STORLOM
(G a v i a

a.

a r c t i c a

(L.))

Denna art är en av de fä om vilket det är känt att den

f~rekorn

i

rråk8rn före sänkningen 1842~44 (BOHMAN 1829,1840) , möjligt är att den även häckade •

l<;

f ter sänkningen hfir arten uppträtt mycket 8parsamt i sjön ,

så iakttogs den t. ex. i mitten av '1800-talet (ENGHOLM H396). Därefter synes arten ej ha noterats på nästan ett sekel tills ÖHRN (1950) anger den
som en sällsynt raBtare var och höst. Under det senaste kvartsseklet har
den ökande ornitologiska aktiviteten lett till att arten allt oftare observerats , men det totala antalet takttagelser

är inte större än att de

kan uppräknas : hörd i sjön i april 1952 (HALL 1952) , 4 ex. flög mot E
förbi Fstn 31.5.67 (rrli'J) , 1 ex utanför Hånger 4.8.68 (TFJ , J!~LDERUJ) 1969) ,
1 ex vid Fstn 25,4.70 och ett vid Svanshals udde 24.5 samma år (Tl!'J , EL-DERUD 1971) detta år iakttogs slutligen även tre obestämda lommar den
19.4 , tyll, flygande mot N vitt Svälinge och en mot S vid @ottorp (TF'J).
Troligen har de storlommar som iakttas vid rl'åkern

fö:cil~rat

sig från Vät-

tern där arten häckar.
SKIGGDOPPING
(p o d i c e p s

c.

c r i s t a t u s

(L.)

Lokalnamn : Ålkråka
Skäggdoppingen torde ha invandrat till Täkern omkring 1855
(LÖNNBEHG 1924b). I slutet av 1870-talet hade den blivit tämligen allmän

(SJÖG~EN

'1819) , och sju

ar

senare karaktäriserar samme rapportör

arten som "allmän" i sjön (SUNDSTRÖM 1890). Efter ännu ett årtionde sägs
att skäggdoppingen har ökat betydligt och att den är en av sjöns talrikaste arter med en särskilt kraftig

kon~entration

kring Österkullen och

Lindön. Ar 1894 då förekomsten var speciellt riklig noterades massdöd
bland ungfåglarna , något som endast brukar förekomma vid mycket höga
populationstätheter (ENGHOLM 1896). Fram till denna tid hade a~ten inte
varit föremål för någon systematisk jakt i Täkern , även om en del doppingar omkring 1880 sköts för skinnens skull (1) , vid sekelskiftet igångsattes emellertid ett veritabelt utrotningskrig mot skäggdoppingarna p.g.a.
deras förmenta skadeverkan

pa fisket och andbeståndet • Åren 1899-1901

sköts inte mindre än 6542 ex. i Tåkern , kampanjen avbröts dock 1904 efter inskridande från bl.a. Gustaf Kol thoff som bestämt opponerade mot

ar·~

tens påstådda skadlighet (ENGHOLM 190 1a,1902a,1905b). Även om avskjutningen
huvudsakligen tycks ha drabbat årsungar har det beräknats att stammen för
att kunna tåla denna åderlåtning utan att totalt utrotas år 1899 måste ha
uppgått till närmare 1000 par (EKS'l'AM 1971). Trots allt innebar naturligt-

vis Aren 1899-1904 en kraftig minskning av beståndet , en minskning som
ännu 1908-09 inte tillnärmelsevis hade inhämtats (SÖDERBERG 1929). Skäggdoppingen var dock alltfort talrik (Ich 1913 noteras kolonier av arteg vid
Renstad , Österkullen och Hov (BERG 1913). Sannolikt bromsades återhämtningen i

n~gon

mån av vegetationsutvecklingen , de hraftiga Chara-bestånd

och framfBr allt den våldsamma expansionen av Elodea vanadensis som var karaktäristiska för 1910-talets bottenvegetation i Tåkern kan

knap~ast

ha

varit gynnsamma för arten. Under 1920-talet och fram t.o.m. 1932 var arten dock åter talrik. Torråret 1933 och de närmast följande åren reducerades stammen åter starkt och den hade inte hunnit återhämta sig då de kalla
isvintrarna 1939/40-41/42 innebar en ny kraftig åde:C'1åtning

1

och ännu 1944

hade numerären ej nått upp till sin tidigare nivå (VON ESSEN 1943,1944 ,
PERSSON 1944). I själva verket tycks tycks skäggdoppingen, trots en motsatt uppgift i litteraturen (ÖHRN 1950) , aldrig ha hunnit bli särskilt talrik innan den drabbades av den kraftiga nedgång som berörde nästan alla häckfåglar i Tåkern under 1950-talet • Under hela perioden 1950-57 var stammen
svag , 1954-55 fanns ca 25 häckande par och 1956-57 ännu färre och arten saknades hel t på långa sträckor (WAHLIN 1957 och opubL mskr.). Detta. torde ha
inil6burit att stammen var svagare än på ett sekel, något som troligen har
sin förklaring dels i den nästan totala avsaknaden av bottenvegetation och
dels i den reduktion av fisk- och.bottenfaunan som den extrema torrsommaren
1955 torde ha inneburit. Under 1960-talet har arten åter ökat, i synnerhet
åren 1968-69 , och 1971 uppskattades det häckande beståndet till 200-400 par
(EKSTAM 1971) en uppskattning som bekräftades 1973 då arten för första gången
inventerades, med drygt 200 häckande par som resultat (se fig.) (JACOBSSON

1974) .

Skäggdoppingen i Tåkern 1973
en prick
Som synes är

skäg~doppingen

= ett

hijckanrle par

koncentrerad till jassarnas gränszon mot öppet

vatten och förekommer i synnerhet i sjöns östra delar • I motsats till förhållandena i seklets början för'ekommer knappast någon egentlig kolonihäckning
i nutiden • Denna förändring har troligen sin förklaring i vassarnas expansion.
Skäggdoppingkolonier synes nämlgen huvudsakligen förekomma i sjöar med riklig
näringstillgång men obetydliga vassar som t.ex. Vombsjön eller Glan.
Vad beträffar artens furagerinsbiotop så visar en nyligen genomförd undersökning (BACON 1975) att områden bevuxna med Ranunculus circinatus eller kala gytt-

jS!bottnar föredras medan bestånd av Myriophyllum s picatum och Chara. (i synnerhet täta sådana) undviks, liksom områden med tät flytbladsvegetation •
Detta tyder på att om vegetations utvecklingen i

sjön fortsätter 80m hittils

msm S;n1p:;p,~t kan li;iTVäpt9-() ep; mj,ns}2;l i rg ~~v.BkiNHsd?'ppi,i1g9tI;mmffn. ~'fl'(,/'/I
S{-P~k~~~d~~~~~\;~Ifl;Icl{~l'fÖ!;(~lir:V~-'~1~li~:~,;:'t:~'~~i ':~lä~geto~t.irf Tåkern om våren ,
vanligen i slutet av mars , och den sista som flyttar på hösten , i slutet av
oktober (se diagram

).
GRÅHAKEDOP PING
(p o d i c e p s

g.

g r i s e i g e n a

(BODDAERT.))

Den första uppgiften om denna art från Täkern gäller en äggkull som
skall ha tagits i sjön den 27.5.03 (JÄGERSKJÖLD

& KOLTHOFF 1926) inga and-

ra uppgifter om arten finns från denna tid och förväxling med en kull små
skägf.;doppingägg kan kanske inte fullständigt uteslutas. Nästa rapport här.·
rör från 1924 då ett av två ex. sköts vid ÅsbJrstrand den 4.5 (ENGHOLlIfI 1924b)
och följande år

konstat~rades

häokning , den 2.7.25 iakttogs nämligen 1

ad,~

1 pull. i Herrestadsviken (LONNBERG 1925). Häckning konstaterades åter 1929
då 2 par + 1 ex. iakttogs och ett bo anträffades långt ut i vassarna utanför Holmsör den 4.·7 (SWANJ3ERG 19 2 9). Åren 1933-35 häckade gråhakedoppingen
utanför Hangerlanc1et , 1934 i flera par (SWANBERG 1935 , ÅHLUND 1935 , CURRY-LINDAHL 1959) men d~refter blir det tyst om arten ända till 1948 då ett
par sågs i början av maj vid Hånger (WAH1IN 1948 och opubl. mskr.) ~ på denna
lokal sågs arten sedermera nastan varje år under perioden 1948,·57 (B V/AHLIN
opubl. mskr.).Överhuvud taget gjordes påfallande mänga observationer av ar~
ten under 1950-·talet då de flesta arter giok starKt tillbaka i Tåkern • Tagna år för år ärds kända observationerna; 1951;

5 sedd vid Hånger , 10.5

ett par vid vardera Hänger ooh Källstad , 22.5 ett par + 2 ensamma ex på den
översvämmade maden strax N Väversunda ~~)~lf~I,\}~'~~)J~~~L 1952a , L1'kl protokoll).
1952 : sedd i östra Gelen av sjön 12.4 (,sedd vid Hanger 11.5 , ad. och juv.
E

/t-!OUVi>t)

sedda vid Yxstad 19.7 (HALL 1952 , LfKl protokoll). 1953 : 6-8 ex. vid Källstad 6.4 (Lfkl protokoll). '1954 : ca 15 ex. hörda i vassa.rna på sträckan KiUlstac1-Väversunda 15-20.4

,,:..5

ex. hörda i vassen Kt~llsta.d-Åsby och jett ~~"/j. (vas-(-,
\...iff/LiR

~ ltJI!!i!':!._~ 1-\'5/n l

sen E Pri:istören natten 8/9.5 (H.LÖNEGREN , ~p.Gusrl'AVSSON , U.GUSTAVSSON):- 1955

e~t pa~

pull. uta~~7J.~,(>;~.?Cn~kulla 16.:J?;),~.~e€~\:~{;7(1r)~}tu~sH~C~~~~r;~,b~S}7J.uL;/t(
hord vla Hangl?,:r'.l.. 18....• J.H LO.l;l<iGREN). 1956~~~ . 1~5e : sedd l /01/ls/c,j
-t

"

~n

:JO f

':y---

~1 r( q

el ';

1.. .

(11'( T.:J ~i

.

.

,!XSIC1d

sjön 1.5')~~I~/~v;utanför,,·jlgvä~}j~~I~!9&Z~/ll~.7(H01IVJBRING & KJEDEMAR 1964 , Lfkl
protokollE ,MBFf journal). 1959

fll::~~~ I;gv f017:Y~~b 1.5

'7.5, ett par i Källstadviken i j uni) (H01MBRING
S

, 10 ex. vid Käl1stad

& KJJiJD:EiI'liil"R 1964 ,

Lfkl proto-

!t.fO.tkYOY

koll, MBP journal, C ELDERUD in litt.). 1960 ; inga uppgifter. 1961
sett i

sjön 16.4 (HOLM13J.1ING & K.JED8MAR 1964 , Lfkl protokoll). 1962 :

~ ~ ex.

3 ex. vid

Svälinge 19.7 (MBF journal). 1963 : 1-2 ex. sedd'a vid flera tillfällen 10-17.4
vid Svälinge (MBF journal, C ELDERtTD in litt. , L JERN in litt.) • Det finns

även uppgifter om att arten

hE~ckade

vid Sjötuna och Tranören de första åren

på 1960-talet (BERGENGREN 1968a). Efter april 1963 finns emellertid 1n,g;8. uppgifter om iakttagna gråhakedoppingar i Tåkern under mer än 6 år • Delvis kan
detta ha sin förklaring i att tillkomsten av Tåkerns fältstation innebar en
koncentration av den ornitologiska aktiviteten till ett område där arten ej
förekommer " men (iet är dock klart att en reell förändring inträffade i artens förekomst , så försvann t.ex. arten efter 196:> från Herrestadsviken där
gråhakedoppingar hacte iB,kttagits av och till sedan

J 925 • :Möj ligen kan både

artens relativt rikliga förekomst på 50-talet ooh "förvinnandet" i m:itten av
60-talet ha sin förklaring i vegetationsutveoklingen , på så sätt att utarmningen av bottenvegetationen förmådde gråhakedoppingarna att söka sig in till
"brunnar" och laguner ntl,ra stranderna dar den submersa vegetationen kvarstod
och där de var relativt latta att observera • Om denna hypotes är riktig bör
fåglarna äter ha dragit sig

ut~t

i

vas darna då vegetationen återhämtade sig

i början av 60-talet vilket åtminstone delvis skulle fbrklara artens '~Brsvin
nande" i mitten på bO-talet. Är '1969 "återuppt[l.cktes II gråha.kedoppingen i Täkern då ett ex. sågs vid Hånger i september (ELDBRUD 1970b) och följande år
anträffades 5··6 häckande par i vassarna mellan Åsby och Källstad (EKS'rAM 1971,
ELDERUD 1971). 1971 gjordes åtskilliga observationer i sjöns västra del och
två bon påträffades (ELDERTJD 1972). Det stod nu klart att grahakedoppingen
förekom regelbundet och i avsevärt antal i de västra vaSSarna och fr.o.m. 1972
har årliga inventeringar avarten företagits • Dessa har givit följande resultat : 1972 25··30 par, 1973

Ca

40 par, 1974 ca 70 par (ELl'ERUJ) 1973a , JA-

COBSSON 1974,1975). Ökningen torde till stor del bero på att inventeringarna
blivit allt effektivare, men till en del återspeglar de sannolikt också 8n
reell ökning av det häckande beståndet. Arten är nästan helt koncentrerad till
vassarna mellan Renstad och Källstad (se fig.) och inom detta område är arten
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1973
huvudsakligen bunden till större eller mindre "brunnar" i VB,Ssarna.•

1974
j~ven

små

öppningar i rörsamhället godtas i synnerhet om de har förbindelse med större
blankvattenytor • I de yttre delarna av vassen tunnas beståndet ut men en viss

~~1~~I~(f~f;:~~1~~~.st~~~r;r:Y~!t:kdl~~~;;2::~j~~~~~~a~{~':d~/~pt*~r~~~~~~~rc~~j~~{r~~f}J,zs

)1!)!)!t(l

kern i

1~

/

av april , all tsa s-t'Pa-x--e-f-t'€-r skäggdoppingen , när höstflytt-

ningen sker är t.v. oklart, arten är sällan sedd i sjön efter 1.8 och det
verkar som om de flesta fåglarna lämnat sjön i mitten av september.
S VAHTHAKJ~D~PING
(p o

d

i

c e p s

a.

a u r i

t u s

(L.»

Denna art uppträdde första gången i Tåkern 1912 då den observerades utanför Hånger • På denna lokal iakttogs arten sedermera i flera ex. åren
1913-15 ooh 1913 sköts även en juv. pa platsen (LÖNNBERG 1915b,1923b , LÖNN-

BEW} & V. WRIGHT 1924). Den 20.6.13 anträffades även ett bo avarten vid Ös_
terkullen och två är senare (14.6.15) bittades två bon på denna lokal (ENGHOLM 1924a). Även 1916 konstaterades häckning i sjön (JAGERSKJÖLD & KOLTHOFF
1926 , SÖDERBJiiRG 1929). Nästa uppgift är från 1.8.19 då en svarthakedopping
sköts ur ett par vid Prästören (ENGHOLM 1924a). Åt' 1923 sågs ett par doppingar
som troligen tillhörde denna art utanför Mörtön (Lindöns sydspets) under vårfm och den 10.8 sköts en ad. ])å samma plats (ENGHOLM 1924a,1924c). Två år
senare anträffades den 2.6 ett bo som troligen tillhbrde denna art i vassarna utanf6r Renstad , i detta fall kan dock fbrväxling med den svarthalsade
doppingen ej helt uteslutas (VON ESSEN 1925). Därefter saknas uppgifter om
arten fram till 1933 då 2 bon antrhffades W Lindön den 28.5 och ytterligare
ett bo med ägg på samlJla plats 25.6 , IKistnämnda dag sågs även "1+3 svarthakedoppingar som flög ut ur vassen SE Lindön (p O SWANBERG in litt.). Aret därpå fanns en koloni om c. 10 par vid Svälinge (SWANBERG 1935 och in litt.) vilket är den första uppgiften om kolonihäckning vid Tåkern • Även 1935 konstaterades häckning, denna gång vid Hånger (ÄHLUND 193). Med tanke på ovanstående verkar en uppgift om att "några få par" häckar (PERSSON

"j

935) till tagen i

underkant. År 1944 anges att svarthakedoppingen häckar bl.a. i Herrestadsviken ,
vid Tovbren och vid Lindbn , men ej i något större antal (PERSSON 1944 , VON
ESSEN 1944). Sex år senare uppges äter att arten häckar sparsamt (UHRN 1950)
men det kan ifrågasättas om denna uppgift var aktuell vid denna tidpunkt • Följande år då vårfloden var extremt kraftig iakttogs nämligen den 22.5 mer än
50 par svarthakedoppingar på de bversvärlllflade maderna mellan Ramstad och Väversunda , den 1.6 hade antalet på denna sträcka minskat men i gengäld iakttogs
ett 10-tal par på maderna mellan l1enstad och Svanshals k:a (LU1lDEVALL 1952a).
Några år senare drabbades dock arten , som sa många andra aven kraftig tillbakagång. Så hade t.ex. en liten koloni svarthakedoppingar sedan 1946 häckat
vid Gatören , sistnEimnda år omfattade kolonin 3 par, 1947 fanns 5 par och
ännu 1952 existerade kolonin men tvä år senare var den fHrsvunnen • Detta år
(1954) sågs vild en inventering runt hela sjön i mgj endast 30 ex. avarten
vilket otvivelaktigt innebar en avsevärd minskning av beståndet, 1955 var denna minskning ännu mer markant och 1956 hade arten nästan försvunnit från sjön
där endast ett fåtal par häckade (WAHLIN 1957 och apubl. makr.). När arten

började återhämta sig från nedgången är oklart , men det sparsamma material som finns tillgängligt (M13F journal , 11'kl protokoll) synes antyda
en uppgång redan i slutet på 50-talet. Under 1960-talet var artens expansion påtaglig. Är 1965 uppskattades det häckande beståndet till 50-75
par (BERGENGREN 1966) och de båda följande aren bedömdes antalet par till
c. 75 , de största kolonierna under dessa år låg i skrattmåskolonin vid

Prästören (minst 15 par) och vid Säby (5·-10 par) (BEHGENGREN 1968a). År
1968 u]1pgick stammen till c. 100 par VB,rav 14 fanns vid Prästören

(ELlJE-

RUD 1969) medan antalet par 1969-72 beräknaCles till c. 125 (ELDERun 1970b,
1971,1972,1913c , EKSTAM 197 1 ). 1973 genomfördes en inventering avarten
vilken gav till resultat att 100-125 par detta år häckade i Tåkern (JACOBS-

SON 1974) , arten visar an tydlig koncentration till vassarna i sjöns västra del (se fig.) utanför denna lon finns endast spridda par utom i anslutning till den stora skrattmåsholonin vid Tovören där en koloni om 25 par
häckade , överhuvud taget är de flesta h~ckningar i sjöns östra del knutna
till skrattmLlskolonier medan el etta inte i lika hög grad är fallet i väs ter
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där de tätare vassarna förmodligen minskar behovet av skydd mot predatorer.
Vid ett studium av kartan ser man att vissa förändringar i utbredningen syses ha inträffat i jämförelse med tidigare år , så har t.ex. kolonin vid
Prästören som ännu 1969 omfattaue 12 par (ELDERUD 1970b) i det närmaste upplös ts. Under år '1974 inventerades arten endas t

l~artiell t

, resul ta ten tyder

dock inte på någon större föri.mdring i bestandet (JACOBSSON 1975). på viL
ket sätt svarthakedoppingens biotopkrav skiljer sig från övriga doppingarter i sjön är f.n. oklart, men vissa iakttagelser antyder att den i högre
grad än övriga arter uppsöker omraden med flytbladsväxter (BACON 1975 , TF'J).

~+,,!x!1,;j~~s/:)~ll~~ .I~t~'~5 s
U)i;Z.lg:fr,S7{~i~~ilJf?~;;'~ ~~!~f~;:I~~~~}tli(~t/~f~fte\~.f;- o/'
~;I%?r,~1~t~~n;~jei!°f,r\~}1:jl,Sftl;~~'5~»l~~;~;j;)
ti~~:.J~~~.~n ll~gefä~i/~'~~llt1,~tgrt"f?r:tj!f2rr8,-

hakedoppingen i månadsskiftet mars-april(men stannar något längre på hösten
då den iakttagits fram till slutet av september månad (se dagr. ).

I

SVARTHALSAD DOPPING

(r o d i c e p s
C. L. Brehm)

n.

n i g r i c o l l i

s

En fågel av denna art anträffades den 10.5.21 i en ryssja vid HolmsUr , några dagar efter att den fUrsta fågeln (som f.U. var en ~) hade p~
träffats hittades ännu ett ex. i samma ryssja (ENGHOLM 1924a , LÖNNBERG
1928c,1934). Därefter finns inga uppgifter om arten förran '1933 , detta
år sågs 24.6 3 ex. i vasskanten E Lindön och dagen därpå sågs en fågel

1all1-

na ett bo med 4 ägg på samma plats, den 1.1 slutligen sägs ett tomt men
bo ca 30 m från den plats där boet anträffades 25.6 och 4 ex. svart··
halsade doppingar iakttogs på platsen (SWANBERG 19)5 och in litt. CURRY-

be~agnat

LINDAHL 1959). Arten sägs även på platsen följande år (SWANBERG 1935) och
även 1935 gjordes en dook något osäker observation av 1

ex~

den 30.5 vid

Hångers udde (ÅHLUND 1935). En uppgift från 1937 om att arten skulle vara
rätt allmän i Tåkern (BJÖRLING 1937) beror sannolikt på förväxling IIled svarthakedoppingen. I själva verket skulle det dröja till 1.5.43 innan den svarthalsade doppingen återfanns i Tåkern , denna dag iakttogs nämligen ett eller
två par vid Lindön (VON ESSEN 1943,CURRY-LINDAHL 1959) och följande år anträffades två bon vid midsommartiden (CURl1Y-LIND1l.HL '1959). 1950 anges dock att
arten troligen försvunnit från sjUn (ÖHRN 1950) men jU:;Jt detta år anträffades ett dUtt och förruttnat ex. norr om Väversunda 28.5 (LUNDEVALL 1951).
Under 1950-talets fUrra hälft konstaterades sedan ett flertal par avarten
häcka i Källstadviken och observationer som antydde _h~~~:ng gjordes på
andra håll i sjön t.ex. vid Svälinge (B WAHLIN OPUbt. mskt. , Lfkl protokoll) sammanlagt torde under denna period drygt 10 par regelbundet ha häckat i sjön. Det är symptomatiskt att den svarthalsade doppingen alltså inte
tycks ha påverkats av bottenvegetationens fUrs vinnande , arten finner sig
ju

väl till rätta i t.ex. Neusiedlersee som har en vegetations fördelning

som påminner om den som rådde i Tåkern på

1950-tal~t.

Det är t.o.m. möjligt

att den svarthalsade doppingen i viss mån gynnades av de förhållanden som
rådde t.ex. genom att konkurrensen från andra arter minskade • Efter 1956
då häckning konstaterades (Lfkl protokoll) föreligger en lucka i observationerna fram till 1961 då ett ex. sågs vid Svanshals 20.5 och ett annat
vid Sandby fUljande dag (ERIKSSON 1963 , MBF journal) ~ch sedan denna tid
har arten uppträtt i stort sett årsvisst i Tåkern (EKSTAM 1911). Fr.o.m.
1963 finns uppgifter om utvecklingen år för år :
1963 : 1-5 ex. vid Svälinge 15-17.4 (MBJ!' journal, C ELDERUD in Utt.)
1964
2-4 ex. sedda vid flera tillfällen 2-25.6 vid Prästören , häckning trolig (TFJ , C ELDERUD in litt.)
1965

2 ex. vid Prästören 7-8.5 (BERGENGREN 1966 , TFJ)

1966

5 ex. sedda i skrattmåskolonin vid Prästören

där häckning kons-

taterades den 9.7 då 2 ad+2 pull iakttogs (BERGENGREN & FAHLANDER 1967 ,
TFJ) •
1967 : 2 ex vid Prästören 9.5 och enstaka ex. på samma plats vid
flera tillfällen, dessutom 1 ex. vid Fstn 13.7 • Häckning ej bevisad
men trolig då 3 ex i övergångsdräkt juv.-vinterdräkt sågs vid Fstn 9.9
(BERGENGREN 1968a , TFJ).
1968 : Bortsett från en iakttagelse vid Svälinge 28.4 finns endast
en! osäker observation aven pull. vid Prastören 14.7 (MBF journal, TFJ).
1969 : 1 ad. med bomaterial i näbben vid Prästören 18.5 och en juv.
vid Svälinge 5.8 (ELDERUD 1970b , TFJ)
1970 : Minst 3 par häckade i en skrattmåskoloni utanför Lundtorp
(EKSTAM 1971,ELDERUD 1971)
1911 : 2-3 par häckade åter i skrattmåskolonin utanför Lundtorp (
ELDERUD 1912 , TFJ)
1912 : Minst 6 par häckade på fyra lokaler i

anslutn~~g

till skratt-

måskolonier , varav 2 par utanför Lundtorp , 3 juv. märktes vid Tovören
och arten förekom även vid Prästören (ELDERUD 1913c , TFJ , S CLASSON in
litt. , L JERN in litt.)
1913 : 3 par med 4 juv. vid Tovören·, häckning förekom på ytterligare
två lokaler och arten iakttogs <:tessutom på tre platser utan att häckning
kunde påvisas (JACOBSSON 1974).
1914 : Noterad på 4 platser med minst 18 ex. I en liten (100 par) skrattmåskoloni utanför Renstad fanns minst 5 par i maj-juni och 3 bon anträffades ,
av okända orsaker avbröt dock skrattmåsarna häckningen varpå även doppingarna
försvann, inga ungfåglar sågs under året (JACOBSSON 1915 , TFJ).
Med tanke på artens kända instabilitet vad gäller häckningsplatser har
artens förekomst i Tåkern varit anmärkningsvärt stabil, även om häckplatserna i sjön har växlat har sannolikt antalet par det senaste kvartsseklet
legat relativt stilla omkring något tiotal. Vad beträffar artens biotopval

1ft/!

t~I~~'~?L{'~rten , åtminstone på senare å~/,{X.;;f~;~~~~;H~1.elt knuten till skrattmås(kolonier . Artens totala beroende av ~t~å6a~na illustreras av utvecklingen 1914 (se ovan) , i övrigt är artens biologi i Tåkern ännV mycket bristfälligt känd. Arten synes anlända senare till sjön än någon av de övriga
doppingarterna , som tidigast är den noterad 15.4 (1963) , men normalt observeras den inte förrän i början av maj, när höststräcket sker är oklart;
Bom senast är arten sedd den 9.9 (1967).

sMÄDOPPING
(p o d i c e p s

r.

r u f i c o l l i s

(Pallas)).
på grund av sitt tillbakadragna levnadssätt är denna fågel en av dem
vars förekomst i Tåkern är sämst känd trots att den förekommit i sjön mer än
ett sekel. Följande uppgifter om arten föreligger; Före 1857 : en och annan
sedd i Tåkern och 1 ex. skjutet , arten var dock mycket sällsynt (ENGHOLM
1896) , omkring 1866 sköts smådoppingar ett par gånger i sjön, troligen i
västra delen (SJÖGR~EN 1879 , SUNDSTRÖM 1890 , ENGHOLM 1896). I juni 1896
sågs en fågel som troligen tillhörde denna art vid Lindön (ENGHOLM 1896).
En ~ sköts vid Holmsör 1.9.1898 (ENGHOLM 1902a) och ett ex. sågs troligen
mellan Renstad och Lindön 5.8.10 (ENGHOLM 1911b). Nästa uppgift gäller en
gammal? som sköts vid Hånger 15.8.13 (ENGHOLM 1914b , LÖNNBERG 1913) och
samma år hörde BENGT BERG flera ganger artens läte inifrån vassarna (BERG
1920). En uppgift om häckning i sjön på 1910-talet 80m återkommer i litteraturen (SÖDERBERG 1929 , EKS TAM 1971) torde däremot bero på felbestämning
av ett bo av svarthakedopping. Den 25.11.24 sköts återigen en

~

i sjön,

denna gång vid Hovs strand (ENGHOLM 1925). År 1935 konstaterades slutligen
häckning då vid två tillfällen en ad. med 7 resp. 5 ungar iakttogs vid Hångers udde (lHLUND 1935). Nio år senare sägs att "möjligen finns •••• något
enstaka par [smådopping] " (PERSSON 1944) och 1950 uppges det att arten
"häckar sällsynt •••• är ej årsviss" (ÖHRN 1950) , i ingendera fallet anges
dock varpå omdömena grundas. 1947 sågs dock ett ex vid Hånger 18.5 och följande år fanns den 15.8 ett ex. vid H0vgården

(AHL~N

1966 , B WAHLIN opubl.

mskr.). Under 1950-talet finns rätt många observationer avarten: 1 ex. sett
i sjön 2.5.51 (Lfkl protokoll) , våren 1953 sågs troligen 1 ex. i en vik
vid Kumla (H LÖNEGREN opubl. mskr.) och följande år finns ett flertal uppgifter om arten; 1 ex. hört vid Holmen 19.4 , 3 ex. hörda vid Källstad 9.5
och 1 ex. sågs slutligen 29.8 vid Furåsa (AHL~N 1966 , T GUSTAVSSON, H LÖNEGREN , B WAHLIN opubl. makr.). Varen 1957 rapporterades arten åter från
Tåkern utan närmare platsangivelse (AHL~N 1966). 1959 sågs 1 ex. vid Svanshals 9.5 och 1 ex. utanför Sjöborg i Källstadviken 15.5

och på samma plats

iakttogs en smådopping åter 2.4.61 (AHL~N 1966 , C ELDERUD in litt.) och
vid Renstad iakttogs likaså 1 ex. 3.9.61 (HOLMBRING & KJEDEMAR 1964) och sedan denna tid har arten noterats de flesta år enligt nedan :
1962

1 ex. vid Svälinge 24.7 (MBF journal).

1963

Inga uppgifter.

1964

1 ex. vid Prästören 25.6 (TFJ , C ELDERUD in litt.).

1965

Iakttagen vid ett knappt tiotal tillfällen, bl.a. vid Svanshals

udde 11.5 och 20.5 och utanför Hångerlandet 9.8 , i samtliga fall med ett ex.
(BERGENGREN 1966 , TFJ)
1966-67 : Sedd bl.a. vid Prästören , Tovören o~h Källstadviken , häck-

ning kuruJ.e dock ej konstateras men :v:~rka.17'troligc,då_·5 __ ex. (en kull?) uppehöll sig vid Fstn hela september 1961 (BERGENGREN 1968a , TFJ).
1968 : Endast ett fåtal observationer , däribland 3 ex.

vi~

Fstn 3.8 (EL-

DERUD 1969 , TFJ).
1969
1 ex. vid Svanshals udde 26.6 (TFJ).
1910

Inga uppgifter.

1911 : 1 ex. vid Svälinge 4.4 (ANON 1915b).
1912
Spel och ungfågla.r noterades på tre platser

F'örsta häcknings-

beläggen sedan 1935 ! Vid I!'stn noterades två ex. så sent som 1.10 (ELDERUD
1913c , L UNOSSON in litt.)
1913 : Spel noterades i april nära Fstn och arten noterades senare på
sommaren på ytterligare två lokaler , inga ungfåglar noterades dock detta
år (JACOBSSON 1914).
1914 : Spel hördes på inalles elva olika platser • Ökningen sammanhänger med den intensifierade inventeringen i de västra vassarna där t.ex.
på en plats fem par hördes spela på en sträcka av 200 m längs en av kanalerna • Endast en juv. iakttagen under året, vid Lundtorpkanalen 24.1
(JACOBSSON 1915 , TFJ).
Som framgår ovan har smådoppingen säkert konstaterats häcka vid Takern
endast tre gånger - 1935 , 1972 och 1974 - men det råder knappast något tvivel om att häckning sker regelbund~t), och att arten har en tämligen ~tark
I
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tan alltid inne i vassarna vilket, i förening med dess litenhet, gör den
mycket svår att observera • Den synes vara utbredd runt i stort sett hela
sjön varhelst större vassar förekommer men med en tydlig koncentration till
'vasshavet' i västra delen av sjön. Med tanke på smådoppingens tillbakadragna levnadssätt måste det anses fullt möjligt att arten funnits kontinuerligt
i Tåkern sedan mitten av 1800-talet ehuru den undgått att uppmärksammas.
Smådoppingen anländer till Täkern i början av april och synes stanna så
länge öppet vatten finnes , de första och sista observationerna i sjön är
den 2.4 resp. 25.11.
STORSKARV
(p h a l a c r o c o r a x

c a r b o

subsp.)

Enligt flera uppgifter (ZETTERSTEDT 1822 , BOHMAN 1829,1840) förekom storskarven höstetid i Täkern före sjöns sänkning. Sedan sänkningen
1842-44 har den ej iakttagits ehuru arten alltjämt förekommer i Vättern
under hösten och vintern.

HÄGER
(A r d e a

c. c i n e r e a

L.)

Redan på 1820-talet besökte hägrar på höstarna Tåkern där de särskilt uppehöll sig vid Lindön (BOH~~N 1829,1840) och från 1800-talets
senare hälft finns många uppgifter om att arten uppträtt i sjön under
sensommar och höst , och någon gång också om våren • Arten var dock
relativt fåtalig , kijllorna talar om enstaka ex. och små flockar på max.
4 ex. (KINBERG 1885 , SUNDSTRÖM 1890 , ENGHOLM 1896 m.fl.). År 1911
häckade ett hägerpar framgångsrikt i en fura på Lindön , den första kända hägerhäckningen i Östergötland och den hittile enda i Tåkernbygden.
På sensommaren sköts dock den ena av de gamla fåglarna • Följande år
infann sig en ensam häger vid boplatsen den 30.3 men försvann snart åter (ENGHOLM 1912c,1913b). I övrigt finns från 1900-talets första årtionden endast allmänt hållna uppgifter om att arten förekom under sensommar och höst (SÖDERB}l]RG 1929 m. fl.) det verkar dock som om arten under denna period tilltog något i antal. Omkring 1950 etablerade sig hä_
gern som häckfågel i södra Östergötland och från ungefär samma tid började en markant ökning av observationerna i Tåkern samtidigt som arten
även började förekomma i sjön på försommaren (den första kän~a juniobservationen är från 1952)(B WAHLIN opubl. makro , Lfkl protokoll). Ökningen har fortsatt under 1960-talet då flockar på upp till 20-40 ex.
noterats (BERGENGRl<;N 1966 , EKS TAM 1911 , rn'J). Samtidigt som arten bl ivit talrikare har också den tid arten förekommer utsträckts så att hägrar numera kan ses kontinuerligt i Tåkern från islossning till isläggning , förekomsten visar dock alltfort en markant topp i juli-september
(se diagr.

). En livskraftig hägerkoloni finns så nära Tåkern som i

nordligaste delen av Sommen , och förmodligen härstammar åtskilliga av
de hägrar som ses i sjön därifrån.
ÄG R]<J'lllI'HÄGER
(]<J g r e t t a

a.

a l b a

(L.»

Ägretthägern är två gånger anträffad vid Tåkern : En ad. uppehöll
sig på sjöns sydsida strax E Fstn 22.8-4.10.70 (BERGENGREN 1971c) och ett
ex. sågs åter vid Fstn 26.6.74 (EBENMAN & NORD1UND 1975). Tåkern torde
vara den enda lokal i Sverige där ägretthäger anträffats två gånger ,
vilket kanske i och för sig inte är så förvånande eftersom sjön förmodligen svarar bättre mot artens biotopkrav än någon annan plats i landet.

DVÄRGRÖRDROM

(r x o b r y c h u s
Troligen en gång funnen i Tåkern : ett ex.

m.

h~rdes

mi n u t u s

(L.))

vid Svälinge 19-27.6.

73 (PERSSON 1974c , TFJ) observationen dock ej godkänd av raritetskomitten.
RÖRDROM

(B
R~rdrommen

o t a u r u s· s.

s t e

l l

a r i s

(L.))

synes ha varit tämligen allmän i Syd- och Mellansverige fram

'till början av 1800-talet • Därefter minskade arten snabbt och var en lång tid
m.Lm. utgången ur den svenska faunan. Huruvida arten förekom i fJ.'åkern under
denna period är okänt , det verkar dock mindre sannolikt • Vid den tidpunkt
(1850-60 talen) då st~rre vassa hunnit utveckla sig var arten sannolikt redan
utgången från östra Mellansverige (den sista uppgiften om arten från Östergötland är från 1830-talet). Tåkern besöktes också fr.o.m. ca 1855 då och då av
ornitologer som knappast kan ha undgått att märka om r~rdrommen förekom annat
än rent tillfälligt i sj~n • Det enda som kan tyda på en tidigare förekomst av
r~rdrom i Tåkern är de sägner om Itrråkernoxen" som alltjämt lever kvar i folkmun vid sjön och som eventuellt har sin grund i rördrommens bölande (a BJÖRK~~N

pers. comm.). Första gången arten med säkerhet påvisades i Tåkern var 1894

då en o'hördes

b~la

i vassarna utanför Lundtorp natten till pingstdagen och

följande dag anträffades även ett bo som möjligen tillh~rde arten (WIBECK 1943).
Därnäst återkom arten till sjön 1918 , detta år hördes en

~

tillfälligt i Sä-

byviken (EKSTAM 1971 , FRIES 1944 och in litt.) och möjligen uppträdde arten
detta år även i Väversundavassen (ROSENBERG 1932). Därnäst uppges det att en
rördrom h~rdes i Tjuvvassen i september 1921 (ENGHOLM 1922b) uppgiften måste
anses tvivelaktig, med tanke på tidpunkten kan det inte ha varit hanens vårläte som hördes , och befolkningen vid Tåkern kan vid denna tidpunkt knappast
ha varit istånd att identifiera artens övriga läten. En uppgift om att rördrommar uppträdde i Väversundavassen 1921-25 (CURRY-LINDAHL 1959) torde bero
på en mis~uppfattning • I själva verket är det först 1926 som rördrommen med
säkerhet uppträder i Väversundavassarna där den darefter förekom årligen fram
till 1931 i ett ex (PERSSON 1934 , ROSENBERG 1932 , ROSENlUS 1949). Därefter
försvann arten i några år i samband med vasskärning i Väversundavassen , sannolikt inverkade väl också det extrema lågvattnet 1933-34 som måste ha decimerat fiskstammen i sjön • 1935 återkom rördrommen till Väversundavassen men
1936-37 var den åter borta (ÅHLUND 1935). År 1938 uppträdde två rördromhanar
i Tåkern , en vid Renstad och en vid Furåsa , men f~ljande år var det åter endast en , denna gång vid Holmsör (BJÖRLING '1943). Denna

0

71

försvann emellertid

redan efter en kort tid och åren 1940-42 saknades rördrommen åter i Tåkern •
1943-45 synes en mindre invasion av rördrommar ha skett till Sydsverige och

sedan 1943 har rördrommen kontinuerligt förekommit i Tåkern • Utvecklingen av beståndet under denna tid återges i vidstående tabell. I
korthet går den ut på en långsam ökning av beståndet 1943-50 ett stillestånd 1951-54 , en minskning under andra hälften av 1950-talet och
slutligen en först mycket kraftig men så småningom avstannande expansion under 1960- och 70-talen. Orsakerna till fluktuationerna är oklara , minskningarna 1955 och 1970 har satts i samband med minskningar
av fiskbeståndet (EKSTAM 1971) men orsakssammanhanget är knappast säkert. Det är också okänt vad bakgrunden till den kraftiga ökningen
under det senaste årtiondet är • Utvecklingen är unik , någon liknande tillväxt av beståndet har inte skett på någon annan svensk lokal
(BROBERG 1971). Expansionens omfattning kan illustreras av att
1953 rymde 5-6

%av

~e~an

sjön

det svenska rördromsbeståndet var siffran 1969

20-23 %och idag torde den närma sig 30 %. Eftersom någon generell
ökning av det svenska beståndet knappast har skett måste dock förklaringen sökas i de lokala förhållandena i Tåkern , sannolikt i förbättrad näringstillgång i samband med den kraftiga uppblomstringen av den
submersa biocönosen.

Vad beträffar rördrommens fördelning i sjön så

innebär artens strikta bundenhet till större Phragmitesbestånd som
häckplatser att don starkaste koncentrationen finns i de stora vassarna i västra delen av sjön men enstaka rördromhanar återfinns i snart
sagt varje vass runt Tåkern (se kartor). Artens boplatsval ute i vassarna gör bona mycket svåra att finna , och endast tre bofynd har
gjorts det senaste årtiondet , men åtskilliga "boflygande" drommar
noteras årligen. Tidpunkten då rördrommarna börjar "tuta" är beroende
av vårens förlopp och kan variera från mitten av mars till en bit in
i april

normal tid är slutet av mars • Spelaktiviteten kulminerar i

maj och avtar snabbt efter midsommar ehuru enstaka drommar kan böla in
i

juli, 1973 hördes t.o.m. en 611 böla i mitten av augusti (PERSSON 1972b ,

1973b,1974b,1975b , TFJ m.fl.). När höststräeket sker är oklart, enstaka
rördrommar brukar relativt regelbundet ses fram till mitten av oktober
(TJ!'J). I friik.ern l iksom på andra håll i flygs verige har :rördrommen flera
gånger sökt övervintra med växlande framgång , övervintrings försök är
kända från vintra,rna 1953/54 (2 utmärglade ex. tillvaratagna i febr.),
1960/61(1 skadat ex. tillvara,taget 27.11) , 1966/67 (1 ex. sett vid
gpd vigör 11.1) , samt 1972/73-74/75 (flera ex. övervintrade framgångsrikt varje vinter) (LUNDEVALL 1954 , BERGENGRFlN 1961 , PERSSON 1973b ,
1974b,1975b , TFJ , MBF Journal).
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-1893
1894
18951917
1918
1919-20
1921
1922-25
1926- 31
1932- 34
1935
1936-37
1938
1939
1940-42
1943

.

o
1

Lundtorp

WIBECK 1943
WIBECK 1943 , L BROBERG in litt.

o
1-2

Säbyviken , Väversunda (7)

FRIES 1944 och in litt. , ROSEN_
BERG 1932

Tjuvvassen

J<.::NGHOLM 1922b

Väversunda-Renstad

PERSSON 1934 , ROSENBERG 1932 ,
ROSENlUS 1949 , L BROBERG in litt
L BROBERG in litt.

Väversunda

ÅHLUND 1935
L BROBERG in litt.
BJÖRLING 1943 , L BROBERG in litt
BJÖRLING 1943 , L BROBERG in litt
BJÖRLING 1943 , PERSSON 1944
CURRY-LINDAHL 1943 , PERSSON 1944
VON ESSEN 1943 , WEYLANDT 1943
pass 1944
WAHLIN 1945 , VON ESSEN 1946 , L
BROBERG in l i t t •
OURRY-LINDAHL 1946 , LUNDIN & DEL~
JE 1950 , L BROBERG in litt.
CURRY-LINDAHL 1947 , WAHLIN 1948
L BROBERG in litt.
WAHLIN 1948 och opubl. mskr , L
BROBBRG in litt.
PERSSON 1949 , ÖHRN 1950 , L BROBERG in litt.
CURRY-LINDAHL 1951 , L BROBERG in
litt. , Lfkl protokoll
L BROBERG in litt. , B WAHLIN 0publ. mskr.
HALL 1952 , NILSSON 1952 , ÖHLIN
1953 , L BROBERO in litt.
LUNDBERG 1957 , L BROBERG in litt
LINDBERG 1955 , LUNDBElill 1957 , L
BROBERG in litt.
c NA//,eoy
LINDBERG 1956 , L BROBERG in litt
LUNDBERG 1957 , L BROBERG in litt
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Renstad , Furäsa
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?

1944
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1

Holmen

1946

2

1941

2

Väversunda-Renstad , Furåsa
Holmen (1 ex.)

1948

4

se karta

1949

5

se karta

1950

4-5

se karta

1951

5-7

se karta

1952

7

1953
1954

1
7

1955
1956
~qS!

W delen av sjön 4 ex. , E
delen 3 ex.
se karta
se karta
se karta

r: /tJttROY

. , . , ...... ,• •,
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1951-59
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SW delen av sjön 3 ex.
Svälinge 1 ex.

1960

~4

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1961
1968
1969
1910
1911
1912
1913
1914

~5

?

?

'?

14-15
14-15
21
c. 25
20-25
20-25
29-34
28
31
44
49
51

CURRY-LINDAHL 1959 , LUNDEVALL 1959 , HOLMBRING & KJEDEMAR 1964
BERGJI..:NGREN 1961 , HOLMBRING &
KJEDEMAR 1964 , B WAHLIN opubl.
makro
TRÄFF 1962
HOLMBRING & KJEDEMAR 1964
BERGENGREN 1966
BERGENGREN 1966
BERGENGREN 1966 , EKSTAM 1911
BERGENGREN & FAHLANDER 1961
EKSTAM 1911
ELDERUD 1969
BROBE:RG 1911 , ELDERUD 1910a
PERSSON 1911
PERSSON 1912b
PERSSON 1913b
PERSSON 1914b
PERSSON 1915b
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VIT SrfORK

(c i c o n i a

c. c i c o n i a

(L.))

Ett drygt tiotal gånger funnen vIDd Tåkern : En skjuten på Omberg
före 1821 (ZETTERSTEDT 1822 , BOHMAN 1829,1840) och ytterligare en stork
sköts på samma plats mella.n 1856 och 1896 (}i~NGHOLM 1896). Ett ex. sågs
24.4.1895 och några dagar framåt vid Hovgården (ENGHOLM 1896) och på Starby Mosse uppehöll sig inte mindre än 4 storkar 20-24.5.1899 , dessa visade sig senare på Dags MOBS~ där en sköts , den 24.4.01 och en vecka framåt
sågs ett ex. vid Järnvik i Nässja s:n och den 8.6 samma år iakttogs två ex.
vid

fJ.1åkernstranden

i Källstad (ENGHOLM 1902a) • En uppgift om att stork

setts i Nässja 24.4.1891 (JXGERSKJÖLD & KOLTHOF']<' 1926) beror sannolikt på
en förväxling med observationen 24.4.01 ovan. Und.er våren 1908 uppehöl1
sig några fåglar vid Brogården och i juni följande år sågs inalles 4 ex.
på olika håll runt sjön (SÖDERBERG 1929), och den 7.4.11 sågs ett storkpar i Hov (FRIES 1911b). Därefter finns inga uppgifter om storkar förrän
på 1950-talet då arten sågs tillfälligt vid sjön nagra vårar (B WAHLIN 0publ. mskr.). På senare år har arten endast iakttagits en gång: ett ex.
vid Svanshals 21.1.12 (ELDERUD 1913c).
GRÄSAND
(A n a s

p l

a t y r h y n c h o s

L.)

Lokalnamn : Gräsa
Gräsanden har häckat talrikt i Tåkern åtminstone sedan 1860-talet(SJGGR;:EN .1819), och från tliden kring sekelskiftet finns åtskilliga uppgifter
om talrik förekomst och stora jaktbyten (ENGHOLM 1902a m.fl.). Arten var
vid denna tid talrik både som häckare , översomrare och sträckgäst , ehuru
antalet häckningar i själva sjön inte var särskilt stort, flertalet bon lades i stället på fält och ängar på något avstånd från sjön (ENGHOLM 1896,
1902a , SÖDERBERG 1929). Förändringarna i artens numerär under de följande
årtiondena är något oklara, 1911 var arten ovanligt talrik (ENGHOLM 1912c)
men två år senare sägs det att den minskar för vart år (BERG 1913). För perioden 1913-56 finns skottlistor över jakten på Hångers gård bevarade, även
om dessa måste tolkas med försiktighet p.g.a. ändringar i jakttider och jaktsätt m.m. så antyder dessa att gräsanden var talrik fram till slutet av 1920talet ehuru antalet växlade betydligt år från år • Därefter satte en markerad
nedgång in , en nedgång som ytterligare ·färstärktes katastrofåren 1933-34 ,
beståndet stabiliserades dock på en lägre nivå där det förblev fram till slutet på 1940-talet varefter möjligen en ytterligare minskning inträffade •
De tendenser som kan utläsas av skottlistorna stöds i stort sett av de uppgifter som finns från annat håll (BJÖRLING 1937 , PERSSON 1944 , WAHLIN 1951

och opubl. mskr). Uppgifter om gräsanden i litteraturen är dock både
fåtaliga och vaga. Under 1950-talet häckade arten endast fåtaligt
vid sjön (R WAHLIN 1951 och opubl. mskr.) under det senaste årtiondet synes en viss återhämtning ha skett i detta avseende men den
häckande stammen är alltjämt relativt svag (EKSTAM 1971 , G BERGENGREN pers. comm. , TFJ). Desto talrikare är gräsanden på sträcket.
Hur stort antalet rastande gräsänder som mest är på höstarma är osäkert , men det torde röra sig om något tiotusental ex.. På våren är
arten inte lika talrik , men aven då uppehåller sig tusentals ex..
i sjön • Vad beträffar sträckets förlopp har en viss förändring inträffat sedan 1950-talet (se diagr.
il

). Då var gräsanden betydligt

.

(ri

talrikare på våren ooh på hösten , och höststräcket kulminerade redan i mitten av augusti , en månad tidigare än i dag. Vårsträckets
förlopp har däremot ej förändrats. Vad beträffar de rastande ändernas numerär , så är de ojämförligt talrikare pä hösten i nutiden än
för 20 år sedan , medan någon signifikant förändring troligen ej skett
vad beträffar vårsträcket. Gräsanden förekommer i Tåkern sålänge öppet vatten finns , och milda vintrar brukar mindre flockar regelbundet försöka övervintra.

KRICKA

(A
Lo kal namn

n a s

c.

c r e c c a

L.)

Årta
Krickan häckade på 1870-talet sparsamt i Täkern men var all-

männare på sträck (SJÖGR~EN 1879). Omkring sekelskiftet hade den blivit
allmän och häckade runt hela sjön (ENGHOLM 1896,1902a). Snart därefter tycks
en minskning ha satt in , 1907 sågs arten inte alls (ENGHOLM 1908a) och
1908-09 häckade den endast sparsamt , flockar om 25-30 ex. sågs dock i aug.
och i oktober växte dessa till 50-100 ex. (SÖDERBERG 1929). År 1913 sägs att
arten elir allmän på sträcket , i synnerhet på hösten , men att endast enstaka par häckar (BERG 1913). Utvecklingen under de följande årtiondena är dunkel , men skottlistorna frän Hänger antyder en minskning under perioden 192533 följd aven viss återhämtning under återstoden av 30-talet , delvis kan
dock detta återspegla andarternas relativa talförhållanden , äldre uppgifter
säger att krickan p.g.a. sin litenhet i allmänhet ej jagades om andra änder
fanns tillgängliga (SJÖGRmEN 1879 m.fl.).

År 1944 då mänga arter ännu inte

återhämtat sig efter decimeringen de kalla krigsvintrarna sägs om krickan
a,tt "den hör till de allmännaste i Tåkern" och att den "häckar på en mångfald lokaler" • Den skall också efter gräsanden och brunanden ha varit den
talrikaste anden i sjön qch uppträtt i flockar om hundratalet ex. på hösten (PERSSON 1944) och 6 år senare uppger ÖHRN (1950) att krickan häckar

allmänt på starrmaderna och i strandskogen samt på Dags mosse. Under perioden 1945-56 förekom arten i betydande antal på sträcket , och år 1954 upp_
skattades det häckande beståndet till 50-100 par medan antalet rastande
krickor nådde 2000 i slutet av augusti, vilket allt innebar att arten ökat under den aktuella tioårsperiden (B WAHLIN 1957 och opubl. mskr.).
Under 1960-talet då de flesta arter ökat kraftigt i Takern har tendensen
för krickan vari t den motsatta , och den...Eår
(Ci<,,, 1 AN
samt förekommande som häckfågel i sjön • Vad
söker sjön på sträcket eller översomrar utan

f .n. ~~s\e8 vara mycket 8parf"l If, I
beträffar de fåglar som beatt häcka har däremot knap-

1976

<

past någon minskning skett. Även när det gäller krickan är det psäkert hur
många fåglar som maximalt uppehåller sig i sjön på hösten, men det torde
vara fråga om bortåt 5000 ex. ( B. EBEN1~N pers. comm.). Vårsträcket 80m
kulminerar i april är betydligt svagare (se. diagr. ). Vad beträffar höststräcket märks intressant nog samma tendens som för gräsanden , nämligen
att sträckets kulmination på senare tid förskjutits frän augusti till september. En intressant tendens Bom gäller åtminstone den häckande krick_
stammen är att dess nwnerärförändringar i allmänhet tycks gå i motsatt riktning mot övriga änders • Under perioder med en allmän uppblomstring av
fågelfaunan som omkring 1910 och det senaste årtiondet har krickan varit
fåtalig medan den har ökat under krisperioder 80m 1933-34 , 1939-42 och
under 1950-talet • Möjligen ligger förklaringen i t.v. outredda konkurrensförhållanden simänderna emellan. Krickan anländer normalt till Tåkern i
mitten av mars och blir kvar till månadsskiftet oktober/november.
ÄR'rA

(A n a s

q

u e r q u e d u l a

L.)

De äldsta uppgifterna om årtan i Täkern är från 1870-talet då
arten anges häcka sparåamt i sjön (SJÖG~EN 18J9, SUNDSTRÖM 1890), och

10

år senare uppges det att årtan tidigare vari t sällsynt men nu:.häckar rätt
a,llmänt i sjön; t.ex •. påHångeTs udde (J!':NGH01M 1896), men 1900-:1901 iakttogs'arten inte alls vid sjön 'ENGHOLM 1901a). 1902 konstaterades dock åter häckning, denna gång på Yxstad strand (ENGHOLM 1902a) och 1907 förekom arten ovanligt talrikt i Tåkern (ENGHOLM 1908a). Ären 1908-09 konstaterades häckning vid Prästören och iakttagelser som tydde på häckning gjordes på ytterligare ett halvdussin platser (SÖDERBERG 1929). Under de följande årtiondena är. uppgifter om arten mycket fåtaliga,1913 sägs årtan
häcka regelbundet och 1915 uppges arten förekomma årligen på Yxstad strand
(BERG 1913,ENGHOLM 1916), men därefter finns inga rapporter om artens status förrän 1944. Detta år anges att ärtan häckar i Tåkern men inte i något
större antal, men att den förekom

talrikt på sträck (PERSSON 1944). Un-

der åren 1945-56 förekom arten sparsamt, i mitten av juni 1954 sågs inalles 50 ex. i sjön , vilket snarast antyder en viss ökning sedan seklets

början (B WAHLIN 1957 och opubl. mskr.). Under 1960- och 70-talet har inga
större förändringar i artens förekomst konstaterats , 1970 uppskattades den
häckande stammen till ett tiotal par , relativt jämnt fördelade runt sjön
p~ un~efär

samma platser,~är art~n fö~ek~m..o~kring sekels.kiftet (EKSTAM 1971)
for narvarande torde ca ~~ par hacka l sJon lH. EBENMAN pers. comu.).
Denna konstans i uppträdandet torde bero på att arten i stor utsträckning
är bunden till en viss biotop, nämligen starrmaderocli. sankängar innanför
vassarna , och därför kan återfinnas på samma lokaler under långa perioder.
Typiska exempel är Tovören och Sjötuna udde. Ärtan anländer normalt till Tåkern omkring den 10.4 och blir sedan kvar i sjön till slutet av september.
En intressant förändring i artens förekomst som skett sedan början av sek_
let är att den idag förekommer talrikast på våren och försommaren medan äldre

källor

(ENGHOLM 1896 , SÖDERBERG 1929 m.fl.) är ense om att årtan upp-

trädde'talrikast på hösten (se diagr.

).

AMERIKANSK ÄRTA
(A n a B

d

En gäng funnen i Tåkern : en if sedd vid Fstn 26.5.66 (ej 25.6 som uppges av HOLMBRING (1974» , vilket även utgör det första fyndet avarten i
Sverige (BlmGENG REN & FAHLANDER 1967 , TFJ , G BJÖRKMAN pers. comm.).
SNNl'TERAND

(A

n a s

s. e t r e p e r a

L.)

Denna art är ett extremt exempel på en fågel som funnits i Tåkern sedan lång tid , och där häckning länge misstänkts men först nyligen kunnat
påvisas. I själva verket är, det mycket möjligt att snatteränder häckat i
Tåkern sedan årtionden men undgått att upptäckas. Den första uppgiften om
arten är från 1892 då 3 ad. troligen tillhörande denna art sköts vid,Lirtdön (ENGHOLM 1902a) och därefter synes snatteranden ha uppträtt relativt regelbundet i 'M,kern under ett par årtionden : 3 Jd troligen sedda mellan
Hångers udde och lltndön 29.6.1898 (gNGHOLM 1902a) , en ad el i sommardräkt
skjuten vid Lindön 21.7.06 (ENGHOLM 1907), 8n~d'mkjuten vid Tovören 11.10.08
och en ~ vid Nyby 25.10 samma år (ENGHOLM 1908b,1913b,1914c , SÖDERBERG 1929),
en ~ sedd i sjön 2.7.09 (SÖDERBERG 1929) , en d/skjuten vid Yxstad strand 1.9.
12 (ENGROLM 1913a,b , NYQVIST 1912), några ex. sedda i sjön 1.7.13 (LÖNNBERG 1913) , en J skjuten vid Hångel' 7.8.17 (LÖNNBERG 1917 , Skottlista Hångel' 1913-56) och ett ex. skjutet på samma plats 1.8.18 (Skottlista Hånger).
Med tanke på ovanstående observationer verkar det rimligt att anta att snatteranden häckade i Tåkern , och då snarast i dess nordvästra del , de första årtiondena av 1900-talet • Efter 1918 sinar uppgifterna m.l.m. fullständigt men detta beror nog snarare på att den ornitologiska aktiviteten minskade än på att snatteranden försvann från 'Påkern. Från 1920- och 30-talen

finns endast en vag uppgift om att arten setts vid flera tillfällen
(LÖNNBERG 1929) och en andrahandsuppgift från 1936 om att arten några gånger skjutits om hösten (ROSENlUS 1949). på 1940-talet då den
ornitologiska aktiviteten vid Tåkern åter ökade börjar konkreta upp_
gifter om iakttagna snatteränder åter att komma. I oktober 1943
sköts sålunda en snatterand "på motsatta, sidan sjön" från Holmen räknat (VON ESSEN 1944) och den 19.5.46 sågs en d~ i sjön (CURRY-LINDAHL
1946). Under 1950-talet gjordes dock endast ett fåtal observationer,
och det verkar troligt att arten var shllsyntare än ett halvsekel tidigare , de uppgifter som föreligger är : snatterand hörd vid Furåsa
8.6.51 och 2 par sedda i s,iön 22.6 samma år (B WAHLIN opubl. mskr. ,
Lfkl pr2y~J1~,%tt(~{/~(),{7r:~J ~a! /~g,~da/~v~!t~e(7'~/~)3P&i~fA1~5~) (H LÖNEGREN
opubl. mskr.) och snatterand lakttagen i sjön pingsten 1955 (JOHANSSON 1956). Liksom för mänga andra arter har de mera systematiska observationer Bom blivit en följd av Tåkerns fältstations tillkomst inneburit en kraftig ökning av antalet iakttagelser, det är dock helt
klart att en stark reell ökning av beståndet ägt rum de senaste 10 åren. Seda.n 1963 har arten setts varje år i augusti-september (EKSTAM
1911 , TFJ m.fl.) och det totala antalet observationer är alltför stort
för att kunna redovisas i detalj. Under häckningstid föreligger observationer från 1966-61 och fr.o.m. 1970 • 1966 sågs 2 par vid Furåsa
udde 23.5 och en

2

vid Sjötuna 3.1 (BERGENGREN & FAHLANDER 1967 , TFJ~

och följande år sågs ett par vid Tovören 24.5 och 1 ex. vid Sjötuna
13.6 och vid Fstn sågs en

~

den 3 och 26.7 och ett par 27.1 (TFJ).

De följande två åren gjordes inga observationer under häckningstid
men 1910 sågs 2 par vid Tovören den 12.5 och på samma lokal fanns 2
~J den 2.6 vilket kan tyda på häckning (EKSTAM 1911 , TFJ). Följande

år gjordes flera iakttagelser,:

som mest sågs 25.5 9 ex. vid Hånger

och 19.7 observerades en flock om 7 ex. (ELDERUD 1972 , Lfkl protokoll).
År 1972 kunde slutligen konstateras att snatteranden häckar i Tåkern ,
under våren sågs snatteränder, enstaka ,i par Iller i småflockar på
upp till halvdussinet ex. , på ett 10-tal platser i sjön och 17.6 hittades 2 bon i en stor skrattmåskoloni (BJÖRKMAN 1973c , TFJ). Den mest
anmärkningsvärda observationen detta år var dock den artrenasnatterandflock om drygt 100 ex. som sågs vid Hov 22.10 (BJÖRK1ffiN 1913c). Under
1973 gjordes inga bofynd men arten var talrikare än någonsin i sjön,
den 22.6 sågs t.ex. 28 ex. mellan Ramstad kanal och Hångerlandet och
antalet par 80m uppehöll sig i sjön under häckningstid måste ha varit
minst 15 (EBENMAN , ELDERUD & NORDLUND 1974). Under hösten visade det
sig att massuppträdandet 1912 inte var någon tillfällig företeelse ,
den 2.9 sågs nämligen en flock om minst 200 snatteränder vid Hov, och
mindre flockar om upp till 40 ex. noterades vid flera tillfällen (EBEN-

MAN , ELDEHUD & NORDLUNTI 1974). Inte heller under 1974 gjordes några bofynd men 10-15 par iakttogs i sjöns sydöstra delar under häckningstid och
28.6 sågs 45-50 ex. vid Sjötuna • Några verkligt stora flockar sågs ej
hösten 1974 men flockar om 25-75 ex. sågs vid upprepade tillfällen vid
Sjötuna och Hov mellan 8.8 och 16.10 (EBFjNMAN & NORDLUND 1975 , ~~FJ).
Snatterandens ekologi i Tåkern är ännu mycket bristfälligt känd , och artens biotopkrav lir oklara. En viss koncentration av observationerna föreligger till Herrestadsviken och sjöns sydöstra del men denna kan vara
skenbar och bero på att observationsförhållandena är bäst i dessa områ_
den. De bon s6m påträffades '1972 var belägna på relativt fuktigt underlag i en skrattmåskoloni , och skiljer sig därmed från de flesta i litteraturen beskrivna svenska snatterandbon , vilka har legat på fast mark
under ett rotvalv eller dyl.

Snatteranden kommer till Tåkern i början

av april och blir sedan kvar i sjön till slutet av oktober (se diagr.

).

BLXSANTI

(A

n a s

p e n e

l

o p e

L.)

Lokalnamn : Vitbuk , Visslare
Bläsanden uppges på 1870-talet ha häckat sparsamt i Tåkern (SJÖGR~EN

1879). Denna uppgift återfinns ej i yngre litteratur, antingen p.
g.a. att den förbisetts eller för att den ansetts otillföditli.g • TIet
finns dock inga direkta skäl att betvivla uppgifterna , och Tåkern bör
vid denna tid då vassarna ännu var rätt obetydliga och stränder och holmar betades hårt ha varit betydligt mer attraktiv som häckplats för bläsänder än i nutiden • på senare tid finns endast en känd häckning , nämligen vid Säbyön 1962 (EKSTAM 1971 och in litt.,G BERGENGREN pers. comm.).
Antaganden om häckning har dock framförts vid ett par tillfällen t.ex.
1909 (SÖDERBERG 1929) , grundade på observationer avarten under häckningstid , eftersom blusanden översomrar i Tåkern måste dock dylika antaganden
anses svagt grundade. Exakt när bläsänder började Översomra i Tåkern är
osäkert men det torde ha varit i början av 1900-talet (ENGHOLM 1906,1914b ,
SÖDERBERG 1929). Till en början förekom översomring endast vissa år och
i starkt växlande antal (ENGHOLM 1914b , LÖNNBERG 1913,1915b , SÖDERBERG
1929), men åtminstone sedan 1940-talet har flockarna av översomrande bläsänder varit ett regelbundet inslag i sjöns fågelliv i juni-juli (PERSSON
1944 , TFJ , B WAHLIN opubL mskr. mfl). Under de senast 20 åren tycks dock
antalet översomrare har varit relativt konstant, de största iakttagna
flockarna har legat på 200-300 ex. (R WAHLIN opubl. mskr.,TFJ). Vad beträffar bläsandens förekomst på sträcket så var arten årtionden runt sekelskiftet den talrikaste av ändarna på flyttning (ENGHOLM 1901 m.fl.) och ännu på
1940-talet

sägs den förekomma "i stora skaror" (PERSSON 1944) men under 1950-

talet och början på 60-talet var arten fåtalig både vår och höst (R WAHLIN
opubl. mskr , TFJ , MBF Journal). Under den senaste 10-årS perioden har

arten åter ökat så att flockar om mer än 1000 ex. regelbundet noterats under september (EKSTAM 1911 , TFJ). Eftersom bläsänderna på höststräeket gärna syns söka sig till sjöar med rik flytbladsvegetation är denna ökning kaappast överraskande. Bläsanden uppträder i Tåkern kontinuerligt från
mars till början av november (se diagr.

STJARTAND

Lokalnamn

av

).

(A n a s

a c u t a

L.)

Stockand

Denna art har ett fåtal gånger konstaterats häcka i Tåkern

näm-

ligen 1866 vid Väversunda (ENGHOLM 1896 , 1908 ) , 1901 vid Tovören där detta år 1 ~ + 2 pull. sköts 21.1 (ENGHOLM 1908 ) samt återigen på denna lokal
1910-11 , förstnämnda år möjligen i två par (ELDERUD 1911 , 191f! , EKSTAM 1971 ,
C. ELDERUD in litt. , TFj ) • Arten har även åtskilliga gånger iakttagits under häckningstid under omständigheter som kunnat tyda på hägkning , t.ex. på
1860-talet, 1895 , 1909 , 1954 och 1969

(ENGHOLM 1896 , LÖNNBERG 1929 ,

sö-

DERBERG 1929 , FAHLANDER 1910 , B. WAHLIN opubl. makr.) • Troiigen häckar arten tämligen regelbundet i enstaka par i sjön. På sträcket har arten varit en
sparsam men regelbunden gast i Tåkern åtminstone sedan slutet på 1800-talet
(ENGHOLM 1896 m.fl.).Dock växlar antalet rätt betydligt år från år (NYQVIST
1916 , VON ESSEN 1944 , TF~).
som kan utläsas ur diagram,

Den ökning av sommar- och höstobservationenna
torde delvis bero på en ökad observationsinten-

sitet under de aktuella årstiderna , men återspeglar sannolikt även en reell
förändring i

~tens

förekomst •
SKEDAND

(A

n a S

c

l

y p e a t a

L.)

Skedanden häckade på 1860-talet sparsamt i Tåkern (HOLMGREN 1866 ,
SJÖG~l~N 1(319) men försvann under 1810-talet nästan hel t .. (SJÖGRmEN 1819).

Under 1880- och 90-talet äkade den dock åter så att arten i mitten på 1890talet var tämligen allmän (ENGHOLM 1896,SUNDSTRÖM 1890)och bofynd gjordes
på Bastulagen och Yxstad strand. Arten förekom dock vid denna tid endast
enstaka eller parvis

.~

aldrig i större flockar (ENGHOLM 1896,1901). De

första åren på 1900-talet märktes en viss nedgång av beståndet (ENGHOLM
1902a.,1902b) denna var dock övergående, sommaren 1908 sågs t.ex. 25-30
par i sjön , och under 1900-taleta första årtionden gjordes bofynd på minst
8 lokaler runt hela sjön (BERG 1913 , ENGHOLM 1906,1916 , NYQVIST 1914).
Fr.o.m. 1909 börjar också uppgifter om flockar av skedänder som iakttagits
sommartid att dyka upp (LÖNNBlmG 1915 , SÖDERBJljflG 1929).

Från 1920- och 30-talen saknas uppgifter, men sannolikt var arten allmän och
ökade möjligen också under perioden~~~~Lt~~d~~~~1natycks inte nämnvärt ha
drabbats av de hårda krigsvintrarna (VON ESSEN 1943). 1944 sägs arten vara talrik och en karaktärsfågel för vissa delar av sjön (P]~RSSON 1944), och 6 år senare anges skedanden häcka allmänt (ÖHRN 1950). År 1954 uppskattades den häckande stammen till 50-100 par , och arten ökade snarast under krisperioden på
1950-talet (WAHLIN 1957 och opubl. makr.) även om beståndet fluktuerade betydligt år från år. Det senaste årtiondet har dock beståndet varit stabilt, och
antalet par torde idag v~ua något större än på 50-talet (EKSTAM 1971). Arten
häckar i nutiden runt hela sjön , men en viss

koncentr~tion

till den nordväst-

ra delen är märkbar (l~KsrrAM 1971 , rl'FJ). Vad beträffar artens boplatsval tycks
en successiv förändring skett sedan slutet av förra århundradet. Omkring sekelskiftet låg de flesta anträffade bon på relativt fast mark, oftast i starr
eller högt gräs, men stundom även helt öppet på åkermark eller gallstrand
(ENGHOLM 1896,1902a,b , SÖDEHBERG, 1929 m.n.) senare blir dock häckningarna
:i. högstarrbältet helt övervägande (ÖHRN 1950 m.fl.) och på senare år har en

ytterligare förskjutning frän strandzonen ut mot sjöns centrala delar skett
i och med att huvuddelen av bona numera förläggs i anslutning till akrattmåskolonier (EKSTAM 1971 , TFJ). Skedanden anländer normalt till Tåkern i början av april och

dt~t

relativt svaga vårsträcket kulminerar ungefär en månad se-

nare, under ruvningstiden minskar antalet iakttagna fåglar för att nå en ny topp
omkring midsommar. I juli sker en ny minskning av iakttagelserna ml"'n sedan ökar antalet snabbt för att kulminera i mitten av augusti • Därefter sker en
dramatisk nedgång och arten försvimner nästan hel t från 'l"åkern T(lJdan före augusti månads utgång , ehuru enstaka ex. då och då kan ses fram till början av
oktober (se diagr

). Detta tidiga bortsträck är unikt bland and fåglarna

är inget tvivel om att det

ä~

det

l

fråga om ett reellt fenomen , minskningen i iakt-

tagelserna kan inte bero på att skedänderna t.ex. ändrar

upp~hållsort

så att

de blir svårare att observera, detta bevisas bl.a. av att vid en stort upplagd inventering av

simfä~larna

i sjön 14.9.74 noterades bland 50344 räknad.

fåglar endast 58 skedänder (B. EBMNMAN pers. eomm.)
f Det verkar alltså som om så gott som alla skedänder
lämnar sjön så snart ungfåglarna blivit flygga.
RÖDHUVAD DYKAND
(N e t t a

r u f i n a

(Pallas»

Denna f),rt har påfallande ofta anträffats i Tåkern på sena.. re år

en ad

crsågs vid Fstn 17-18.6.70 (RINGMAN 1971) , en eri ruggningsdräkt vid Sjötunl'l, 20.8.72 (ELDEHUD 1973c) , ett hon.tecknat ex. vid Sjötuna 29.9.73 (EBENMAN,ELDERUD & NORDLUND 1974), ett par vid Hov 18.4.74 och en ~~ vid Fstn
19.5.74 (EBENMAN & NORDLUND 1915). Denna koncentration av iakttagelser 80m är
unik för svenska förhållanden har givetvis gett upphov till

B~~kulationer

häckning , men inga konkreta iakttagelser 80m tyder på något sådant föreligger. En äldre uppgift om att arten iakttagits i Tåkern (Svälinge 1.5.59

om

MBF Journal) måste betraktas som högst osäker.
BgRGAND

(A Y t h Y a

ma r i l a

(L.»

De äldre uppgifterna om denna arts förekomst i rråkern är få och motstridiga • Den äldsta uppgiften rör en

~

skjuten i sjön före 1896 (ENGHOLM

1896) en uppgift i samma källa om h ä c k n i .n g

av bergand 1894 beror på

förväxling med vigg (JÄGERSKJÖLD & K01THOFF 1898 , ENGHOLM 1908a). Nästa notis är från 1906 då arten sägs uppträda "tillfällig(t] någon gångde~E~8~9fM
1906). År 1907 sköts två bergänder , en juv o~och en ad ~ , i sjön~ENGHOLM
1908a) och följande år 8åg~ både hanar och honor i de stora andflo.ckarna i oktober och en juv. sköts vid Österkullen 25.10 (ENGHOLM 1908b,SÖDERBERG 1929).
Fem år Bena~~ läge det att någon bergand möjligen slår till om hösten (BERG
1913) men sedan saknas uppgifter under 30 år tills ett ex. sköts vid Hångel'
24.10.43 (Skottlista Hångel' 1913-56). Följande år sägs dock berganden vara
en "typisk gäst under sträcktiden" (PERSSON 1944) ett omd.öme som ytterligare
kompletteras av ÖHRN (1950) till : "rastar tämligen allmänt under vår- och
höätflyt~~ing"

, vilket f.ö. också är den första uppgiften om att arten fö-

rekommer i Tåkern på våren • Om de båda senast citerade källorna innehåller
riktiga uppgifter måste de fattas så att arten åtminstone i början av 1940··
talet var åtskilligt talrikare än omkring sekelskiftet • Denna uppgång , om
det verkligen var någon sådan, måste dock ha varit

~ycket

kortvarig, B WA-

HLIN (opubl. åskr.) kände nämligen inte en enda säker observation avarten
från sjön under perioden 1945-57 , en rapport finns dock om att arten iakt,
,
'l 19 52 (IIALL 1952)9cbDet22.8.SL1.
ex. J.ntemsIva
,vid Hånei~rrSkott.lista
tag~ts 1. aprJ.
senl!i.s t skijts,ett
e ar"t1.onde-cs
ornI"tolo- 56) HångT;n)giska aktivitet vid Tåkern har inneburit allt flera iakttagelser avarten.
Dessa visar (se diagr ) att berganden förekommer fåtaligt men regelbundet i

I.

Tåkern på hösten från början av augusti till slutet av oktober , enstaka .1ler i små flockar på max. 10 ex. På våren förekommer berganden ytterst säll, k ttage l ser f"or~ l'J..gger en d as t f ran
o
2 av d e 10 senaste
l~KSTAr.t
sJrnt , J..a
aren VJl71
\I'1 ]'J ) •
'

Troligast är nog att bergandens förekomst i Täkern inte

förändra~nämnvärt

sedan sekelskiftet , utan att de variationer Bom finns i materialet snarast
avspeglar intensiteten i den ornitologiska aktiviteten i sjön.
VIGG

(A Y t h y a

f u

l

i

g u

l a

(L.»

Lokalnamn : Vitbuk (se nedan)
Den första vigghäckningen vid 'l'åkern ägde rum 1894 vid Mellanön (Be
ovan under bergand) (ENGHOLM 1896,1902 mn.) och ungefär samtidigt började arten uppträda i sjön vår och höst (ENGHOLM 1896,1901,1902). Det första årtiondet var arten mycket fåtalig , och det var först 1903 som häckning åter kunde

påvisas , denna gång på Prästören , och 1904 hittad~s ett bo på Tovören (ENGHOLM 1904a,b). Under de följande åren skedde ~ock en märkbar ökning, flera
bon anträffades och flockar på upp till 20 ex. sågs om höstarma."

arten var

dock okänd för lokalbefolkningen som inte ens hade något namn på den (ENGHOLM 1905b). SenarE~ har dock namnet 'vitbuk I överflyttats från bläsanden till
viggen , möjligt är också att namnet tidigare använts om berganden , som just
kallats Ivitbuk' på annat håll i Östergötland. l\ren 1908-09 häckade arten på
Prästören och Österkullen , och 8-10

dd

sågs ute på sjc)n under somraI'na • Ar-

tan var alltså alltjämt ytterst fåtalig som häckare men antalet viggar som rastade under sträcket hade ökat, 1.5.10 sågs sålunda en flock om ca 100 ex. vid
och en flock om 50 ex. fanns i sjön i okt. 1908 förutom mindre flockar (SÖDERBERG 1929). 1913 sägs viggen häcka talrikare för varje år och a~t
K~åkbröstet

2:trten häckar "lite överallt" , i enstaka par eller några par tillsammans (BERG
1913)

1915 sägs arten ha ökat märkbart i antal (LÖNNBERG 1915) och 1916

skall den ha "bör,Jat blifva allmän" (NYQVIS'll 1916). Under 1920- och 30-talen
saknas samtida uppgifter helt men 1943 uppges arten ha ökat långsamt de senaste 10-15 åren (VON ESSEN 1943) 6ch detta och följande år uppträdde viggen talrikt på vårsträcket (VON ESSEN 1943,1944). Vad beträffar artens förekomst som
häckare så sägs 1944 att viggen t'häckar på speciella lokaler runt hela sjön men
ej i något större antal" men att den uppträder i st<;irre antal vår och höst (P:E:R8SON 1944) medan ÖHRN (1950) anger den som tämligen allmän häckare • Några dre,matiska förändringar hade inte inträffat 10 år senare , i mitten på 50-talet häckade arten i spridda par runt hela sjön

och flockar om några tiotal_

några hundratal ex. uppträdde vår och höst (B WAHLIN opubl. makr.).

För viggen

innebar 196o-talet , i motsats till vad som gällde för mänga andra arter, inget
uppsving. Tvärtom höll sig stammen rätt konstant under hela årtiondet och det
häckande beståndet uppskattades 1970 till ca 30 par (EKSTAM 1971). Under de senaste 5 åren har dock arten expanderat kraftigt även om den alltjämt är fåtaligl'tre än brunanden , denna ökning gäller i synnerhet det häckande beståndet , men
arten har även blivit talrikare på sträcket i synnerhet på våren (TFJ , G BJÖR~
MAN m.fl. pers comm.). Bakgrunden till ökningen är dunkel, viggen är en mera
utpräglad dykand än brunanden och dess relativa fåtalighet i Tåkern har vanligen
förklarats med att den täta submersa vegetationen är ogynnsam för arten , men fÖl'_
hållandena i detta avseende har snara!t förvärrats under den

~ktuella

perioden.

Rimligen måste väl expansionen dock förklaras av att näringsförhållanden på något ,
tillsvidare okänt , s~tt förbättrats på Sl'lnare år. I fråga om boplatsvalet kan
möjligen en liknande förändring som hos skedanden spåras även hos viggen , i det
att bona i äldre tid mest lades på små holmar med relativt fast mark (t.ex. Tovären) men att häckningsplatserna i nutiden i stor utsträckning förläggs i direkt
anslutning till skrattmåskolonier (:E:NGHOLM 1896,1904a,b , EKSTAM 1971 m.fl.).
På våren är viggen en av de tidigaste sjöfåglarna i Tåkern , clit den anländer så
snart öppet vatten finns och den finns sedan i sjön ända tills isen åter lägger
sig (se diagr.

).

BHUNAND

(A Y t h Y ä
Lo k!'!.l mu».n

~

r i n a

(L.»

Brunta , Brunnaoka
Brunanden har

karaktärsfåg~l

kerns

f

8~dan läng~

, nåst efter

knölsvan~n

, vari t '1'13,_

, och har följdriktigt fått sin plats i Tåkerns fälteta-

tians emblem. Det för!3tliL bofyndet IAN arten vid fråk.rn gjord,~s Tl'Jdan 1866 på
Lindön (r. ö. av den legendariskt' I Fredrik på M03sen t) vilken torde ha varit
o.V{;\,''l

ett av

d~

absolut första beläggen för att brunanden häckade på det

sv.n~ka

fflst1and.et (LÖNNBERG 1924b). Arhn ökade snabl)t , 1880 anges brunemdell häcka
"ganska ~itllmänt vid Tåkerns stränder" (PF:NDEBEHG 1880) och 1886 ang.~ den häcka
allmänt i sjön d.är den förekommer talrikare än gräsanden och där flockar om
nundratab

JJ uppträder

vara en

Tåk.rna talrikast fåglar och häcka lika talrikt som gräsanden , trots

BV

intensiv jakt. Bon

juni (SUNDS'PRÖM 1890). fria år senare sägs bruna,nden

i

anträffas litet varstans runt sjön, särskilt på öar

kund~

jch holmar (FlNGHOLM

18~}6).

oen

}~n yttt".rligar~

ökning skedde då vårjakhn förbjöds

1898 (ENGHOLM 1901 b) ,(.trim och mli}d detta år börjar rapporter om flockll.r om 1000f()v.e
ta1l'l brunandham~r att (komma (:ElNGHOLM 1901 b, 1902a)liklom uppgi.fter om kraftigt
överskott på d~A i förhållande till antalet honor , ett 3~kert tecken på riklig
förekomst (ENGHOLM 1901b,1902al. Från de försja åren på 1900-talet finns ~nbart
uppgifter om ytt~r~igar~
9~nin~ (~NGHOLM 1905b,1906). 1908-09 förekom brunanden
(, {'I:
<
mycket talrikt (runt hela sjön och å hkilliga bon anträffades , of ta. s t i någon
>.,;

;'" ':"{' f l /

f r · j , e , \ (l

(:A,.\

}

starrtuva eller under en busk. , men någon gång även ut. i VBssarna i något gammalt sothöns~bo (SÖDERBMRG 1929 jfr. ENGHOLM 1901b). Dessa år 8åg~ även flockar
om 10oo-ta.ls hanar i s,;ön i juni .. ~juli (SÖDERBERG 1929). :F'yra år Ul'Ul.re uppger
BENGT BERG (1913) att brunanden är Tåkerns talrikast. fågel och att arten alltJmmt ökar. Från

d~

följande åren finns dock uppgifter som tyder på att stammen

stabiliserats eller möjligen gått något tillbaka (NYQVIST 1914,LÖNNBERG 191~)
m/!!'n fl'åklllrn var dock 8,11 tfort Sveriges brunandrikast. sjö (ENGHOLM 1918). Und(l!!r
1920-talet saknas uppgifter helt , men sannolikt skedde inga drawati3ka fBrändp
ringar i förekomsten under tiden fram t.o.m. 1932.
t~let

Torkaret 1933 minskade3 an-

häckningar b~tydligt (PERSSON 1934) men året därpå återkom brunänderna i

normalt antal, i

~lutet

av maj 1934

~ågs

8ålunda ca 2500 brunand drakar i en en-

da flock {PEHSSON 1935). Det verkar alltså inh som om torkan nämnvärt påverkade
beståndet. 1935 var "förekomf'Jten av ••• brunänder oerhört riklig" (ÅHLUND 1935)
och två år senare förekom ~rten ännu rikligare än normalt (BJÖRLING 1931). Beståndet decimerades dock kraftigt av de hårda vintrarna 1939-42 men hade redan efter nägra år till stor dd 1'f.lpat sig (PEHSSON 1944 , VON ],:SSEN 1943). Denna återhämtning tycke dock endast ha vari t tillfät~~~.flt~,j(~947 var a.rhn nämligen tämlig@'m
fåtalig och föl.iande år var förhållandena ~n~,hlJrl'l.il:a (B WAHLIN opubL makr.).

1951-52 fBrekom brunanden däremot tämligen talrikt men 1954 vi3ade 5ig den
häckande ~tammen vara evag , i juni Såg5 inalle~ endast 100 ~x. i ~jBn och
forna tiders hanflockar

~aknades

full3tändigt , minskningen

fortsatt~

och

1957 var brunand.en fåjHil,ligare än vid något tillfälle ledan 1945 ( B WAHLIN
i eynnerhet deBR andra hälft,
opubL lI:5kr.). UnderI960-tålet·, :1lkllldde @ln kr'aftig återhämtning 8å a~t den
h~ckande ~tammen
~e

C!1/,:~1

1970 kunde 3kattas till 200-600 par (EKSTAM 1911)(under

aenaBt •. åren har även hanflockar äter hMrjat uppträda under försomma-

ren, .1 ,juli 1974 sågs sålunda två flocl::ar om minst 3000 ex. vid ]!'stn
och Sj ötuna (B. EBEN1~lAN pers. comm.)
• Dessa hanflockar som vari t kB....
raktäri8tiaka för arten und.er perioder med riklig förekomst Bes mest i juni ooh början av juli , i äldre tid anaåg8 det att fåglarna därefter lämnad~

ra

8jön (se t.ex. ENGHOLM 1901b, 1918 , LÖNNBERG 1917) men det k~n nume-

an~~~ fagt~laget

att så ej är fallet • Vad

ruggningstid~n h!ll~r

~om

sker är att hanarna uhder

sig undan , antingen ute på blankvattnet eller inne

Vagnarna • Det är betecknande för hur ~vår5verskådlig Tåk.rn är att tu~.n
tala brunänder kan hålla sig undan så effektivt ",tt inte .n~ en så god kän_
i

M.rl!! av aj5n fågelliv
sommaren

se~ brunand~n

~OIl1

V A ENGHOLIvI kand<1J!l anträfh, dem. Längre fram på sen-

åter i et5rre flockar , troligen

på~pädd.

med flyttan-

de fåglar, åtminstone i september månad. Som SÖDERBERG (1929) påpekade är
brulHimdtm , i motl'lats till mänga andra arter, relati vt jämnt fördelad runt
E3jön , hon häckar 'både i de yttre dela1'11<l1, av Phragmi teB~onen , i Scirpul!l ooh
Typhabestånd , på blöta starrmader och på torrare mark , i l'limtnämnda fall
dook ofttt i skydd av någon ~krtil.ttmå:!lkoloni (EKSrl'AM 1971 , TFJ). Om våren anländer brunanden till' Tåkern ungefär samtidigt Bom viggen mot Blutet av mar m
månad men höststäcket avslutam tidigare hos brunanden , r.dan före oktober månads utgång (se di~gr

).
VITÖGD DYKAND
n y r o c ~

(A y t h y a

(GUlden~tädt))

Troligen två gånger anträffad i Täkern • Ett ex sågs ute på sjön
i början av ~ugugti 1973 (EBEN~~N , ELDERUD & NOIIDLUND 1974, HOLMBRING 1974)
ooh en ~ eller juv. sågs 14.9.74 utanför ~[lov5I'en (EB}<JNMAN & NORDLUND 1915).
Den sistnämnda obaervationen har ej godkänt$ aV raritetskomitten m~d hänvinning till

l!1öjligh~hn: aT· <Hl.·

förväxling

m.~d

el'l..:ll:vvikande

hoknad vigg ,

-m;~t

/.

tllh l!!.åc1.<:l,n förväxling skuHI® hat IJjkett 1:trdo.ck<DllIlil,nnoli~t (B EJ3J~NN'Lf\.N per15. comm.).

ALFÅGEL
(c

l

~

n g u

l

a

h
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l

Endast ett fåtal gång(~r anträffad i Tåkern

i

5

1

(L.))

el skjuten

i

flJon

1'7.4.18'(2 (ENGHOLM 1896), en ~ sk~iuten vid Rammtadåms mynning 11.11.00 (:ElNffHOLM 1901a,1902a) , ett ex. av obe~tämt kön Bkjutet vid Hångel' 27.10.14 (Skottlieta Hånger 19 14- 1956) och en 5?, fjkjuten i sjön på hö~ten 1933 (B WAHLIN opub!.

mskr.). På senare år

finn~ b~r~

en uppgift om

art~n

, 2 ex. som flög förbi

V BiIl.nkudden 25.4.73 (T]'J). Sannolikt uppträder dock enstak;/l, a.lfåglar m.l.m.

regelbundltt på senhös h.rnt\1, men undgår uppmärksamhet.
SVÄRrrA

(M

l

e

~ n i

t

t a

f.

(L.))

f u 8 C a

Enligt fhra äldrlll förfCiLth,re (BERG '1913,J!:NGHOLM 1906,SÖDE:RBERG 1929)
uppträder svärtan tillfälligt i mjön vår och hÖ8t , och

över~omrar

någon gång

även i Täkern (LÖNNBERG 1913,PERSSON 1944,ÖHRN 1950). Antalet konkreta uppgifter om arten är dock mycket litet
ett ex. ekjutet i sjön i oktober 1909
(ENGHOLM 1909) och ett ~ett den 1.'7.13 (LÖNNBERG 1913). Under perioden 19451957 I!låg$ arhn ej i Täkern (B WAHLIN opubl. m13kr.) och :tnte heller undlillr åren
1964-74 (T:m, MBF Journal m.fl.).

SJOORRE

(M

l

e

a n i

t t.

n.

n i g r a

(1.))

Även om denna art uppges i äldre källor (ENGHOLM 1896,1902~ , SÖDERBERG
1929 , ÖHRN 1950) att den förekommer tillfälligt vär och höst, och någon gäng
även på sommaren. Från 8enB~e år finnB dock endast få uppgifter om arten : en
liten flock ute på Bjön 1.5.45 (B WAHLIN opubl. mskr.) , hörd över p~t:n 6.11.65
(TFJ) och 2 ex. övmr Svan~halB 8.5.66 (TFJ). Sannolikt pa58erar ett starkt
sträck av sjöorrlJl.r övu' TbLkernbygden (jfr. LÖlifNBJ;~HG 1920) , norm~lt dock utan
att

r8t~ta.

KNIPA

(B u c e p h • l .

c.

c l ~ n g u l.

(L.»

Lok.ln.mn : Don.re (se nedan)
Seda,n gammdt känd

130m

talrik I5träckgast i Tåkern. ENGHOLM (1896,1902.)

återger andrahandl5uppgifter om häckning.r i sjön i slutet av 1800-talet , des ••
måste dock anses högBt 03äkra • Det är först under de allra senast. Aren Bom
knipan börjat häck. i Tåkern ,

lik~om

i

flera andra eutrofa ajöar i

1973 konstaterades häckning för första gången ct! en hona

bef~nnB

Syd~v~rige

ruva i en holk

vid fivälinge och följande år ia\Cttog~ knipkullar mellan F'stn och Lorby samt vid Hov
(Eer~~Fj~g1f1M.Tli'J )cnipor har även sedan flänge (upp~,ift<':'r fr.o
1880) stannat öVl'1r som-

.m.

m.aren i sjön för att rugg;!,. Df:8sa "dom..,re" , som de rugga,nde knipormt lokal t
kallat8 , brukar normalt ligga mitt ute pi blankvattnet under
\!\ .\iY-\ \i}

i"

',':'

I

ru~gningstid.n

•

Trots d~th blev de(h~v'udsRkligen av hanar bE!'stående flo cklarn 1Il. i äldre tid ut-

~8,tt1!l_ för en ov~.nligt hän15yn51ö13 och motbjudande jakt (ENGHOLM 1896,1901,

1902a,LÖNNBERG 1915b,19'i7,PENDJ:l:BERG 1~80). Undfl!r l!)ådana omllltändighetlllr är
det inte ägnat li.tt förvåna, att(an,.talet "donAre~~ sn.!i!bht minlll,~lii'-d@, 1902 flw1'lfi'l
.
ENGHOLM 1902a,SODERBERG 1929)
max. 100 ex. och 1908-Q930... 40 'och därefter t.1!JJ.ae endalllt
överl'lomring

.In

i "amå flockar" (BEHG 1913,ÖllRN 1940) , i

"mindre pmtal" (PERSSON 1944) el-

ler t.o. m. "en5tak& indi vidl'lr'( ÖHHN 1950). Översomring förekommer dock hlll tjämt regelmä'3sigt , och undt'!'r 1960- och '(O-talen h1".r de iakttagna_ "don""r"flockarna 80m mest uppgått till något 10-tal ex. (TFJ). Som ~träckg~~t har
knipan !'lom OVEtn

nämnt~

BedEl.l1 länge vari t talrik i 'fåkern (miGHOLM 1896, 1902a,

SÖDERBERG 1929 , PEHSSON 1944

m.n.).

En intruBant förändring avartens

uppt:6i1hmde har dock skett, medan äldre kommenh,torer fram t.o.m. PEmmON
(1944) är en~e om att knipan uppträdde talrikast om hUBten sA har förhållan-

det

~edan ~lut~t av 1940-taiet varit det motsatta

TFJ , jfr även difLgr.

(B WAHLIN opubl. mskr. ,

). Denna förändring torde ådv:i,$hero på en vi~l!l ök-

ning av förekomsten om våren (dagen8 vårliga knipf+ockar verkar att vara
något 15törre än äldre tiderfl) num fralllförlltll t på en min!3kning av l'l,ntl'l,lE"t fåg.·
h,r som uPP<!Ihåller 13ig i I'ljön om hÖ!!lten (ENGHOLM 1896,1897,1902tJ. , SÖDERBERG
1929, TFJ). Varför det tog Bå lång tid inmm knip.g,n började häcka i

rråkern

är okänt, några kommentfttor<il:r (LÖNNBERG 1915b,SÖmmBBHG 1929) ant.og att arten sakn.del'! p.g.a. frånvaron av lämpliga boplatser , knipholkar $attftl'l då
upp , men utan reaul h_t ~ VON ESSEN 194:5). Häckning.unA, i
i

!!lam.b~nd med

rfåkern får !!lättas

artenB l1illmänntt ökning t!lom häckfågel i Syd- och Ml"llanrwerige

och artens därpå följande kolonisation av även de eutrofa

~jö.rn~

, men

de djupare grunderna bakom dessa förändringar är f.n. okända. Knipan är den
kansk

me~t

härdiga av de i Tåkern förekommande simfåglarna , och den kan an-

trä.ff•• i 8.jön nnder årets 8amtliga månader , under förutsättning !!I,tt någon
fläck öpp~t vatt~n finns (se diagr.

).

SMÅS KRAKE:

(M

e r g u s

s e r r a t o r

L.)

Lokalnamn : Fiskand
Små~kraken hr en i allmänhet mycket spt,l"rslIl.m vår- och höstgäst i Tåkern
(J~NGHOLM 1896,SÖDERBERG 1929,ÖHHN 1950). Den 25.'.33 var arten dock rela·-

tivt tf'llrik i

~jön

(p O SWANBEnG in. Htt.). Under pl"lrioden 1945-55 h.kt-

togl'l den däremot inh allel (B WAHLIN opubL mskr.). På senar!': år har dl'?n
uppträtt fåtaligt m~m tämligen regelbundet på vårsträeket i mar$~Sl,pril och
mera sporadiskt på höstl'!n i

augusti-oktol)c!~r

• Dessutom finns några obser-

vationer av enstaka småskrakar i maj-~ni,de~ea torde få tolkas som tillfälliga bet4ökare från Vättern där småskraken hä.ckar tämligen allmänt (l!lFJ ,
MBF Journal, Lfkl protokoll).

Under år 1975 har anmärkningsvärt nog små-

skrake konstaterats häcka på Lindön (B. EBENMAN pers. comm.)
f3TORSKllAKJ;j

(M
Lokalnamn

Skräckand

e r g u s

m.

ffi

e r g a n s e r

L.)

syne3

Tidigar~

även om

df'lh

5tor~kraken

ha upptrhtt rätt

$parRa~t

på 6träck i Tåkern ,

alltid varit talrikare än ~rnål!lkrfiken (ENGHOLM 1896,1902a , PERS-

SON 1944 , SÖmmBFlRG 1929 , ÖHRN 1950). Våren 1937 Vfl,-I' den dock lllyckej; talrik (BJÖRLING 1937). på /Senare ar har ;&I,rten em€,llertid börjat uppträda i stora flockar vår och höst, troligen har ökningen varit särskilt kraftig på hösten (se diagr

) (EKSTAM 1971 , TFJ m.fl.). Enstaka storskrakar uppträder ä-

ven i Rjön i maj-juni , troligen härstammar äve-n dessa fåglar från Vättern där
stor8kraken häckar. Stor8kraken uppträder i Tåkern huvudsakligen under vår- och
höstl!lträcket i mara-april och l'lept.-hov. men enstaka

ex.

förekoll1ltli'tisjön äV(i!;'n

vintertid om öppet vatten finnl!l, under sommaren saknas arten dock (se diagr.

).

SALSKRAKE

(M e r g u s

a l b e l l u s

L.)

Denna förr mycket sällsynta fågel anträffades första gången i Tåkern 10.11
1895 då 2 ~ blev l!Ikjutna i sjön (ENGHOLM 1896). Därefter anträffades arten höstarm~,

1901 (mNGHOLM 1902a)"

1910. då två ex. Iköh vid Tovören 22.10 (ENG-

HOLM 19120) , 1914-15 (JAGERSKJÖLD & KOLTHOFF 1926) och 1916 då en ung ~ blev
skjuten i elutet av oktober (LÖNNB:E:RG 1916). Från 1920-talet saknu ne.rmare uppgifter, men sannolikt förekom arten rätt regelbundet i Täk~rn (LÖNNBERG 1924a).
Nästa konkreta uppgift är från 1933 då 2 Jo~mägm den 25.3 (p O SWANBERG in litt.),
f.ö. den första kända vårobservationen avarten i sjön. PERSSON (1944) kallar
salskraken för en " •• representant ••• för de mera sparsamt uppträdande gästerna"
och ÖHHN (1950) lfl.ppger att den "rastar malbynt under vär- och höstflyttning".
Åren 1947-55 iakttogs enstaka salskrakar i Tåkern i mars-april , senast 18.4 ,
oftast tilllllammans med storllIkrake (B WAHLIN opubl. mskr.), ooh sedan denna tid
finnm

uppgifter om iakttagelser alla år utom 1956-57 och 1960. Vad beträffar

förekomsten på våren synes ingen större förändring ha skett de senaste 20 åren ,
möjligen har arten blivit något fåtaligare samtidigt som en viss utsträckning
av sträck5ämongen är märkbar (se diagr

h

uppträdandet på hö_ten tycklll däre-

mot ha genomgått en genomgripanda förändring. Under perioden 1917-69 finns i
själva verket inga konkreta

uppgift~r
~)

om höstiakttagelser av salskrakar i Tå-

kern utom en enstaka fågel som sågs{okt. 1966 •

~T.o.m.

1970 har arten emeller-

tid noterats varje höst i 5tändigt ökande antal • Delvis kan förändringen förklaras med att den ornitologiska aktiviteten vid Tåkern varit obetydlig i november då

hÖl!ltsträck~t

kulminerar, men det förefaller helt klart att en reell

förändring har skett. År 1965 t.ex. föreligger en kontinuerlig observationsserie 80m sträcker sig in i november månad , ooh åtminstone början av höststräcket

bo~de

ha uppfångats detta år om arten förekom i samma utsträckning Illom

de senaste åren (se diagr

). Normalt uppträder salskraken i Tåkern endast

under sträcket, 1969 sågs dock en hontecknad salskrake så Bent gom 20.5 (ELDERUD 1970b).

EJDER

(s o m a t e r i a

Denna marina fågel har endast några få

m.

mo l i ~ a i ma

gång~anträffats

(L.»

i Tåkern ; en 9te

I!'!kjutt'!n före 1879 (SJÖGRmEN 1879 , SUNDSTRÖM 1890) ,en o' ~köh s~nhötiten 1893
arten uppgav~ aV ortsbefolkningen då och då förekomma i sjön , doci ej ofta
(ENGHOLM 1896) , anträffad våren 1902 (ENGHOLM 1902a) och år 1912 (ANON 1913).
Därefter finns inga uppgifter förrän 6.9.65 då en flock om 27 ex. sågs vid
Fstn (BERGENGREN 1966 , 'n'J) , slutligen sågl 1 ex i NE delen av sjön 14.9.7+
(EBENMAN & ELDERUD 1975). Troligen har de ejdrar som observeras i Tåkern ofta förirrat sig från Vättern där arten förekommer mera regelbundet och t.o.m.
sökt häcka.
GRAVAND
(T & d o r n a

t a d o r n a (L.»

Enligt en i litteraturen ofta återkommande uppgift häckade ett gravandpar i Tåkern 1905 (ENGHOLM 1906,1919 b , LÖNNBERG 1913, LÖNNBERG & V WRIGHT 1924)
Antagandet om häckning grundades på 3 juv. gravänder 80m sköt. vid Furåea 29.8
och varav åtminstone en ansågs vara oflygg , detta ex. som finns bevarat på
Riksmuseum har emellertid väl utvuxna vingpennor och utgör inget bevis för
häckning i Tåkern (B.-O. STOLT in litt.). I övrigt finns endast ett fåtal iakttagelser av gravänder vid fråkern ; ett par observerade. på Yxstad strand i
december 1918 , honan försvann efter någon tid och hanen anträffades döende
8.2.19 (ENGHOLM 1919b) , den 21.8.61 sågs en gravand vid Hånger (ERIKSSON 1963,
TRÄFF' 1962) , år 1973 sågs 3 ex. vid Östra Bankudden 26.8 och 5 ex. vid Hånger
2.9 (EBENMAN , ELDERUD & NORDLUND 1974) och år 1974 slutligen sågs 1 ex. i
sjöns SW del 4.5-7.6 och 2 jUv. iakttogs 17.8 och 1 juv 24.8 vid Kyleberg

(E-

BENMAN & NORDLUND 1975 , TFJ).
ROSTAND
(T a d o r n a
Enda8t en gång anträffad vid Tåkern

V,(( Hov 13.10.74 (EBENMAN

&

NORDLUND 1975).

f

e r r u g i n e a

(Pallas»
!

i

GRÅGÅS

(A

n s e r

a. a n

5

e r

(L.»

Denna art observeradefl för första gången i rråkern så iIlent som 10.5.52 då
en grågås iakttogs i en vik nära Svanshals k:a (VON ESSEN 1952) o~h följande
år sågs 7 ex. vid Furåsa 3.4 (L WERNER in litt.). Därefter rapporterades arten inte förrän 1961 da 2-4 ex. iakttoga vid flera tillfällen under tiden 22.216.7 (ERIKSSON 1963 , MBF Journal) och sedan dem s har grågäflfl noterats varje
år utom 1962. I början på 60-talet kunde ett mycket intressant förhållande noteras, nämligen att (till en början) ett fåtal grågäss började utnyttja Tåkern , ooh då i synnerhet de sydvästra vassarna,flom

ruggningflp~at5

• Det har

antagit. (EKSTAM 1971) att det skulle vara fråga om ett beteende av reliktär
natur , men så är säkert inte fallet • I

~tället

torde det vara så att den ak-

tuella grågåspopulationen rmcoesivt har kommit att utnyttja Tåkern som tradi··
tionell ruggningsplats , sådana ändringar av ruggningsplatser är f.ö. redan tidigare kända hos grågåmen. I själva verket har Tåkern de senaste åren kommit att
utgöra en ny , fjärde , ruggning.plats för grågås i det baltiska området utöver de traditionella (Estlands skärgård, Gotlands ostkust, Hansherreds Vejler)
ehuru än så länge av mindre betydelse än dessa •

t grågåsen i stort

antal började uppehålla sig i sjön under häokningstid föreföll det också sannolikt att den skulle börja häoka i sjön • Att så skett bekräftades ookså 1972
då en kull om 2 ad+3 pull. iakttogs i de sydvästra vauarna 17.6 (ELDERUD 19730)
och följande år påvisades även tiokning i Herrestadsviken där en kull sågs
9.6 (ANON 1974a) • Det häokandebeståndeh illtorlek är dook , på grund av sjöns
oöverskådlighet ooh gäseens försiktighet under häckningstid, helt okänd.
Som framgår av diagr.

är grågåsens årsrytm vid Tåkern komplioerad . Sanno-

likt kan förloppet analyseras på följande satt : på våren (huvudsakligen i
april) passeras sjön av ett relativt svagt ooh oregelbundet sträok av grågä:lls •
Efter en kort paus följer sedan i mitten av maj ett tidsmässigt myoket koncentrerat ineträok av gäss som avser att rugga i sjön ., Under 'de sista två veckor_
na i maj kan nu stora flockar av grågäss ses , i synnerhet i skymningen då huvuddelen av gässen lämnar vassarna där de tillbringar dagarna ooh sträoker upp
fälten kring Ramstad-Renstad för attbeta • I juni minskar antalet iakttagna
fåglar starkt , ryggningen pågår nu ooh gässen håller sig undan ute i vassarna •
Huvuddelen håller till i de stora vassområdena i SW , men åtminstone vissa år
tyoks ett mindre antal även uppehålla sig i Herrestadsviken • Efter midsommar
då

rug~ningen

är avslutad ökar observationerna ånyo , toppen är dock kmrtvarig

ooh huvuddelen av det ruggande beståndet har tydligen lämnat sjön redan före
juli månads utgång • Hur det fåtal grågäss som iakttages i augusti skall tolkas är oklart , antingen kan det vara fråga om eftersläntrande ruggare eller om
i sjön bofaeta fåglar

~

Under höeten passeras sjön äter av ett tämligen svagt

ooh oregelbundet sträck , detta är troligen tudelat med toppar i september ooh

oktober (skilda populationer?) men mnderlaget är för svagt för att full säkerhet skall kunna uppnås på denna punkt. Son man kunde vänta (eftersom fåglarna sannolikt rekryteras från olika områden) förefaller antalet ruggande och
sträckande grågäsB vara oberoende . Nedanstående tabell anger det maximala antalet fåglar 80m iakttagits på vår- och höetsträck och som ruggare resp. år.

Antal
"ruggare"
(ma,j-juil. )

År

våreträckare
(mars-apr.)
1961
1962

4

1963

4

1964

24

hÖllltsträckare
(sept.-okt.)

2

1965
1966

6

16

31

10

35
28

4

1967
1968

2

28

1969

2

11

14

1970

50

50

1971

150

1912

8

45
42
270

1973

9

1974
Källor

6

350
300

25
105

9

huvudsakligen TFJ

Det verkar alltså Bom om antalet översomrande grågäsB i huvudsak har ökat i två
omgångar, fram t.o.m. 1964 översomrade endast ett fåtal ex. , 1965-71 låg antalet på 30-50 ex. och 1972-14 har ca 300 grågäss ruggat i sjön. Huruvida ytterligare ökningar kan väntas eller om 300 ex. utgör hela den aktuella populationen
kan endast framtiden utvisa , gissningar försvåras ytterligare av att det är fullkomligt okänt varifrån de i Tåkern ruggande gässen härstammar • Preliminära uppgifter från våren 1975 tyder dock på att antalet "rug.gare" är ungefär detlJamma som
de närmast föregående åren.
BLÄSGÅS

(A n

8

e.T

a.

a l b i

f r o n B

Bläsgåsen förekom på 1800-talet sällsynt vid Tåkern under höstsDräcket.
Ett ex. sköts ur en flock om 7-8 fåglar 21.9.1862 och ytterligare 1 ex. sköts
i Herrestad 14.10.1895 (ENGHOLM 18 96). Under perioden 1896-1959 finns inga uppgifter om att bläsgäsB i Tåkernbygden , och för åren 1945-55 finns en uttrycklig uppgift om att arten ~ förekom i området (B WAHLIN opubl. makr.). År 1960
återfanns arten vid Tåkern , 12 ex. Bågs 10.4 vid KYlebergs udde (C ELDERUD in
litt.) , nästa observation gjordes 11.4.65 då en bläsgås sågs vid Kyleberg (TFJ

c ELDERlID in litt.) och

~edan

dess har arten noterats de flesta vårar och hös-

tar • Utvecklingen fr.o.m. 1965 återges i tabellen nedan

Källor

Ärsmaxima

År

höst

vår
antal

datull
'rFJ

16.4

2

1965
1966

antal

datum

6.11

2

Lfkl protokoll

1967
14·4

8

1968

TFJ, ELDERUD 1969

"sma

1970

3

21.4

32
1

1971

10

7.4

2

1973

5

25.3

1974

3

1.4

1969

okt.

ELDERUD 1910b

18.10

TFJ, B PETTERSON

31.10,4.11

TFJ, BJÖRKMAN 197

400

24.9

EBENMAN

950

13.10

EBENMAN 1975

1972
Il.

fL 1914.

Den fortskridande ökningen under det senaste årtiondet har paralleller på
'många andra platl!ler i l!lydös~a Sverige och torde få till~kriva8 en förskjutning lAvartens sträckvägll,r , en förl!lkjutning som sannolikt i visl!; mån innebär
en återgång till förhållanden

80m

rådde under förra seklet.

tidsmässiga förlopp framgår av tabellen och av

di~gr.

, enstaka ex. kan dock

ses även utanför den normala sträcktiden och bläsgäsl!l
vallen 24.2-19.5
~

re~p.

BläRgåssträckets

h~r

noterats inom inter-

24.9-7.12 , huvuddelen av observationerna har dock gjorts

april och oktober • Vad beträffar artens beteende under uppehållen i Tåker-

bygden så överensstämmer detta nära med

sädgä~sens

, och bläsgässen uppträder i

själva verket myoket ofta i blRndade flockar tillsammans med sädgåss.
FJÄLLGÄS

(A

n s e r

e r y t

h

r o p u

$

(L.»

Denna i Sydsverige mycket sälllllynta ij.rt har på Ilenare år vitilat sig
uppträda relativt regelbundet vid Tåkern , i synnerhet på hösten •. Den första upp_
gifhn

Oll

arten är från 1953 då 9 ex. I!Ikall ha setts vid

med tanke på årstiden och antalet fåglar

J!'urål!la~f~IDJRNFm in

litt.)

kan kanske förväxling lied bläsgås ej

hel t utemlutal!l. F'r.o .m. 1968 finns åtskilliga iakttagelser avarten , detta år
) , näl!l~~ uppgift är ~rån 1910 då
~lEL1JERUD 1971)
1 ex. sågs tillsammans med l!Iädgäss vid Ramstad 4.10(. Följande år obl!lerverades
sågg 1 wx. 14.4 vid KYleberg (

arten ej men 15.10.12 dök åter en en.am fjällgh upp bland lIIIädgäuen vid Hallstad ,
denna gång var det en juv. fågel (FAHLANDER 1913). Under 1913 och 1974 observe_
rades arten vid flera tillfallen • Nedan uppräk~~1!I obl!lervation~rna del!lsll, år :

1973

1974

1 ex. 25.3 (ANON 1973c)
1 ex. 8.4 (HOLMBRING 1974)
1 ex. 23.9 vid Gottorp (TFJ)
2 ex. 21.9 vid Renstad (TFJ

EBENMAN

ELDERUD & NORDLUND 1914)
2 ex. 6.10 vid Hygneatad (S CLASSON
in litt.)
1 ex. 3.11 vid Rammtad (S CLASSON in
l i tt. )

3 ex. 12.10 vid Raml.'ltad
5 ex. 1 .10 varav 3 ex. vid Ram/)
stad
2(J).10 vid Ramstad
2 ex. 26.10 , \
vid Kälke8tad och
,juv. _ vid Väderstad
2
5.11 vid Kälke8tad
1-2 ~ . 23.11 vid Kälkestad
(EBBNMAN 1975 J

Som synes har fjällgåsen de senaste åren uppträtt tämligen regelbundet vid Tåkern
åtminstone om h8etarna

~

Tåkern är

k.t detta kan fIlägas • Huruvida

de~

~.ö.

kanske den enda lokal i Sydsverige om vil-

-ökade antQletiQktta.gelser beror. på att fjäll-

gåeen har blivit talrikare är dook osäkert, möjligen kan den ha förekommit i enetakQ ex. i sädgåmflookarnQ även tidigare utan att uppmärksammas • Vad beträffar
artens uppträdande gäller detsamma som sagts ovan om

~Jä8gäsen.

SÄDGÅS
(A n

fl

e r

f a b a l i

Samtliga tre i Sverige förekommQnde

s)

raser har anträffats i Tåkernbygden

Sädgålll
(A n s • r

f.

f a b a l i

fl

(Latham»

Lokalnamn : Vallgäs , Sädesgas
Det första ornnamnandet av sädgäss i Tåkernbygden härrör från BOHMAN (1829)
!!lOm säger om "Wildgåsen" ,",tt den "hitkommer i otroliga skaror hwarje höst ooh
wår f dröjer wid den förstnämnda årstiden dubbelt längre, än wid den förra;
wid pass 6-8 weokor." Redan för 150 är sedan förekom alltså sädgåsen talrikt
vid fljön , och även från 1850- ooh 40-talen finnm uppgifter som antyder att förhållandena

i myoket liknade de nutida (BOHMAN 1840 , j~NGHOLM 1902a , SUNDEVALL

1848,1849 , LÖWENHJELM

'1

8 50,1851) • Mera detaljerade uppgifter finns dock förat

fr.o.m. slutet på 1BOO-talet ,vid denna tid rastade sädgässen i stort antal,
vissa år i. 1000-tal , i Täkernbygden • Gässen betade på dagarna på mlätten i
Nämsja ooh Örberga sooknar ooh övernattade i Tikern och Vättern (ENGHOLM 1896,
1897,1902a). Enstaka gäfJS översomrade även vid sjön (SÖD}~RBERG 1929) och enligt
en , förvisso myoket tvivelaktig, andrahandsuppgift skall t.o.m.

h~okning

ha

förekommit vid rrovören (ENGHOLM 1896,1902a): Under det följande halvseklet finns
inga uppgifter om sädgåsens förekomst bortsett frÄ allmänna utsagor om att arten rastar allmänt vår ooh höst ooh någon gång översomrar (PERSSON 1944 , ÖHEN

1950). Från 1940- och 50-talen finns mera bestämda uppgifter. Vid denna tid
synes sädgåsen ha varit talrikast på varen da antalet rastande gäss synes ha
uppgått till något 1000-tal , fåglarna uppehöll sig i allmänhet på sjöns nordsida, t.ex. vid Herrestadsviken (LUNDEVALL 1959 , WAHLIN 1948 och opubl. mskr.).
Frän 1950-taletcfi~p.s oc~.qrå ~å~r~}:ppgJilfter om sommarobservationet',1.7.51 skall

.15. (,

f7.,j,) 5'(1 5

Q5)J)eMO l~~~..

. . .

sålunda m1nst 100 ex. haBett~ 1 sJon,!~~}12-15.6.54 observerades 3 sädgasB vid
(J rM ~ 0,1
StVl1d,A Xr 1 ex tri,) r ol/&iL,,'

~::::~:::}~~7:~:~~:E:P~:~I~~~~:~~e~e:9~~1::::lf:r:::~:::nh~9~~k:::g~:Sb:~d
rott på att sädgässens häckning misslyckades detta år (B WAHLIN) , en viss reservatibn måste dock uttalas vad beträffar ovannämnda sommarobservationer •
Det kan i något fall ha varit fråga om grågäss , en Anser-gås i Tåkern på 1950talet riskerade nog ,att bestämmas till sädgås utan någon narmare granskning.
Fr~n

1950-talets sista år och första hälften av 1960-talet finns endast frag_

mentariska uppgifter om sädgässens förekomst. Sedan Tåkerns fältstation grundades har arten varit föremål för mera systematiska studier, dessa har visat
att flera viktiga förändringar i förekomsten skett på senare år • Så har sädgåsen på senare år genomgående varit talrikare på hösten än på våren, medan
förhållandet på 1950-talet , och sannolikt även omkring sekelskiftet , var det
motsatta • Antalet gäss har även ökat i absoluta tal , i synnerhet naturligtvis på hösten , men troligen även på våren . Även vad beträffar gässens rumsliga fördelning har markanta ändringar skett , medan äldre källor är ense om
att gässen huvudsakligen höll till på sjöns nordsida och på slätterna upp mot
Vadstena (ENGHOLM ·1896,1902a ,

LUNm~VALL

1959 , WAHLIN 1948 m.fl.) har de på

senare år huvudsakligen uppehållit inom fyra

o~råden

på sjöns syd och östsida

(se karta) varav det östligaste och det västligaste är viktigast.

/

I

,I

,
I

I
\

'-

Denna fördelning betingas av att gi:issen dels fTordrar lämpligt bete , dels
fri sikt åt alla håll (BJÖRKMAN 1972b). Inom dessa områden uppehåller sig
gässen endast på

dag~rna

medan natterna tillbringas ute i Tåkern. Mest an-

mfi.rkningsvärd hr dock den kraftiga ökningen av antalet rastande gäss som
åskådliggörs i nedanstående tabell • Siffror inom parentes innebär att det
är osäkert om summan omfattar hela beståndet.

Ma:X~/)1alt

År

antal sädgäss
datum

mars

(900 )

(400 )

17.4
mars

(3000 )
(1000 )

1968

(1100 )

15.4

(1000 )

1969

(600 )

9.4

3500

20.9
lutet okt.

1910

1500

21.4

2600

28.10

1911

1850

20.4

6000

5.11

1912

26.3

4000

10.10

1913

1950
7000

15.4

9000

hösten

1914

3850

16.3

15400

1965
1966

(250)
(1000 )

1961

Källor : BJÖRKMAN 1912b,EBENMAN 1911,1975 , FAHLANDER 1973

nov.
6.11
28.9

13.10

,

TFJ

,

Lfkl protokoll.

Som synes kan sträcktoppen variera med ca 5 veckor på våren och ungefär 4 veckor
på hösten (uppgifterna från 1967-68 torde bero på att senare observationer i stort
saknas dessa år). Denna variation synes bero på väderleksförhållandena under sträckperioderna , under dessa synes nämligen ett m.l.m. kontinuerligt in- och utsträck
försig~å

och storleken av de flockar som byggs upp vid Tåkern beror då givetvis

på det relativa antalet in- och utsträckande gäss. Detta är i sin tur beroende av
vädret på ett sätt som ännu inte i alla enskildheter är klarlagt • Massuppträdan_
det av gäss i okt. 1974 betingades t.ex. aven period av regn,snö och blåst som
ledde till en mycket stark uppsamling av flera gåsarter vid sjön , en uppsamling
som kom att bli exceptionellt långvarig då ruskvädret följdes aven lång mild pe
riod , sålunda lämnade de sista sädgässen sjön först 28.12 • Å andra sidan kan en
köldknäpp , i synnerhet om den intwäffar mot slutet av sträckperioden och åtföljs
av snö , leda till ett lavinartat utsträck • Detta

inträffad~

hösten 1911

då samtliga de 6000 sädgäss som uppehöll sig vid Täkern '.11 hade lämnat området
en vecka senare (BJÖRIDiAN 1972b) men samma fenomen har iakttagits även vid andra
tillfällen t.ex. våren 1972 (FAHLANDER 1913). Som framgår av diagr
8ädgässträck(~t

försiggår

vid Tåkern i huvu.dsak under perioderna mitten mars-slutet april

och slutet september-mitten november men enstaka sädgäss uppträder under betyd_
ligt längre perioder extremdata är 19.2-26.5 och 26.8-28.12 (TFJ m.fl.). Helt utanfö~

sträckperioden kan dock även enstaka översomrare uppträda , under de Se-

naste 10 åren föreligger observationer av dylika enligt följande

1 ex. vid Tov-

ören 9-10.1.64 , 1 ex. vid Fstn 14.7.65 och 1 ex. vid Fs~n 10-11.8.71 (TFJ) , en
uppgift om ett stort antal sädgäss som iakttagits i de västra vassarna 27.5.10
på en förväxling med grågäss • De senaste årens
beror däremot
massförekomst av gäss i Täkernbygden har givetvis gett upphov till krav på åtgärder mot

~ssen

vilka påståtts göra svår skada på grödan • Bortsett frän att

dessa påståenden synes vara I åtskilligt överdrivna är det svårt att tänka

Bi~

någ-

ra effektiva åtgärder. En mycket stor del , kanske majoriteten, av Anser f. fabalis världspopulation passerar Tåkernbygden årligen, varför t.ex. avskjutning

inte bara Rr olämplig ur naturvardssynpunkt , utan sannolikt också skulle
bli verkningslös.
Spetsbergsgås
(A n s e r
c h u s

f a b a l i s

b r a c h y r h y n _

Baillon)

Individer av denna ras har på senare år visat sig ingå i höstarnas sädgåskontingenter vid Tåkern • Följande uppgifter föreligger : 6 ex. skall ha
setts 11.10 och 4 ex. 25.10.69 vid Renstad (HOLMBRING 1910) , rasbestämningens
riktighet i detta fall kan dock betvivlas (B PETTERSON pers. comm.). 1911
sågs 1 ex. vid Hygnestad 5.11 (HOLMBRINr. 1912 , Lfkl protokoll;). Följande år
gjordes inga observationer men 1913 sågs 1 ex. vid Renstad vid!upprepade tillfällen 21.9-26.10 (TFJ,EB.J<.:NMAN , ELDERUD

&

NORDLUNll1974). 1914 l!l1utligen iakt-

togs en spetsbergsgås vid Ramstad den 13,20 och 21.10 och 3 ex. vid Kälkestad
26.10 (EBENMAN 1915).
rl,1undras ädgås

(A n s e r

f a

b a l i s

r o s s i c u s

Buturlin)
Gäss tillhörande denna raS har våren 1915 påvisats ingå i sädgåsflockarna (8, EB6N0AN pers. comm.), sä har säkerligen varit fallet även tidigare
ehuru de inte uppmärksammats.
SNÖGÅS

(A n s e r

c a e r u l e s c e n s

ssp.)

på senare år har fåglar av denna art tämligen regelbundet uppträtt i
Tåkernbygden , rimligen är det frågan om förrymda fåglar • Troligen tillhör de nominatrasen men inga fåglar har veterligen rasbestämts • Följande
observationer föreligger: 1 ex. sågs vid Furåsa 19.0.67 (TFJ) , 1 ex. tillsammans med sädgäss vid Kyleberg 6-18.4.71 och 1 ex. (samma?) vid Hov-Hygnestad 16.10-5.11.71 (BJÖR~~N 1972 , Lfkl protokoll, S CLASSON , L JERN in
litt. , B PE rr'l,1ERSON pers. comm.). 1974 slutligen sågs 1 snögås vid Isberga

3 ex. 6-13.4 vid Renstad och samma antal vid Hov 1.5 (EBENMAN 1975 ,
TFJ), i regel tillsammans med sädgäss.
24.3 "

STRIPGÄS
(A n

B

e r

i

rt d i c u s

(Latham))

En fågel av denna art iakttogs 12.5.72 vid Mjölnaån (F'AHLANDJm 1973) ,
f.ö. den första observationen avarten i Östergötland. Troligen var det fråga om en förrymd fågel från någon djurpark.

PRUTGÅS

(B

r a n t a

b.

b

e r n i c

l

a

(L.))

Den äldsta uppgiften om prutgäss vid Tåkern är från 1846 då arten skall
ha iakttagits 22.10 (SUNDEVALL 1848) och arten förekom vid sjön även på 1810-talet (SUNDSTHÖM 1888). Omkring sekelskiftet uppträdde unga prutgäss tämligen regelbundet i sjön på höstarna (ENGHOLIV1 1902a, 1906, 1908a , LÖNNBEmG & v WRIGHT
1924) , en ad

?

sköts dock i Väversunda i okt. 1901 (ENGHOLM 1908a) vilket ock-

så är den sista uppgiften om arten från denna period • Därefter var arten såvitt känt försvunnen från Tåkernbygden i mer än ett halvt århundrade. Först
1965 gjordes nästa observation då 7 ex. sågs den 16.10 (HOLMBRING 1967) och sedan dess har prutgäss ytterligare två gånger noterats vid Tåkern , 1 ex. tillsammans med sädgäss vid Ramstad ·25.3-19.4.73 (ANON 1913c,EBElNMAN , ELDERUD

&

NORDLUND 1974 , HOLMBRING 1974) ,och likaså 1 ex. vid Hov 20.10.74 (EBENMAN 1975).
vrrKINDAD GÅS
(B r a n t a

l e u c o p

El

i s (Bechstein))

Denna gåsart anträffades märkligt nog vid Tåkern först 1974 • Detta år
uppehöll sig nämligen 22 vitkindade gäss vid Ramstad 12-26.10 och på samma lokal sågs 3 ex. 3.11 och 4 ex. 4.11 (EBENMAN 1975 , L UNOSSON in litt.). Fjn uppgift om att 300 vitkindade gäss skall ha iakttagits vid Tåkern 24.2.14 (l) (ANON 1975a) förtjänar däremot knappast någon tilltro.
KANADAGÅS
(B r a n t a

c a n a d e n

El

i a

asp.)

Kanadagåsen korn till rråkern 1964 då 6 ex. utplanterades

där

och ar-

ten har sedan dess funnits kontinuerligt i sjön •. Häckning konstaterades första
aven
~ången 1966 (TFJ). Un~efär vid denna tid började(8må flockar av kanadagäsl på
sträck att besöka Tåkern var och höst. En kontinuerlig ökning har sedan dess
skett , både av den häckande stammen och av de fåglar som besöker sjön på sträcket , men den har gått långsamt • Antalet häckande par är därför all:b,iämt re·lativt litet och flockarna av rastande kanadagäss har maximalt upugått till ca
50 ex. (rr:b'J). Med tanke på. andra arters expansion under samma tid är denna långsamma utveckling förvånande , möjligen uppfyller Tåkern ej tillfullo kanadagåsens biotopkrav eller också har konkurrensen med knölsvanarna verkat hämmande.

KNÖIJSVAN

(c y g n u

o l o r

5

(Gmelin»

Lokalnamn : Svän
KnölBvanen har ju sedan länge betraktata Bom 'fåkernfågeln frMl1för alla
andra , och det är därför naturligt att frågan om tidpunkten för knö15vanens infandring till sjön redan tidigt kom att di5kuteras •

D~n

för5te 5pm behandlade

(ler')

änmet var LÖNNBEHG (1919) Bortl efter l i tteratur~tudier(Utfrågning

1''W

gare från trakten ansåg sig kunna fastställa tiden för knölsvanens

en äldre jäinvand~ing

till

interva,llet 1840-60 • Mot denna uppfattning re5te LUNDEVAJJL (1960) v151'3a invändningar och hävdaJeatt inga

bel~gg för häckning finns före 1861. Slutligen antog

SÖDERBJmG (1929) på grundval aven utl'laga av Lffi'lDBOHG (1897) att knöl1'5vanen började häcka i sjön 1842 eller snart därefter.
Trots det :"Itor", tidsl'I,vståndet kan tidl"ln för inv<mdringen beEltämmas inom
relativt snäva gränser • Frän tiden före sjösänkningen finns bara uppgifter om
att 5ångsvan [~parf.'lamt br;sökte [ljön på sträcket (BOHMAN '1829,1840). Sjösänkningen
1842-44

inn(~bar

förbättring
mä~tBre

en t!wsevärt för-bättring av näring13betingell!lerna, för

130m d~HH'la

snabbt

::5yn~a

[llva-narnl~'l,

ha E5varat på • Redan 1841 rapl)Ortertade jäg-

ABELIN pä Omberg att '1841 fr. slutet af Nov. till d. 22 Dec.

sig i sjön Tåkern 200

~

, en

upp~höllo

500 [lit. Svanor: riägot [llpm aldrig tillförene blifvit ob-

serveradt' (LÖWENHJELM 1850). Inget ~iäg!'ls om 8vanarnal'l arttHlhörighet , men troligen var det fråga om 8ångsvanar , uppgiften visar dock att sjön redan 3 år efter
sänkningen kunde föda ett större antal svanar under en ganska läng period •
\)en gamla ~~åkernjägl'U'e (J W JOHANSSON från Hl"rr<estad) som citerM ay Jj1NNBl':B.G sköt

Bin fört'lta knölevan 1850 men trodde sig minna8 att artt'!n sälleynt

förekom i sjön redan 1845 , uppgifter endast grundade på minnesbilder mer än ett
halvt l3ekel i eft""rht,md kan dock ej tillmatc;,l'l något större vfirde • Uppgiften om
häckning reda,n 1842 hors SÖDBRBJl:H.G beror på en ndEisuppfattning av uppgifterna hOI:l
LUNDBOJ-W , tjom iOlannolikt åsyftar förhåll/mdena mot slutet

fJ'J,V

1800-tall!"t , i

~'ljäl

va verket torde LUNDl30HG ännu 1851 ha vari t omedveten om <::ttt knölsvan häckade i
rråkern • Av ett

b~varat

brev framgår nhmligen att LUNDBOFlG dlh.tta år Bänd",

r~an~ tällning över Ö5 tergötll'l,ndB fågel fauna till SVJt~N NILSSON i

många uppgifter dB,rur i

t"Yl 5am-

Lund [Jorn använde

tredje upplagan"cfJw Skandinavisk Fauna som utkom följande

år. Had(>, NILSSON fått kännedom om

knöl~lV~mens

förekomet i rPåkern

h[~de

hLm Eläkert

anfört dettta men istället uppger han att knölsvanen endast förekommer i Skåne •
Den första konkreta uppgiften

DIll

hackande knölsvan i Tåkern är i stället från

1855 då C A WESTERLUND (1861) anträffade 19anf'lka många' häckande par i sjön, visl'IerU_gen lJppger W<. att det var fråga om

15

å n g s

Vo:'lB,

n

men den beskrivning' av

'sångsvanen5' ägg som lämnas visar att en förväxling skett, en förväxling som
inte är l".å svårförståelig på en tid då fältkikare ännu (Aj

v~.r uppfunn~,

och 5va·

narna mycket skyggare än idag • Vid denna tid måste dock knölsvanen ha varit tämlig!'m nyinvandrl'l,d eftersom LUN])BORG

50J1t

hade Iltycket goda förbindl1!!lser bland land-

skapets jägare annars borde ha känt till förekomsten • Om man sätter tidpunkten
för knölsvanens invandring till Tåkern till 1850 torde felmarginalen inte kunna
uppgå till me~ än

ett par tre år åt vardera hållet.

Nä~t~

uppgtft dm knölsvanen är från 1866 då

knöl~vanen ~äg3

häcka

i tärniigen !3tort antal i ~ljön (HOL.MGm~N 1866), och 12 år Mnare :!läge
arten t.o.m. var~ ta~rik

Mm

ra konkreta uppgiften om

häckare (CAHIJS~)01~ 1878).
förekom~t

knölsvanen8

i

Den förfilta me-

Täkern är från föl-

jande år då 6-10 par 5äge15 ha häclc~,t (S.JÖGR.l<JEN '1879) och 1880 får vi
dett~

för första gängen höra talas om översomrande knölsvanar i Bjön ,

år 30·-40 ex. (pgNDF.mEHG 1880). Under åter5toden av 1800-tellet verkar
min~kat

det häckande beståndet snarast att ha

5-6

, 1886 rapporteraR

par (SUNm:;'rHÖM 1888) och i rrlitten på H39()·talet högst 4-5 par (FJNGH01M
1096). Denna minf'lkning har flin förklaring i det hårda ,iakttrycket Mrn
unde} T)(!Jrioden 18'{0··1 ~OOlityck6 ha öka.t kontinuerl igt , och 130m på 1890talet ledde till att knappast några svanungar längre blev flygga . Svanarna övergav också i huvudsak häckplatserna i sydvästra delen aV sjön,
och häckad\!'! i huvudsak beu'a i Fur å:.'l aVMlfHm där
i

fred , är 1896 nämns det Bom en

d~

liärky~rdighet

i

någon mån fick vara

att ett par häckade vid

Ramst1'Jd (l'iNGH01M '1896). De allra 3i8ta åren på 1800-talet började dock
stammen

åt~r

att Mka

n~gOt

, dock

knappa~t

på grund av tillskott av Tå-

kernkläckta fåglar utan genom tillskott utifrån , och fåglarna började
åter m.l.m. r~lSelbundet att häcka i :.'ljöns västra dela,r (ENGHOLll 1901, 1902a
m. fl. ). ÖverhJvud taget verkar den över1'lomrande starnml"!n Jimte att h:1l. påverkats nilrskilt starkt av den hårda efterhållningen av den häckande populationen , överl3omrt'trna var Bvåra för ji:igarna, att få 8kott på och
des sannolikt till större delen från

~vlilgsnar~ trakt~r

knöl:.'lVllUlar l:3om häckade i Mal[J,rdalen (!'le diagr.

,

rekryter~,

~narast

från de

). Under 1900-talets förs-

ta årtionde fort5atte2ökningen och den förbättrade jaktvården i Bjön innebar även att hilckningsresultaten blev bättre • 1908-09 hlickade ca 20 par
och 375 ex. uppehöll Big i sjön , huvudtillhållet var alltjämt Furåsavassen
m~n en~takabon

förekom litet

var~tanB

runt

sj~n

ehuru antal t alltjämt

v'r litet i de Tä~tra delarna (SÖDERBERG 1929). Det hr också åren omkring
1910 som kndlsvanar för för"ta gången

b~rjar

häcka på andra lokaler i

llfl.nd:sk8.pe t 80m Vad 6 ten~.viken , Boreh , Kungf.>- NorrbY5j ön

Tf!.

fl. ,t'3e1,nnolikt

ett tf'!ck~:n på aU 'råkernst&\r!lmen börj21.de bli ~rångbodd. År 1913 då BENGT

mmG lamnar nya uppgifter om I'lvanlun/!l./23 förekolMJt hM1e g€"nomgripande för··
ändringar skett både vad beträffar niimerären och bonas fördelning i sjön ,
antalet häckande par hade vuxit till omkring 40 som fÖrdelade sig med
minst 17 bon i Renstadvassen
i

?

6·,12 bon i

Vaver~undavas5en

, ca 10 bon

Hov-Furål'laområdet samt en:staket bon vid Käi:letl!Ld , Österkullen och Nis-

sasjön vartill slutligen kommer två par som byggt ute på Elodea-bankarna
i sjöns centralI'J, dellll,r • I Ren5tl'J,dvasl3f'l;n

h~l,de

ännu 10 år tir'1igare-.

I"nd~.st

1-2 par häckat (ENGHOLM '1914b) l VpJ.,d bdräffEJ-r anbtlet öv~~r"omrand~ fåglar
är Eituationen mer oklar, BERGS (1913) uppgift om 900 ex. verkar hög Rven
om den skulle inkludera det häckande beståndet , och strider mot övriga samtida uppgifter (se tab.

). I fråga om

~kälen

till den kraftiga

5kning~n

torde det min5kade jakttryoket ha varit viktiga8t men
näring~tillgång

dmfHrb~ttrade

Bom blev fBljden av Charans ooh Elodeans

expan~ion

inverkade 3annolikt ock9a • Den genare utvecklingen kan f.B. i Vi98
mån ha påverkat den

fB~ra

, samtida uppgifter anger att jägarna hade

5tora avårigheter att ta Big fram i
Und€"r de 20 åren !"fter 1913 är
teI':':!t 9Tl('1r5fJl5lma , de

nI,

d~ ma~9iva vatten~e9tbe5tånden.

uppgift,~rna

noti8er "80\11

finn~

om Tåk®rnG knölt'vtlnar Y t··

tyd~~r

på en

fortsatt

Vii'HJ

Bknimg , Blen betydligt lång::HtIlU6are än 1900-1913 • Uppgifter från 1920talet talar om. 50 eller flera par , men siffrorna, bl' säkert yttt'".rl'lt
approximativa (se tab.

). Liksom den tidigare ~nabba ökningen torde

uppbromsningen haft flera orsaker, Elodean9 försvinnand

1914 inverka-

de sannolikt, första världskriget:':! livsmedel brist bör rimligen ha dragit med sig h&rdare jakt

~ d~t

kulinarisk fine5s som Tåkernbygden nog är ensam oM.'svankorv t
flämk och hälften Bvan ; slutligen hade
mum

80m

~n

är från dessa tider vi h5r talas om
kan~ke

,

hälften

beståndet nått det maxi-

~äkern med dätiden~ relativt blyg~amma va~Bar kunde hysa. Dp två

par Bom 1913 byggde på Mlodea-bankarna ute i Bjön kan tyda på detta
Nästa gänb TäkernB svanar tilldrog sig uppmärksamheten var 1933 då
extrema torkan innebar stora problem

f~r

3VBnarna • Antalet

den

hlickand~

par

1933 var ca 50 vilket innebar en avsevärd minskning frän tidigare är , men
näs ta,n 2111a ungar ofJlkonl. i gyttjan (PERSSON 1934,1935) ~tntalet BverMmrt3re
var även

h~gt

, 1500 ex. vid midsommar, men antalet minskade snabbt och

en del av de kvarvarande fåglarna dukade under av svält,den 22.10 Bägs
!'!vank~c1aver

77

vid sjön (F. O. SWANBF.lHG in litt.). Följand® är ha.d!" antalet

bon minBkat till 30 medan antalet BverBomrar. var nästan lika stort som
fBregående år (1300 ex. i september) (PERSSON 1935,ROSENIUS 1937). Överhuvud taget syne3 de två torrären 1933-34 ha haft en betydligt mindre inverkan på IvanBtammen än vad !amtida iakttagare antog. Redan 1936 ,

allt~ä

efter bara .tt år!'! normalt vattenstånd nädde beståndet den hBgElta nivå
Born Bverhuvudt~~pt fBr~kommit

åtminstone vad beträffar antalet hänkande

par, nämligen c. 100 , samtidigt 80m 1700-2000 ex. överBomrade i
(PBRSSON 1944). De följande åren tycks en

Vi8~1

~jBn

minskning hm, inträ.ffat

1938 häckade bH,ra 70 par (B WAHLIN opubl. rn8kr.) , mB,jlig(l;'n kan detta ha
sin grund i de dåliga häckning5reBultaten 1933-34 , deasa fåglar skulle
ju ha rekryteratEl till det häckande beBtåndet 1937-38 • Den kalla vintern

1939/40 innebar tydligen en ytterligare åderlåtning ty 1940 häckade endast

40

1~111I~r

50 par: (ÖHHN '1940 , B \VAHLIN opubL m.3kr.) rl'dan året därpå Vt'!,r

dock antalet äter uppe i 80 par (BOH~M\N 1945) men vintern 1941/42 reduc~
rade åter 1'ItmrJ1lJum till 35-40 par (BOHMAN 1945,PBRSSON 1944) men än "'Jn gäng
~kedd.

en BnB,bb äterhäratning till 70 p<!tr 1943 och 70-80 par '1944 (BOHMAN

1945, P1mSSON 1944). I mot1'l4t tt1 till det häcbmde beståndl!'!tl:! fBrändringar flom
är väl belagda är mycket Ii h t känt oa antalet ÖVerl30mrare i

~låke'lrn

under

ärtiondet efter 1936 , i RUgU8ti 1944 fanns dock c. 1000 ex. i ejBn (BOHMAN
1945).

Under åren 1945-51
förändring.r

ttV

finn~

inga uppgifter Bom tyder på nhgra mera dramati8ka

f1talllL1en (B WAIUJIN opubl. nli'lkI, m.fL) men år ·1952 clrabbad es

svanarna aven Bvår kri5 , bottenvegetationen i sjön tycka under
mer eller mindre ha förBvunnitvilk.t ledde till svår
fleBta

Över50Hl.rar~

~ommaren

näring5bri~t

länlnade 5jön redan tidigt Ill.edpln d<?t fåt.d

",O/Ii

•

ne

blev

kvar, f.ö. mest ettåringar, till avsevärd del dukade under i sept.-okt.
hel~l,

SanuRt1nlagt omkom ca 66 vuxml, ::'lvanar och nä:5tfu1

årgången

Denna gång blev det ingen snabb åtprhämtning vare 5ig
getationen eller Bvanstammen • Antalet häokanel

f~r

ungar •

fW

den

Bl1bmeri'l~

ve-

par minskade till 15-20

år 1954-55 (B WAllLIN 1957 och opubl.mi':lkr.) och sjönk i Blutet a:v 50~tFl,let
ännulägrllf! , till 10 par {';lle:r mindn!1 (EKWPAM 1971,CHONBORN 1959) medan antalet översomrare under perioden 1954-65 synes ha varit relativt
i

8~atiskt

närheten av 400 ex. (MArrHIASSON 1975, B WAHLIN opub!. raskr. , r1')<'J).

Den uppblomstring av den BubmerEa vegetationen Bom gjorde sig märkbar frän
60-talets början och
f~rekomBt

~om

sköt verklig fart j och med Chara

tom~nto~aB rnaB~

fr.o.m. 1966 avsatt. omedelbart spär i förekomsten av

de Bvanar • ÄT 1966

()v~r:'lh~1:S l<mtalet öVeHSOrltrare 500 ex. för f<jr'1Jta gång~n

på 14 år (rrFlI m.n.) . Antalet fortsatte

~.itt

stiga t.o.nt. 1968 då d®tt upp_

gick till 1400 ax, (r'iKRTAM 1971,HOLMBlUNG 1969)
en längMIJl

över~ornran-

tillbak~.igång

liedl'l.TI

åren 1969··71 innebar

nc'1d till ett år5lu1x1nmm om 900 ex. 1971 (FAHLANDEH

'1971 , TPJ). '1972 l'lk€:1dde äten' en ökning av den ÖV(i'riJOl"llT11U'l.d. stammen till o.
1150

EtiX

(rrFJ) men än mer

~~l'ama tielk

blev ökningen följande år då inte mindre

än 2700 ex. noterades i början av aug. , sannolikt den största koncentration
av knölsvanar som någonsin note.rats i rl'äkern (MNNUASSON 1974 , rpWJ) • Denna
exceptionella ökning kan sannolikt sättas i samband med att dSn submersa vegetaUonen detta år var exceptiomeJ,/l t (kraftigt utvecklad , Mot denna bakgrund är
df:1t

knappast förvånande att 1974 kom att innebära en mindre nedgång av antalet

översomrare , denna gång till 2400 ex, (J!~J3J~NMAN

&

NORDLUND 1975 , rrFJ). kiven Nh'

det häckande beståndet innebar återbildningen av den

~ubmersa

vegetationen att

levnadsförhållandena förbhttrades • Effekten synes dock ha manifesterat sig senarE' än vad beträffar översomrarna vilket också

~ar:att

vänta . 1970 haoe den häc-

kande,' stammen nått upp till 29 par (F'AHLANDEH 197'j) en siffra
ökade med 50
u'j'lpe i 70

% till

vilkc~t

80m

året därpå

43 par (J"AHLANDJiiR ·1972b) • År 1973 slutligen var antalet bom

innebär att qtammen först detta år nått upp till ungE'fär samma

nivå som på 30- och 40- t alen (MNl'HIASSON 1974) medan den översomrande Btammen
mådde denna punkt c.

5 år tidigare (se tab.

). I nutiden förd~lar sig de häckan-

de paren relativt jämnt i sjön , i motsats till förhållandena i seklets början
(se t.ex. BF:RGS uppgiftpr från 1913) , sannolikt är det vaSSEt1"nas tiHväxt i förenin~

med knölsvanens intensiva hhvdande av häckningsrevir som leder till den på-

fallande jämna spridning av boplatserna som demonstreras i kartorna nedan • 1974
slutligen förekom åter häckning ute på de

ma~3iva

vegetationebankarna ute i sjön

sannolikt ett tecken på att beståndet åter börjat närma sig gränsen för det möjliga.

År
1879

Antal häckande
par

Datum

Källa
SJÖGREEN 1879

6-10

1880
1886

Antal översomrande ex.

5-6

30-40

PENDEBERG 1880

12-13

SUNJJSTRÖM 1890
juni

J<:;NGHOLM 1896

1893

33

1895

60

ENGHOLM 1896

114

ENGHOLM 1896

1896

4-5

1899

70

21.6

ENGHOLM 1902n

55
c. 100

26.5
juni

ENG HOLM 1901

1900
1901

120

juni

ENGHOLM 1902a

375

juni

SÖDERBERG 1929

13.6

ENGHOLM 1914b

1908-09

c. 20

200
1913

900

c. 40

1914

250

1915

450

1919

c. 50

1929

c. 50

1932

» 50

x
1.6
x
1.10

1500
266+40 döda

450
c. 30

slutet
24.6
midsommar
24.9
oktober

1300

22.10

LÖNNBERG 1929

PERSSON 1934
PERSSON 1944 ,SWANBERG in litt
ROSENlUS 1937
SWANBERG in litt.
PERSSON 1934
SWANBERG in litt.

försornmaren

PFJRSSON 1935

början
sept.

HOSENIUS 1937

1500

x inkluderar ev. även det häckande beståndet.
xx ev. ej aktuell uppgift.

,

PERSSON 1934

57+71 döda

1935

BOHMAN 1945

1ÖNNBERG 1929

300

1934

NYQVIST 1914
HÖGDAHL 1915

xX

500-600
130Q
1933

BERG 1913

263

c. 50

ROSENlUS '1937

MArrHIASSON 1913

Antal häckande

År

Antal översomrandeex.

juni

100
2000

x

PEHSSON 1944

1.4

c. 500

1931

,

BJÖRLING 1937
B WAHLIN opubl. mskr.

1938

10

1940

40-50

1941

80

ÖHRN 1940 , B WAHLIN opubl.
mskr.

BOHMAN 1945

1942

35-40

1943

10

PERSSON 1944 , BOlli~AN 1945 ,
B W~HLIN opubl. mskr.

66

10-80

1944

PEHSSON 1944

mitten

1700
1936

Källa

Datum

200-300
c. 1000

1941
1948

VON ESSEN 1943 , PERSSON 1944

1.5

VON ESSEN 1944
BOHN~N 1945

aug.

2000_3000

. 1946

1.5

xX

MATHIASSON 1913

c. 50

15.5

B WAHLIN opubl. mskr.

300

18.3
18.4

B WAHLIN opubl. makro
B WAHLIN opubl. mskr.

drygt 100

B WAHLIN opubl. mskr.

200
1949

2000
70

1950

xX

1951

xX

126

ÖHRN 1950 , B WAHLIN opubl.

2.4

mskr
2

29.3

B WAHLIN opubl. mskr.

37

5.4

230

18.4

215

26.4

B WAHLIN opubl. mskr.
B WAHLIN opubl. mskr.
B WAHLIN opubl. mskr.

200

8.4

B WAHLIN opubl. mskr

18.10

MNrHIASSON 1913
B WAH1IN ojJubl. nlSkr

maj

B WAHLIN opubl. mskr.

c. 200

juni

B WAH1IN opubl. mskr.

c. 400

aug.

B WAHLIN opubl. mskr.

450

juli

B WAHLIN opubl. mskr.

c. 300

18.8

600-900

1952

25+40

döda

100
15-20

1954

l
I

1955

PLYGKT 1951

våren

15-20

19

200

Xinkluderar ev. Hven det häckande beständet
XX ev • ej aktuell uppgift

HLÖNEGREN

7

6' HlAl r(,/ tV

År

Antal häckande
par

1958

c. 10

1960

några få

Antal översotrlrande ex.

Datum

Källa

CRONBORN 1959
Ji:KSTAM 1971
augusti

1963

441

1964

453

15.8

TF'J

1965

354

13.8

TFJ m.fI.

1966

530

18.8

T}i'J

1967

o. 800

1968

1969

MA~r.HIASSON

In.

1973

fl .

slutet aug.

:F'AHLANDlm 1968

1400

augusti

EKSTAM 1911
BRING 1969

1350

slutet sept.

EKSTAM 1971 , FAHLANmm 1971 , MATHIASSON
1913 , TFJ
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1970
Vad beträffar de översomrande knölsvanarna så är clessa i nutiden spridda över
stora delar av sjön i motsats till förhållandena på 1950-t81et då svanarna var
starkt k01<llentrerade till de begränsade delar av sjön där "betet" på sjöns botten
var tillräckligt (B:\WALLIN

& C :F'ORSJ31~HG

onubl. mlSkr.).

De första "övereomrar-

na" anländer i regel Bå snart isen har gått upp i sJon men på allvar kommer insträoket igång först i maj månad • Den verkligt stora uppgången kommer i juli
och i regel kulminerar antalet omkring månadsskiftet juli/augusti varpå en relativt snabb nedgång följer • Det förefaller ookså Bom om det , åtminstone vis5a år , sker en ny ökning av antalet svanar i oktober-november (se diR.gr.

).

Alltför stora växlar får dock inte dras på tillfälliga observationer enstaka
år • Knölsvanen är Vit'l3erligen nästan den enda art där man kan skaffa Big en någorlunda tillförlitlig uppfattning om det totala antal fåglar Bom finnn i sjön,
men detta förutsätter att vädret är vackert och vindstilla och sikten god • Eftersom långa perioder kan gå utan att sådana väderleksförhållanden inträffar
är det svårt att

å5tadk~mma

kontinuerliga observationsserier vilket bidrar till

"taggigheten" i diagrammet • Huruvida förloppet var dehamma i äldre tid är oklart , de flesta äldre uppgifter gäller antalet svanar som sågs i juni månad ,
och det är möjligt att kulminationen förr låg tidigare på säsongen än i nutiden
förändringen mkulle i så fall kunna ha sin förklaring i senareläggningen av andjakten som ju fordom även drabbade svanarna {se tab.

). Vintern 1972/73 då sjön

aldrig isbelades fullständigt övervintrade f.ö. flera hundra knölsvanar i Tå.
kern.
SVART SVAN (C Y g n u

I

a t r a t u

3

Latham)

En svart svan sågs vid två tillfällen med en veokas mellanrum omkring

1.7.57 , båda gångerna vid Tovören (WALLIN & FORSBERG opubl. m.kr. , Lfkl protokoll). Arten ~kall f.ö. ha iakttagits i sjön även tidigare (WALLIN & FORSBERG opubl. m$kr.).
dam'{f) .

Det är uppenbarligen fråga om rymmare från någon fågel-
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SÅNGSVAN

(o y g n u s

c y g n u s

(L.»)

Denna art rastade i flockar om upp till ett tiotal ex. vår och höst
redan före den stora sänkningen på 1840-talet (BOHMAN 1829,1840 , SUNDEVALL
1848,1849). Arten tycks ha Bkat snabbt efter sänkningen om den ovan citerade
uppgiften från 1847 gäller sångsvanen • Under senare delen av 1800-talet infann sig arten i 1000-tal både vår och höst, den 23.3.1894 uppskattades t.ex.
antalet sån,Q'svanar i sjBn till ca 2000 (ENGHOLM 1896). Arten var ungefär lika
talrik vår och höst , den anlände till sjön i islossningen och stannade till
månadsskiftet april/maj

återhorn i slutet av oktober och blev kvar till i8-

läg~ningen (ENGHOLM 1896,1897,1901a,1902a , SJÖGR~EN 1819 , WALLMO 1943). För-

hållandena var likartade under 1900-talets första årtionde , antalet rastande
fåv,lar varierade dock avsevärt år från år , så var t,ex. arten påfallande fåtalig 1900-1901 (ENGHOLM 1901a,1902a,1906 , SÖDERBERG 1929). Under 1910- och
20-talet finns mycket få uppgifter om sångsvanen , i stort sett finns bara en
notis om att ca 20 ex. fanns kvar i sjön så sent som 25.12.16 (FRIES 1911).
År 1933 var arten alltjämt talrik, 2000 ex. sågs 25.3 (p O SWANBERG in litt.)

och

a~en

f9rekom regelbundet i flookar om 1000 ex. eller mer under 1930-talet

i sJrnnerhet på våren (BJÖRLING 1937, PEl1SS0N 1944, WAHLIN 1948). Ännu 1944 anger
PERSSON att sångsvanen är talrik men ant~r att den decimerats av de kall~ vintrarna 1939-42 • I själva verket inträffade en grundläggande förändring i sångsvanarnas uppträd~nde vid Tåkern omkring 1945 • Efter att i ett århundrade varit en kar~ktärBfågel i sjön vår och höst övergav sångsvanen nästan helt TÄkern för att i stället följa axeln

Östen-Tysslingen på sträcket

(WAHLIN 1948 m.fl.). Under åren 1948-55 förekom Bom mest ca 100-200 sångsvanar
i

sjön på vårsträcket (B WAHLIN opubl. mskr.). Bakgrunden till denna minskning

är oklar , den inträffade sannolikt för tidigt för att kunna härledas till gen
submers~

vegetationens tillbakagång.

Inte heller har vegetationens uppblomst-

ring på senare år inneburit något uppsving för sångsvansbeståndet • Under de
senaste 20 åren har flockarnas storlek varit tämligen konstant, 50-100 ex.
på våren och 2-300 , någon gång 400 ex. på höststräcket (EKSTAM 1971 , TFJ m.fl
. ), möjligen har en viss ökning vari t märkbar de allra, senaste åren • Kven i··
fråga om tiden för förekomsten är sångsvanarna synnerligen konstanta ~ Vårsträcket sker i två vågor, en under andra hälften av mars och en i mitten ~,v
april medan höststträeket kulminerar i början av november (se diagr.

). Vår-

sträckets tudelning antyder att det är medlemmar av två olika populationer

80m

passerar Tåkern men närmare kunskap om förhållandena Bakhas • Det förefaller som
om en viss förändring ifråga om tiden då svanarna lämnar sjön på våren skett sedan sekelskiftet, då skedde detta i slutet av apri~:eller början av maj (ENGHOLM 1896,1891,1902a) medan avfärden nu inträffar 1-2 veckorttidigare. Det har
några gånger inträffat att enstaka sångsvanar eller små flockar om 2-4 ex. har
översomrat i Tåkern (B WAHLIN opub1. mskr. , TFJ) t senast detta skedde var veterligen 1967 då 4 ex. noterades Bä sent som 20.6 (TFJ).

MINDRE SÅNGSVAN

(c y g n u s

b e w i c k i i

Yarrel)

Parallellt med utvecklingen på andra håll i Sydsverige har denna art på
senare år observerats all t oftare även vid Tåkern • Föl.iande observ.ationer fö,.
1.J2-t' 2.5', 2ei tf -t; S vu0 /.JU /2,,5
religger : 2 ex. 22.11.48 (OURN 1950 , CURRY-LINDAHL 1959)(;-3 ex. vid Rarnf1!tad
21.3.59 (IJUNDEVALL 1959) , en familj om 2 ad + 4 juv. som tidigare uppehållit

,1)<4

sig vid Hulterstad S Mjölby låg 22.2-14.4.61 vid Svälinge (.

fanns

dock bara 2 ex.) (ERIKSSON 1963 , HOLMBRING & KJEDEw~H 1964 , HÖGSTHÖM & WISS
1968 , TRÄFF 1962 , MBF Journal), 1 ex. 14.4 och 2 ex. 15-21.4.63 vid Svälinge
(MBF Journal , L JgHN in litt.), 1 ex. uppehöll P.l.ig 1.5-15.6.64 vid Kumla , den
ovanliga tidpunkten berodde sannolikt på att fågeln var sjuk (HÖGSTRÖM & WISS
1968 , T:b'J ), 8 ad. sågs i sjön 5.11.65 (B:h:HGENGRJ!iN 1966), 4 ex. observerades
vid Svälinge 11.,.67 (MBF journal) och 26.3 samma år sågs 6 ad. flyga över
Lunna säteri (TFJ), 1910 slutligen sågs 1 ex. vid vardera Sjötuna 21.3 och
Ramstad 21.4 (ELDERlID 1911 , TFJ). Sedan 1910 har anmärkningsvärt nog inga
observationer gjorts.
KUNGSÖRN

(A

q u i

l

a

c.

c

h

r y s a e t O s

(L.))

Anges av ENGHOLM (1896 ; 1902a) förekomma tämligen allmänt vår och höst.
Arten övervintrade dock ,)1~lt s~it:er~'2! b~€de,~.f~d~~.v}d,d~n~:ti,1'. l~!1/.l<~~~s~

~:rnI1 ~9&1~lr/;;!~t (}:!1~C~ffO?~V'1~,?~~~~kQi~~'2:IA~åJ ~qK,/~Di! (}BER 194~f:rvI~~}t~~/' firri~.~n
dock inga uppgifter förrån 1941 då 1 juv. sköts vid Sjötuna 13.11 ,
~ågs ~t~x~xvid

därnä~t

Sandby i jan. 1951 och åren 1954-56 gästades sjön vintertid

tämligen regelbundet av kungsörnar (B WAHLIN opubl. makr.). Därefter sinar
uppgifterna åter i det närmaste i ett årtionde , endast

~illfälliga

obser-

vationer i mars 1959 och apr~l 1964 finns att notera (TFJ , MBF J~urnal).
Fr.o.m. vintern 1964/65 har emellertid kungsörn regelbundet konstaterats övervintra vid Tåkern med 1-3 ex./vinter {BERGENGREN & FAHLANDER 1967 ,
EBElfMAN , ELDERUD & NORDLUND 1914 , ELDERUD 1910b, 19730 , ~lFJ ). I allmänhet anländer kungsörnarna till Tåkernbygden i oktober månad och blir kvar
till början av april , möjligen passeras sjön också av ett svagt sträck
i mars-början av april (TFJ). Huruvida det ökade antalet observationer under det senaste årtiondet också motsvaras aven verklig ökning av förekomsten är ytterst osäkert, sannolikt beror ökningen bara på den större ornitologiska aktiviteten.
STÖRRE SKRIKÖRN
(A q u i l a

o l a n g a

Pallas)

,

