PRESSINFO 19 AUGUSTI 2014

Nytt svanrekord i fågelsjön Tåkern
När Tåkerns fältstation i helgen genomförde höstens första simfågelräkning
i fågelsjön Tåkern, nåddes siffror som förvånade till och med garvade
Tåkernornitologer. Bl a räknades 4 160 knölsvanar, den högsta siffran
sedan räkningarna började 1974 och med säkerhet ”all time high”. Antalet
sothöns var 30 000, den högsta noteringen på 40 år.
Tåkern är stor, ca en mil lång och en halvmil bred. På en öppna vattenytan ligger de
tusentals knölsvanarna som en vit armada tillsammans med ett till synes oändligt antal
”prickar”. Vid närmare beskådande med starka kikare visar sig prickarna bestå av olika
arter av änder och sothöns. Hur räkna alla dessa?
-- Ja, det är en grannlaga uppgift att räkna, uppskatta och bedöma. I räkningen på
lördagseftermiddagen deltog 20 ornitologer. Tåkern delades in i sju sektorer som
skärskådades. Sothönsen och brunänderna är värst. Efter några svep med tubkikaren,
där de räknades 100 och 100 åt gången, landade det på drygt ca 30 000 sothöns
och 18 000 brunänder, berättar fältstationens Lars Gezelius som sammanställt resultatet.
Samtliga svanar är vita, utom förstås årsungarna som nu växer till sig i sjön. Nästan alla,
utom de ca 100 häckande paren, är dock ungfåglar som har Tåkern som sommarviste.
Det är nära till maten eftersom Tåkern inte är många decimeter djup. Svanarna är växtätare
och behöver bara sticka ner näbb och hals för att komma åt det väldukade bordet.
-- Det blev alla tiders rekord för knölsvan med 4 160. Svanarna räknades en och en,
så den siffran är tämligen säker, konstaterar Lars Gezelius.
Förutom de 4 160 svanarna noterades alltså 30 000 sothöns och 18 000 brunänder.
Dessutom bl a 11 900 grågäss, 2 070 snatteränder, 2 100 viggar samt 3 330 tranor.
Det är en påfallande hög siffra för grågäss i augusti. Brunanden är en generellt sett ovanlig
andart i Sverige med endast ca 1 000 häckande par. Tåkern tycks dra till sig brunänder från
Östeuropa. Även snatteranden är ovanlig och anses häcka med max 2 000 par i främst östra
Sverige.
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