösten genomfördes tre simfågelräkningar (se tabell intill). Räkningen i
september var en del av de alleuropeiska räkningarna av simfåglar som samordnas av
Wetlands International. Väderbetingelserna var vid räkningstillfällena varierande. I
augusti var det varmt, stilla och klart. I september var det frisk SV-vind men varmt och
klart. I oktober däremot, var det hård NE-vind, kyligt och regn. Artbestämning
försvårades på lite längre håll.  Räkningsplatserna var bemannade som tidigare år.

Efter förra höstens rekordantal av rastande simfåglar blev det denna höst något lägre
antal, men i ett 10-årsperspektiv dock höga antal över lag. Antalen låg vid alla
tillfällena på 1,2 - 1,6 gånger över medelantalen för den senaste 10-års perioden. En
mycket stor del av sjöns bottenyta var bevuxen av frodiga kransalgsbestånd som
dominerades av kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa).

Skäggdoppingen var talrik och siffran 17.10 var oktoberrekord.  Storskarven hade
en topp kring 1999/2000, men den har nu minskat som rastare/fiskare i Tåkern. Det var
konstant höga antal av knölsvanar i sjön under året. Så sent som 14 november
räknades 2300 ex i sjön. 73 knölsvanskullar räknades från Glänåstornet 28 juni (Lars
Gezelius). 181 sångsvanar räknades 27 mars. Ett 20-tal mindre sångsvanar sågs vid
Kyleberg 2-6 april (Bengt Andersson, m.fl.). Det blev rekordsiffror för snatterand vid
alla tre tillfällena. Frågan är om det någonsin i Sverige räknats in fler än de 465
snatteränder som noterades i Tåkern i oktober.  Under vår/sommar noterades 300
snatteränder vid Tovören 29 juli (Anders Elf). Minst ett 80-tal snatterandshanar sågs
i sjön i slutet av maj. Bläsand och kricka var relativt talrika i september, medan
gräsanden uppvisade låga antal hela hösten. Bland dykänderna var det relativt gott om
vigg. Siffran 14.8 var  augustirekord. Brunanden var också talrik, särskilt i början av

Totalt antal inräknade simfåglar, exklusive sothöns, i Tåkern under september-
räkningen 1974-2004. Linjen anger rullande treårsmedelvärde.
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        14/8    (94-03)    12/9    (94-03)  17/10    (94-03)

Skäggdopping Podiceps cristatus 182 (96) 102 (80) 342 (82)
Gråhakedopping Podiceps grisegena 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Svarthakedopping P. auritus 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Storskarv Phalarocorax carbo 174 (379) 49 (345) 25 (175)
Häger Ardea cinerea 34 (49) 31 (36) 54 (31)
Knölsvan Cygnus olor 2139 (951) 2568 (973) 1974 (1039)

Sångsvan Cygnus cygnus 0 (0) 0 (2) 0 (14)
Rostand Tadorna ferruginea 0 (0) 0 (0) 1 (0)
Gravand Tadorna tadorna 4 (0) 2 (1) 0 (2)
Bläsand Anas penelope 497 (400) 2286 (787) 1342 (1412)
Snatterand Anas strepera 398 (130) 434 (108) 465 (139)
Kricka Anas crecca 483 (791) 1274 (813) 114 (359)

Gräsand Anas platyrhynchos 367 (1450) 434 (693) 199 (611)
Stjärtand Anas acuta 0 (4) 130 (15) 32 (21)
Årta  Anas querquedula 0 (2) 0 (0) 0 (0)
Skedand Anas clypeata 8 (30) 25 (22) 2 (26)
Brunand Aythya ferina 2840 (1903) 2937 (1484) 1029 (1721)

Vigg Aythya fuligula 355 (58) 156 (123) 605 (380)
Bergand Aythya marila 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Knipa  Bucephala clangula 80 (42) 78 (41) 130 (67)
Obest. änder Ducks sp. 300 (692) 0 (1056) 312 (1343)
Salskrake Mergus albellus 0 (1) 0 (0) 128 (25)
Småskrake Mergus serrator 0 (0) 0 (0) 0 (1)
Storskrake Mergus merganser                0 (2) 37 (49) 259 (248)
Obest skrak Mergus sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Sothöna Fulica atra 3842 (1620) 2408 (2484) 4730 (1878)
Rörhöna Gallinula chloropus 1 (0) 0 (0) 0 (0)

Summa: 12003 (8600) 15251 (9254) 11742 (9590)
% av medelvärdet   140 %  165 % 122 %

Tabell. Antal simfåglar vid höstens simfågelräkningar. Inom parentes anges medel-
antalet för de senaste 10 årens räkningar.

hösten. Det var dock inget mot vad det var under sommaren. 27 juli bedömdes antalet
brunänder i sjön till minst 8000! (Lars Gezelius). 18 juni räknades 600 ex  vid Tovören
och Hov (Lars Gezelius) och 1 april sågs 400 ex vid Svanshals udde (Bengt Arhall).
Hela  500 viggar och 200 knipor räknades vid Glänås 7 november (Lars Gezelius).
Sothönan låg över medeltalen hela hösten. Det var en särskilt hög siffra i oktober.
Utanför de ordinarie räkningarna sågs hela 5000 ex vid Glänås 24 oktober (Lars
Gezelius). Sju salskrakar sågs redan 28 augusti vid Hov (Benny Ekberg). Det blev
salskrakerekord i oktober med 128 ex. Under våren sågs som mest 50 ex 21 mars
(Anders Elf). 88 skedänder sågs i Holmenkanalen 21 juni (Janusz Stepniewski). En
amerikansk kricka rastade vid Sjötuna 14 maj (Joakim Gustafsson). Det var 2:a
fyndet i Tåkern. Två par bergänder sågs vid Sjötuna 14 maj  (Joakim Gustafsson) och
två dagar senare sågs där en hane (Erik Johnsson).
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Enguresjön ligger nära kusten vid Rigabukten och är Tåkerns ”vänsjö”. Den
liknar Tåkern med stora vassområden och kransalger bland undervattens-
växterna. Verksamheten vid Engure drivs av Biologiska institutet och är inriktad
på populationsekologi hos framförallt änder och skrattmås.
Det är fortfarande kärva tider för Engure stationen och framtiden är oviss.
  I år gick tyvärr inget bidrag ut men vi siktar på 2005. På sju 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 utrust-
ning som kan behövas vid Engure. Det särskilda kontot är nedlagt. Valfritt belopp
kan betalas in på föreningens  ordinarie postgirokonto. Märk talongen Engure.

Tåkerns Fältstation håller årsmöte torsdagen den 10 mars 2005
kl. 18.30. Platsen är Slöjdvillan i Ödeshög. Efter årsmötes-
förhandlingarna blir det fika och ett föredrag av Leif Nilsson,
Lunds Universitet, i ämnet rastande gäss i Sverige. Slöjdvillan
ligger i Ödeshög nära vandrarhemmet, mellan Södra vägen
och E4 (se t.ex. karta i telefonkatalogen). Fika serveras till
självkostnadspris.

Välkommen !

Kallelse till årsmöte

KRAV-rally 15 januari

Simfågelräkning 16 januari

Vi tävlar i två-fyrmanna lag och star-
tar på valfri plats i Östergötland kl.
09.00. Återsamling på Linköpings tåg-
station senast kl. 16.00. Därefter bastu,
mat, genomgång vid Hemslöjden i
Linköping. Det lag som sett eller hört
flest arter vinner. Alla lagmedlemmar
ska ha sett eller hört fågeln. Observera
att bil, motorcykel, moped, etc. ej får
användas! Dock kollektivtrafik, cykel
eller till fots. Anmälan senast 13
januari till Olof Hjelm. 013- 10 56 83
olof.hjelm@telia.com

Söndag 16 januari 2005 är det som
vanligt internationell midvinter-
räkning av simfåglar. Om Tåkern är
öppen räknar vi där. Vi ska också
täcka in Vättern från Hästholmen till
Nässja. Även Svartån i Mjölby tillhör
vårt område.
Hör av dig till Lars Gezelius om du
vill vara med. Tel. 070-325 12 88.

Vårens första gåsräkning
Vi drar igång räknandet av rastande
gäss den 12 mars igen. Anmälan till
Bengt Andersson, 0144-108 72.

Stöd Engure fågelstation i Lettland

www.takern.se


