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Lokalnamn : Ämand
E:rta~i~fttigR~i8t ~~träffad vid Tåkern • Ett ex. skjutet ur en flock

ute på sjö~c(pii--11.fäÖ::'ta.leTTENGHOLM1896,1907) , en d' sköts åter ute på sjön
15.6.06 (ENGHOLM 1907) ännu en if s~juten i sjön 22.6.01 (ENGHOLM 190e). Ett
ex. i~~,;raf~tf)~~14~c~()/~~(å~;_·J6'~5f~f~~A{j~~~)ad strand, troligen ~~ (MATJROY
1953). Ett ex. sett utanför Tovören 20.7.66 (BERGENGREN & FAHLANDER 1967) och
slutligen 2 ex. vid Svälinge 12.8.74 (HOLMBRING 1975). Det är något oklart hur
junifynden skall tolkas , översomrande ex. eller fåglar på sträck ? Det ex. som
sköts 1906 hadefullt utvecklade könskörtlar vilket
ligt att det är frågan om översomran~e fåglar.

kanske gör det mindre tro-

LABB

(s t e r c o r a r i u s

p a r a

8

i

t i c u s (L.»)

Funnen en gång vid Tåkern : två ex. av den ljusa fasen sedda vid Yxstad strand på morgonen 25.5.71 (ELDERUD 1972).
BREDSTJÄRTAD LABB
(s t e r c o r a r i u s

P o

ID

a r i n u s

(Temminck»
Funnen en gång vid Tåkern : Ett rovfågelrivet ex. anträffades på
Hångers udde 12.10.03 ooh ytterligare ett ex. observerades (ENGHOLM 1904a).
Arten häckade 1903 exceptionellt talrikt på bl.a. Novaja Zemlja vilket kan förklara artenssuppträdande denna höst.

(1

a r u s

ma r i n u s

L.)

Havstruten rapporteras för första gången från Tåkern på 1870-talet
(SUNDSTRÖM 1890) , men omkring sekelskiftet förekom arten ej (ENGHOLM 1896,1902a).
Nästa fynd gjordes 4.10.06 då en skadad juv. anträffades i sjön (ENGHOLM 1907).
Under de närmaste 40 åren finns bara allnmnna uppgifter om att havstruten sparsamt gästar sjön (ENGHOLM 1914c,PF.:RSSON 1944,SÖDERBERG 1929) o«h nästa konkreta
uppgift om att arten gästat sjön är från 29.4.45

då 2 ex. sågs utanför Holmsör

(VON ESSEN 1946). Fr.o.m. 1948 har havstrutar uppträtt i stort sett varje år vid
Tåk~rn (B WAHLIN opubl. mskr.

, TFJ , MBF Journal). Det verkar klart att arten

ökat betydligt de senaste 30 åren Vid Tåkern parallellt med att havstruten börjat häcka i flera insjöar i Östergötland, bl.a. Vättern, vid Tåkern har dock
inga observationer som tyder på
kern

~x!huvudsak

hä~kning

gjorts • Havstruten uppträder vid Tå-

under tre peribder , under vårsträeket från mitten av mars tilL

slutet av maj med kulmen i april, under högsommaren

från mitten av juli till

slutet av augusti med kulmen i början av augusti samt uhder senhösten i oktober _
november med maximum i slutet av oktober (se diagr.

).

Förekomsten vår ooh höst

torde ha samband med sträcket men förekomsten under högsommaren är mer svårtolkad ,
troligen rör det sig om icke-häckande individer ur kustpopulationen 80m en tid uppehåller sig i sjön.
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Lolalnaån : Sillgrissla
I bör.ian av 1800-talet uppges 'Larus fUSCUB' förekomma "beständigt i Måkebergen" på Omberg (BOHMAN 1829,1840) medan gråtruten ej nämns. Eftersom äldre tiders ornitologer tycks ha haft vissa problem med t~utarnas sys~matik är
det dock

troli~

att en felbestämning skett. I slutet av 1800-talet uppges dock

några få par silltrut ha häckat i gråtrut kolonierna i Ombergs väatbrant (JÄGERSKJÖLD & KOLTHOFF 1898 , WESTERLUND 1903).

Med full säkerhet anträffades dock

silltruten i 'fåkern först 6.4.41 då 1 ex. sågs vid M;jölnaån (B WAHLIN opubl.
makr.) och från och med 1951 hta:' a.rten anträffats var,ie år utom 1952-53,56 och
1969 (B WAHI.IN mpubl. makro , TFJ , Lfkl protokoll , MBF ,journal). Möjligheten
av förväxlingar med

havstrut·

kan dook i vissa fall ej uteslutas.

Silltru-

ten är dock alltfort den sällsyntaste av de tre vid Tåkern förekommande trutarterma. Arten förekommer vid sjön m.el.m. regelbundet från februari till oktober
men observeras regelbundnast i mars-april
av september.

ooh från slutet av juli till början

Den kraftiga toppen i förekomsten i april månad i slutet av 1950-

talet som kan utläsas ur diagr.
kan dock misstänkas bero på förväxling med
havstrut • Rastillhörigheten hos de i Tåkern anträffade silltrutarna är osäker ,
men det verkar troligast att huvuddelen tillhör nominatrasen.
GRÅTRUT

(L a r u
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r g e n t a t u s
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Gråtruten ha.rsedan mycket länge häckat i kolonier i Ombergs västbrant
i Måkebergen , Västra Viggar ooh Grytbergen • Sannolikt är det gråtruten som åsyftas med den ovan cite::bade uppgiften att 'Larus fuscue'

på 1820- och 30-talen

förekom i Måkebergen. Omkring sekelskiftet rapporterades kolonihäckning av flera
observatörer (E Wibeck på 1890-talet , P Rosenius 1900) (JÄGERSKJÖLD & ~OLTHOFF
1898,LINDROTH 1946,V. PORAT 1916,ROSENIUS 1904) men 1913 och 1915 hade trutarna
försvunnit p.g.a. förföljelse (BERG 1913 , LINDROTH 1946 , ROSENlUS 1942). Möjligen återkom arten därefter under en period (LINDROTH 1946,LÖNNBERG 1911) men 1932
förekom ingen häckning (LINDROTH 1946) liksom inte heller 1941 (VON ESSEN 1942).
Är 1945 hade dock gråtruten återkommit och häckade, dock endast i ett fåtal par
och inte i någon koloni (LINDROTH 1946). I nutiden förekommer do ok åter gråtrutkolonier av 'fågelbergstyp' i Ombergs västbrant (OLSSON 1911 , TFJ). Troligen är
det från dessa kolonier ech

~ån

andra häckplatser i Vättern (Fjuk , Jungfrun ,

Risön, TyckIinge m.fl.) som huvuddelen av de gråtrutar som uppträder vid Tåkern
härstammar •

De äldsta uppgiKterna om att gråtrut f8rekommer i Tåkern är från 1870-talet
(SUNDSTRÖM 18~) och omkring sekelskiftet betecknas arten som en spätsam gäst
i sj8n under alla årstider (ENGHOLM 1896,1902a,1906). Från de närmaste årtiondena finns åtskilliga uppgifter om att gråtrutar , enstaka eller några få tillsammans , förekommer vid Tåkern , särskilt sommartid och längs sj8ns norra
strand (BJi:UG 1913, LINDROTH 1946 , PERSSON 1944 , VON ESSEN 1943,1944 , SÖDERBERG 1929 , ÖHRN 1940,1950). 1fuh tycker sig också ur de allmänt hållna och delvis vaga omdömena kunna utläsa en viss 8kning av förekomsten, särskilt under
1940-talet.

Under perioden 1945-57 förekom arten vid sjön från tidigt på våren

till långt in på senhösten , och vid några tillfällen observerades tämligen stora flockar såsom t.ex. 50 ex. utmed sydstranden 8.4.52 och ca 20 ex. vid Hovgården 22.9.48 (B WAHLIN opubl. mskr.). Under de senastw 20 åren har gråtruten
succesivt blivit allt talrikare vid Tåkern , där den numera kan anträffas/yid alfHI (
la årstider. Talrikast är arten dook vår och höst (se diagr.
). Inte ~väntat
har parallellt med denna ökning gråtruten även b8rjat häcka i Tåkern liksom i
många andra insjöar i landskapet • Häckning konstaterades första gången 1965 då
två par bodde på Tov8ren (TFJ) och bon anträffades på samma plats även 1961 och
1910 (EKSTAM 1911 , TFJ). 1971 konstaterades även ett par häcka i vassen (l) E
Nyby (TFJ) ooh trol~genJhäckar något eller några par årligen i sj8n. Häokningar" It,U2s:~;l~CC:~
na vid Tåkern ärYhågot 8verraskande eftersom arten i allmänhet förekommer i mera
oligotrofa vatten • Några ankomst- ooh avresetider i egentlig mening kan ej anges
för gråtruten eftersom dwn förekommer i sjön året runt • Huvuddelen av fåglarna
synes dock anlända i mars o~h avresa i oktober (se diagr.

). De flesta g~åtru-

tar som uppträder i Tåkern tillh8r otvivelaktigt nominatrasen , huruvida några individer av cachinnans-rasen bes8kersjön är tills vidare okänt.
FISKMÅS

(L a r u s
Fiskmåsen nämns från och med

c.

o a n u s

1870-tal~t

L.)

som en tämligen allmänt förekom-

mande gäst vid sjön , där arten iakttogs vid alla årstider men i synnerhet vår
och höst (BERG 1913
ENGHOLM 1896,1902a,1906,19 140 , LÖNNBERG 1913 , SUNDSTRÖM
1890). Många av dessa härstammade säkert från kolonierna i Ombergs västbrant dår
arten förekommit åtminstone sedan 1820-talet (nOHMAN 1829,1840 , ÖHRN 1950). På
1920-talet började arten även häcka i sjön ~ 27.6.28 sågs ett par i en skrattmåskoloni vid Tovören (TÖRNQUIST 1937) och 1929 påvisades häckning vid Holms8r
och troligen häCKade även ett par vid Hänger (SWANBERG 1929,TÖRNQUIST 1937),ooh
följande år häokade arten troligen vid Lindön (TÖRNQUIST 1937). År 1934 sägs
'några få parI häcka (P~RSSON 1934) och tre år senare konstaterades häckning av
ett par i Väversundava8sen (LtlNDEVALL 1931). Under 1940-talet finns flera uppgifter om att 'något' ellerIenstaka' par häckar (PERSSON 1944 , ÖHRN 1940,1950).
1954 konstaterades ca 20 ex. i sjön i juni månad , arten var dock talrikare under våren och hösten och f8ljande år uppgiok det häckande peståndet till ca 10
par (B WAHLIN opubl. mskr.). På senare år har arten ökat något men arten är allt-

jämt fåtalig, är 1970 häckade sålunda ca 15 par, de flesta vid Tovören (EKSTAM 1971).

Kolonin vid Måkebergen på Omberg existerar också fortfarandet1965

häckade 15-20 par här (TFJ).

Fiskmåsar uppträder året runt vid Tåkern men är

talrikast under höststräcket (se diagr.

).

DVÄRGM1\S
(1 & r u s

m i n u t u s

Pallas)

Dvärgmåsen iakttogf:lförs ta gången i Tåkern 30.5.19 då (I.'t t par obt3er.~
verades i en större skrattmåskoloni utanför Renstad och även 1920 iakttogs
ett par pi), samma plats men 1924 farms arten

)'[/11 'f

l":

j ipa lokalen ifråga (E;KJVIAN 1922 ?

1ÖNNBERG 1929 , JÄGEm3KJÖLD & KOJJTHO:B'F '1926 , ROSF:NIUS 1942). Troligen är
det dessa iakttagelser som åsyftas med senare mera obestlimda uppgifter om
att arten troligen häckat i sjön (

I-H<,!')

'\940,1950 \, PE:RSSON 1944 , SÖDERBERG

192~). Därefter finns inga kända iakttagelser förrän 25.5.58 då ett ex. skall
ha iaktt~3.gitf4J vid Svälinge (MBl!' Journal). Diirefter har lil-rten iakttagits r(~h.
tivt rege,lbundet • ett ex. sågs vid Hov i okt. 1963 (L JJiiRN in litt,) ? 2 juv.
observerades vid Lindön 11.8.65 (BEllGl~NGln;N 1966 , 'rFJ) , därnäst hördes tJ'!n
dv1irgmås i en 5krattmås'Jtoloni l1t;a,nför l,undtorp 27.5.70 (r~LDEHUIJ 1971 ? TF'J)
och på samma plats hördes arten åter 30.5.71 ('l'FJ). Å:r 1972 häckade arten
möjligen i sjön? en juv. inkttogt'l 6.7 (ELDERUD 19738,) • ]'öljande år noterades arten inte, men 1974 återkom dvärgmåsen och häckning kunde för f6r~ta
gången påvifl8.S • Hedan i (ltpril hörd~s arten i 5.iön (G
den 18.5
1.6

såg~

varn~de

BJÖRKMAN per5. comm.)

en ettåring vid Ramstad och den 19.5 en ad. vid Sjdtuna och

tre ad. ihärdigt på en plats i t'lydvästra

d~len

av sjön. Seder-

mera kunde häckning påvisas på denna lokal och två ungar blev flygga • Slutligen rf'Jågs en ettåring åter den 18.6 vid Sjdtuna (F:BENMAN & NORDLUNn 1975 m.n).
Inalles vietades alltså minst 6 dvärgmåt'lar i t'lj6n sommaren 1974 , 3 ad.,2 juv.
och 1 ettårig fågel • Sommaren 1975 har f.d.

dvärgmå~~n

Aterkommit och minet

två par har häckat i sjön , utsikterna för att dvärgmåsen skall etablera sig
som en permanent del av Tåkerns avi fauna synes alltså vara goda.

SKRATTMÅS
(L ~ r u s

~ i

d i b u n d u s

L.)

Det första fyndet av denna art i Tåkern gjordes 23.7m1871 då ett ex.
sköts i sjön (ENGHOLM 1905a). Är 1894 konstaterades för första gängen häckning
i

Bjön av

l<~NGHOLM

på Bastulagen mellan Lindön och Hånger , enligt utsago aven

jägare från trakten hade arten dock även tidigate uppträtt vid sjön och även
häckat där, dock ej varje är (ENGHOLM 1e96).

Under de följande 20 åren är ma-

terialet tillräckligt fullständigt för att utveoklingen skall kunna följas år
för år (se tabell nedan).
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"
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o

Lokaler : 1
4

=

= Bastulagen

Prästören ,5

=

h.

"en
flock"
70 bon

, 2

= Österkullen

Tovören , 6

=

BERG 1913
1 par

, 3

=

NYQVIST 1914

vassarna utanför Holmsör ,

HavBstjärten , h.

= häckning.

Anmärkningsvärda aspekter av utvecklingen under 20-årsperioden är
beståndets tämligen kontinuerliga ökning , från några få par på 1890-talet
( inga 1900-01) till ca 20 par 1908-09 och 70 par 1914 , att skrattmåsen redan från början av sin förekomst uppsökte lokaler
som under lång tid ,
i några fall fortfarande, förblivit häckplatser för arten, samt att den
växlade myoket oregelbunde't mellan olika boplatser • Från tiden mellan 1914
och 1933 saknas uppgifter om beståndets storlek, men det är klart att stammen fortlöpande ökade. Flera nya häckplatser omnämns, Renstad (1919) , TjuvvaRsen (1923) , Glänåsören (192V) , Tovören (1928) samt Lindön (1932) (ENGHOLM 1924c , LÖNNBERG 1928a,b , 1933 , ro~~NQUIST 1919). År 1933 hade stammen
vuxit till totalt ca 1600 par (PERSSON 1934) men torråren 1933-34 ledde sannolikt till en viss reduktion (PERSSON 1935). Arten återhämtade sig dock mycket
snabbt , redan 1935 rapporteras sålunda två stora kolonier i Väversundavassen
(LÖNNBERG 1935'ÅHLUND 1935) och två är senare noteras ytterligare ökning av beståndet (BJÖRLING 1937). De kalla vint!rarna 1939/40-41/42 kom att innebära att
nytt bakslag (VON ESS]~N 1943) men än en gång hämtade11sig stammen snabbt och
slutresultatet av utvecklingen under årtiondet 1934-44 blev plus minus noll.
År 1944 anges beståndet till ca 1500 par, och de största kolonierna till 400500 par, stammen växlade dock starkt år från år (PERSSON 1944). Under perioden 1945-57 växlade beståndet likaså betWdligt men skrattmåsen var dock alltid
allmän i sjön. Häckpla~Berna varierade likaså alltfort starkt mellan olika år.
1954 förekom h&ckning enligt följande (se även fig.
): Tovören ca 150 par,
atrax W Svälinge ca 350 par , Säby ca 600 par , Gärdslösa ca 300 par , strax
E Prästören ca 250 par samt vid Disaåns mynning ca 50 par, totalt alltså ca
1700 häckAnde par i sjön , vj.d Källstad där en koloni tidigare funnitesågs
omkring 100 ex. detta år , men ingen häckning förekom 'B WAHLIN opubl. makr.).
Följande år synes en viss minskning av stammen ha inträtt, i juli noterades
endast ca 900 skrattmåsar i kolonierna runt sjön fördelade med ca 150 eX. N
Tovören , 50 ex. NW Säbyön , ca 15 ex. vid Hov , 30 ex. E Sjötuna udde , ca
150 ex. vid Sjötuna udde I?amt ca 400 ex. vid Prästören (H LÖNEGREN opubl. makr.).
Från åren omkring 1960 saknas uppgifter om skrattmåsens numerär

m~n

det är klart

att arten ökade starkt. Under det senaste årtiondet har arten sannolikt varit den
talrikaste vattenfågeln i sjön ~ undantag utgör i viBs lmän åren 1965 och 1974 då
häckningsresul taten var mycket dåliga (BItJRGENGREN 1966 , G BJmGENGREN , G BJÖRKMAN
pers. comm.). År 1970 uppskattades antalet häckande par till mer än 12000 med 4-5
kolonier på mer än 1000 par , varav de största vid Tovören , Prästören och Källstad (EKSTAM 1971). Två år senare beräknades stammen till 20-25000 häckande par,
fördelade på en koloni om ca 8000 par vid Tovören , fem kolonier om ca 2000 par
varderra i. västra delen aV sjön

~

kolonier om va 500 par vardera fanns vid Säbyön

och Sjötuna udde förutom många mindre kolonier ( se fig.
Denna

upp8ka~tning

)(ELDERUD 1973b).

av stammen torde dock vara för hög , i synnerhet gäller detta

de fem västra kolonierna (B EBENMAN pers. comm.) , å andra sidan torde en skattning av beståndet till 6000-7500 par 1973 (N.-O. PREUSS in. litt.) vara i unde'l"kant. En riml:lg siffra för antalet häckande skrattmåspar i Tåkern ett genomsnittligt år torde vara oa 15000 , varav ungefär hälften i den stora kolonin vid 'rovören.
Denna koloni som omfattar ett stort område i

V~S8arna

utanför Tovören torde i

sjbHva verket vara en av de största i hela Nordeuropa.
Vad beträffar skrattmåsarnas boplatsval synes en viss förändring ha skett
sedan sekelskiftet , under de första årtiondena avartens förekomst låg de flesta
kolonierna på små starr- och gräsbevuxna hOlma;;k~p~'U~~~~;}jö~~r~L~~}~uv2~tt{I~~~;,~:,~\~ed&n
nutidens stora kolonier ligger ute i vassarna r;-- När denna föräntl~ing skedde är oklart
men i huvudsak torde det ha varit mellan 1910 och 1930 • Orsakerna är likaledes osäkra , men troligt är att det ökande antalet skrattmåsar innebar att de få och små
gräsbevuxna holmarnas areal blev otillräcklig.

En bidragande faktor var sannolikt

också att det bete 80m förekom på holmarna omkring sekelskiftet upphörde och att
den tä\~I~~)~~tf\~~v7~r~ltt'~~4L~~~~b;i~':'1;j'~j~)eh
v ar mindre tjänlig som som häckningsbiotop ,,(-'AVen-i'fi'å:g~-om f5'träcktidernä.' hat" en markant förändring skett sedan början
av seklet • Under de första årtionden som skrattmåsen förekom vid Tåkern anlände
den till sjön först i maj månad , '1910 noterar SÖDERBERG (1929) att arten var kommen 'redan den 1 maj' och att huvuddelen av skrattmåsarna lämnade ejön

~edan

i au-

gusti (ENGHOLM 1896,1902a , SÖDERBERG 1929). Skrattmåsen hade vid denna tid alltså ett flyttni.ngemönster påminnande om dvärgmåsene i nutiden • Förändringen av
sträcktiderna synes ha skett succesivt , under perioden 1945-57 anlände arten 80m
tidigast 25.3 (1949) och normalt i början av april (B WAHLIN opubl. mt'lkr.) men under det senaste årtiondet oft.a anlänt re lan i mitten av mars , och redan förekommit
stort antal i början av april (TFJ m.fl.). Ä~en höstflyttningen har förskjutits ~
enstaka skrattmåsar ha:r på senare år kunnat ses i I'!Ijön ändm. fra,m till månf~,dsll'lkiftet
i

oktober/november , även om huvuddelen av fåglarna länmat Tåkern

reda~ i

september.
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Uppges som 'tillfällig' i sJon1914 (ENGHOLM 1914c),okb,rt på vilka
grunder. Därefter finns inga uppgifter om arten förrän 17.8.64 då en flock om
dl'ygt 100 ex. dök upp vtd Fstn , huvuddelen av fåglarna lämnade snabbt sjön i
SSW riktning men enstaka ex. sågs i sjön en hel vecka framåt (BJÖRKMAN 1966a ,
TFJ , G BJÖRKMAN pers. comm.). Observationen är högst anmärkningsvärd, inte
minst med tanke på årstiden • I Vättern observeras tretåiga måsar då ooh då ,
men endast på hösten och förvintern.
SVARTTÄRNA

(o

hl

i

d

o n i a

6

n i g e r

(L.»

Ett ex. sköts mellan Hånger och HerrBstad i juni 1884 (ENGHOLM 1896,
SUNDSTRÖM 1890). År 1900 sågs 11.6 tT'B ex. vid Bastulagen , några dagar senare
kunde de dock ej återfinnas på platsen (ENGHOLM 1901,190213.). Därefter noterades
arten inte förrän 20.5.62 då en svarttärna sågs vid Svälinge (DAHLQVIST 1962 ,
L JERN in litt.). Den 13.9.64 sågs åter ett ex. , denna gång vid Fstn (FORSMAN ,
GUSTAVSSON

&

WAHLIN 1964 , TF'J , C E1DEHUD in litt.), och sedan denna tid har

arten iakttagits m. el. m. regelbundet • 1965 sågs ett ex. vid Fstn 16.7 och ett
vid Lindön 11.8 (BERGENGREN 1966 , TFJ) , 1966 takttogs en flock om 15 ex. vid
Furäsa udde 23.5 och ett ex. vid Fstn 12.9 (BF.:RGENGREN & FAHLANDER 1967 , TFJ).
Följande år gjordes inga iakttage.lser avarten men 1968 iakttogs en svarttärna
utanför Furäsa 11.6 (ELDERUD 1969) och 1969 sågs två ex. vid Svanshals Udde 24.5
(ELDERUD 1970b). Dessa upprepade observationer under häckningstid gav

up~hov

till

misa:tanken att svarttfärnan häckade nägonstans i sjön , en misstanke som bekräftades 1970 då en koloni om 6-8 par anträffades i de ostöTda yttre delarna av Väversundav~ssen

(EKSTAM 1971 , ELDERUD 1971 , TFJ). Denna koloni har sedan dess
låmgsamt men stadigt vuxit, 1971 6-A par, 1972 C Il, 10 par, 1973 drygt 10 par

och 1974 15 par (EBENMAN , ELDERUD & NORDLUND 1974 , EBEN~~N & NORD1UND 1975 ,
ELDERUD 1972,1973c , TFJ). Svarttärnan anländer till Tåkarn i slutet av maj
och iakttas normalt först i östra delen av sjön, vilket möjligen antyder från
vilket håll fåglarna sträckt in ti.ll sjön • Under häckningstiden uppehåller sig
fåglarna huvudsakligen i de yttersta delarna av de västra vassarna , kanske i
synnerhet i områden bevuxna med

fl~bladsväxter

+

P.g.a~

detta är det

undantagsvis som svarttärnor under denna tid kan observeras från land.
tärnorna lämnar sjön tidigt, under loppet av augusti (se diagr.

).

enaa~t

Svart-

l" IS Kfr ,'(RNA

(s t e r n a

h i r u n d o

h.

Fisktärnan häckade på ön Jungfrun i Vättern redan

L.)

i bcSr.ian av 1800-talet

(BOHMAN 1829,1840) men från själva Tåkern nämns arten först på 1810-talet (SUNDSTRÖM 1888). År 1893 sägs endast ett häckande par i sjön, men 1896 iakttogs ca
20 ex. i juni vid Prästören , enligt

o~tsbefolkningen hade

dock arten tidigare va-

rit talrikare (mNGHOLM 1896). Överhuvud val' al'ten mycket fåtalig åren 1893-96 men
1A97-1901 häckade al'ten kolnivis på flera platser, möjligen berodde förändringen
på vattenståndsförändringar (ENGHOLM 190~) • Sålunda hä&kade 1897-1900 en kolorii
på Österkullen , 1898 fanns här 10 och 1899 11 bon. Samtidigt fanns kolonier på
andra håll, t.ex. 1900 på Bastulagen (ENGHOLM 1902a,ROSENIUS 1903). År 1908-09
häckade fisktärnan förutom på Österkullen även på Prästören och. Tovören och. _ i
enstaka par - på Chal'a-bankarna ute i sjön , på Prästören som detta år var artens
huvudtillhåll fanns 1908 18 bon (SÖDERBERn 1929). 1909 häokade dock bara några få
par där (ENGHOLM 1909). Även 1913 förekom häckning på Österkullen (BERG 1913) och
året däl'på fanns 4 bon på Prästören och. 2 på Österk~llen (NYQVIST 1914). Även 1915
nämns arten från Prästören där den sägs häcka

" ••• i stora koloniel''' (ENGHOLM 1916).

Därefter finns inga uppgifter om arten förrän 1933 då arten uppges ha minskat i
sjön (PERSSON 1934). År 1936 nämns häckning vid Hångers udde och följande år l'apporteras en koloni från Väversundavassen (LUNDEVALL 1937)~ Sju år senare uppges att
fisktärnan brukal' häcka på "Österkullen , Prästören , Tovören m.fl. lokaler" men att
den förekommer få,jaligare än i början av seklet (PliiRSSON 1944)"och 1950 uppges att
arten häckar tämligen 8>llmänt vid sjön (ÖHRN 1950). Även under 1950-talet förekom,.'
arten tämligen allmänt vid sjön, i juni 1954 fanns sålunda 30 ex. vid Tovören och.
enstaka ex. vid Furåsa«(2 par häckande) , Bygnestad , Gärdslösa och Sjötuna men
däremot inga vid Prästören (B WAHLIN opubl. makr.). Artens häckplatser växlade dock
snabbt och 1955 var fördelningen helt annorlunda

t

i juli detta år fanns ca 35 ex.

vid Sjötuna udde , ca. 30 ex. vid Östra Bankudden , 8 ex vid Hygnsstad udde , 5 ex.
innanför Säbyön och slutligen 4 ex. vid Bastulagen (il LÖNEGREN opubl. makr.).
Beståndet förblev under lång tid relativt konstant, men instabiliteten ifråga om
häckplatser har likaså bestått • Vid rrästören fanns t.ex. 32 par 1964 men bara
2 par 1970 , Sistnämnda år fanns inalles ca 40 par i sjön fördelade med 30 par i.
Väversundavassen (f.ö, i anslutning till svarttärnekolonin) , 2 par på Prästören ,
2 par vid Säby samt 5-10 par i en vassrugge utanför Eankudden (EKSTAM 1971). De
flesta av de 'klassiska' häckplatserna har även tidvis varit besatta på senare år
sä häckade t.ex. 14 pfl.r på 'Povören 1965 och 5 par vid Sj:j5tuna udde 1969 (ELDERUD
1970b , TFJ). De allra senaste åren har arten sannolikt ökat något i antal, och
det häckande beståndet kan idag sannolikt uppskattas till ca 60 par (B EBENI~N
1..::,1."))

pers. comm.). Ifl'åga om biotopvalet har en förändring parallell med dert] skett föJ"
skrattmåsen även inträffat beträffande fisktäl'nan • Omkring sekelskiftet häckade
arten huvudsakligen

~å

holmarna i sjön, men åtminstone sedan 1930-talet har häck-

ning i allt större utsträckning förekommit i vassarna, och i nutiden torde majoriteten av paren häcka i denna biotop.

SILVERTIRNA
(8 t e r n a

p a r

El,

d i s e a

Pontopuidan)

Två ägg som möjligen tillhörde denna art påträffades på Åsby gallst~and

1893

~h d~~

24.9 detta år skall en ung 2 ha skjutits i närheten av samma

plats (ENGHOLM 1896). Detta ex som skall ha ö;erlämnats till Riksmuseum har dock
ej kunnat återfinnas där (B.-O. STOLT in litt.). Enligt en andrahandsuppgift skall
häckning även ha förekommit i närheten av Lindön på 1880-talet (ENGHOLM 1896).
Alla de ovanstående uppgifterna måste anses som osäkra , i synnerhet som ägg av
fisk- och silvertärna ej torde med säkerhet kunna skiljas från varandra. Därefter
finns inga upplysningar om arten förrän under det senaste årtiondet då silvertärnor några fä gånger rapporterats från sjön • Det gäl]er 2 ex. som sågs vid Fstn
13.6.65 , 1 ex. vid Ramstad 27.6.66

J

1 ex. vid Säby 21.5.70 samt 1 ex. vid Svälinge

11.8.74 (BERGENGIU~N & FAHLANDER 1967 , TFJ , MBF Journal). Ingen av dessa observationer är helt säker, men det förefaller osannolikt att de alla skulle vara felaktiga • Med full säkerhet kan dock ej silvertärnan anses

va~a

funnen vid Tåkern.

SlfJ\.TÄRNA

(3 t e r n a

a.

a l b i f r o n s

Pallas)
söd~a

Några småtärnor iakttogs vid flera tillfällen i juli 1956 på

Tåkernstranden under fiske • Tärnorna flög med bytet i ~iktning mot en sk~att
måskoloni vid Hänger • Tyvärr gjordes ingen kontroll av ev. häckning av a~ten
där (B WAHLIN opubl. makro , Lfkl protokoll). Bn observation av 1 ex. vid Svälinge 25.7.58 (MBF Journal) måste anses vara osäker, förväxling med juv. fisktärna kan ej uteslutas • På senare år har småtärna två gånger

anträf~ats

kern , 1 ex. 26.8.67 och 23.8.73 , båda gångerna vid Sjötuna (EBENMAN
& NORDLU ND 1974 , B EBENMAN pers. comDl.).

J

i Tä-

ELDERUD

SKHÄNTÄRNA

(H Y d r o

p

g r a v a

r o g n e

t

~

c h

8-

(Lepechin»

Skrhntärnan iakttogs första gängen i Tåkern 1929 då 9 ex. sågs i östra
delen av sjön 3.7 och 2 ex. utRnför Holmsör följande dag (SWANmmG 1929).
Tili d~tta lägger ÖHHN (1950) bara 'tillfällig be~ökare' utRn att det framgår om denna uppgift gr 11ndar

~ig

pä

nä~ra

ytterligare

ob~ervationer

, och

.glm~~SON

(1944) uppgar att observationerna från 1929 var dE" enda Mm dittdJll3
g,jorts. De~t var förl'lt 1955 som skräntärnan åter (lök upp i Tåkern , detta år
r". ,l>'~

1l5ågs nämligen 2 ex. flerstädes i sjön i mitten av ,juli

(J3 WAHLIN opubl. makr.)

och Redan dess har skrätärnor troligen förekommit i Tåkern varje sommar ehuru
uppgifter saknas från 1959 och '1962-6 3 (~lFJ Dl. fl. ). Huvudsakligem förl'"-koml)Jer
arten i sjön under högsommaren från !lutet av juni till slutet av augusti ,
antalet iakttagna

~kräntärnor

brukar med stor regelbundenhet kulminera i slu-

tet !w juli då upp till 25-35 ex.

rH~ttl3

CCrFJ). Pr.o.m. 1967 har dock även ett

svagt vårnträck konntaterats paBsera njBn under fBreta hälften av maj (9~ diagr.
). Rimligen

~tarnmat

!kräntärnorna frän det häckande beståndet vid Östgöta-

kusten , inga iakttagelner 80m tyder på häckning i Tdkern har gjort5 • I vie!
män är det överraskande att nkräntärnorna dök upp regelmä89igt i TAkern föret

1955 eftersom arten

m~.m.

början av 1920-talet.

regelbundet uppträtt 90mmartid vid Roxen ända nedan

SKOGSDUVA

(c o l u m b a

o e.

o e n a s

L.)

Skogsauvan skall på 1870..,talet ha, varit allmän i Väderstad (SUNDSTRÖM 1888).
på andra håll i Östergötland var skogsduvan ännu i slutet av 1800-talet betydligt
allmännare än ringduvan , och sannolikt var förhållandet detsamma i Tåkernbygden.
Tyvärr saknas alla uppgifter om skogsduvor vid Tåkern fram till 1940- och 50-talen
då arten omnämns som en sparsam gäst på sträck (VON ESSEN 1946 , B WAHLIN opubl.
mskr.). I nutiden förekommer skogsduvan regelbundet men oftast fåtaligt på sträcket
vår och höst, talrikast på hösten (se diagr.

). Skogsduvor har även sporadiskt

iakttagi ts i strandskogen under häckningstid , någon g~ngi t '9~Jm'6 ij,par , mel}, inga
t~)(j---:~'{:l IJr~1
c:;f'l,.,,{S(;f/b"· A.r:(t'Ai'it_-'?C'
e/tJI
obs~rv.lttione.r.".s.9m. pir.ekt .ty
. . d.er. ,på/,lläCk.ning har gjorts ('; På Ombarg däremot är arten
('\I(I( (/(1/ Ilov (l 6't 'A/ll/l !\I .~ NoA:. dl (lM i) . 'J /5)
känd som häckande sedan gammalt (HEDBERG 1950 , TFJ). Den 28.1.67 observerades en
skogsduva i Hästholmen (TFJ) , det torde vara mycket ovanligt med vinterobservatiot

1./("-

ner avarten så långt norrut.
RINGDUVA

(c o l u

mb

a

p.

p a l u mb u s

L.)

Även ringduvan uppges ha varit allmän i Väderstad på 1870-talet (SUNDSTRÖM
1888). Därefter finns inga uppgifter förrän 1919 då arten uppges vara vanlig i
strandskogen , och även sedan några år häcka i en trädgård vid Palsgård i Hov
(FRIES 1919) , ett beteende som vid dehna tidpunkt var synnerligen ovanligt.
På 1940- och 50-talet anges arten likaså vara synnerligen talrik som häckande i
strandskogen, isynnerhet i områden med granplantepingar ( B WAHLIN opubl. mskr.).
I nutiden är arten likaså mycket allmän som häckande , både i strandskogen , på
Omberg och i smärre skogsdungar på slätten • Arten är även mycket talrik på sträcket • Pa 1950-talet uppges att arten "i april passeras Tåkern i stundom ganska
stora flockar w (B WAHLIN opubl. mskr.) medan det i nutiden är i sept._okt. som
de verkligt stora koncentrationerna uppträder (se diagr.

) . Det är dock troligt

att kontrasten endast är skenbar och betingas av ökad observationsintensitet om
höst~rna på senare år. År 1885-86 övervintrade en ringduva i Nässja (SUNDSTRÖM

1888) , men på senare år har inga övervintringar eller övervintrings försök noterats. Ringduvorna kommer dock mycket tidigt till området

~å

våren, ofta i mit-

ten av mars och vid ett par tillfällen (1966,1961,1913) redan i slutet av februari • Samtliga fåglar har dock lämnat trakten före oktober månads utgång.

TURTURDUVA
(S t r e p t o p e l i a
Et~

t.

ungt ex. sköts vid Bårstad i Rogalöaa i

t u r t u r
ok~.

(L.»

1906 (ENGHOLM 1907).

Denna fågel hade av de klippta vi.ngarna att döma tidigare varit i fångenskap.
Ett ex. sågs vid Bankudden 20.5.11 och följande dag sågs en turturduva (samma?)
vid Freby i Åsbo an ca 20 km SE Tåkern (ELDERUD 1912). År 1914 sågs 2 turturduvor 14-27.1 på en loksl på Omberg (HOLMBRING 1915 , JERN 1914 , TFJ) och en
ann.,n turturduva sågs 21.9 flyga mot söder över Renstad (EBENMAN & NORDLUND
1975). Turturduvorna som uppehöll sig under två veckor i juli på Omberg gav
upphov till misstankar om häckning , allra helst som parning iakttogs (B PETTER3S0N pers. comm.) men misstankarna kunde aldrig bekräftas.
STOR TURTURDUVA
(S t r e p t o p e l i a

o.

o r i e n t a l i s

(Latham) )
En fågel tillhörande denna i Sverige ytterst sällsynta art uppges
iakttagen vid Fstn 1.6.70 (PARSONS 1971) men observationen har ansetts vara
osäker (HOLMBRING 1911). ytterligare en obServation aven ej artbestämd fågel tillhörande sI. streptopelia gjordes 30.6 samma år på 6mberg (HOLMBRING
1911). Samma fågel?
TURKDUVA
(S t r e p t o p e l i a

d.

d e c a o c t o

(Frivaldszky) )
Det första exemplaret av denna art som anträffades i Östergötland ,
och i Mellansverige överhuvud taget var en ad.
SJO

~

som sköts som "hök" vid Älg-

i Bjälbo sn 1.12.52 (LUNDEVALL 1953). Fågeln hade ringmärkts i Kors~r på

Själland 21.1 samma å,.. , f.ö. det

förBta.s~kra,fyv,det(av
i ",X, {<,' 1;,' (>t ()
iJ l, {i {,:,'t l {'"

arten på Själland !

I) /-;,/ ' /

Därefter finns inga uppgifter om

arten(fö~rän

31.3.62 då 5 ex. sågs i Skän-

ninge (HOLMBRING & KJEDEMAR 1964). Den första uppgiften om fÖ,..ekomet vid Tåkern är från 1964 (FORSMAN , GUSTAVSSON & WAHLIN 1967) och följande år konstaterades häckning /~6j~~:~~.~4)(~2!~~J:~~,}t~.Z,cC('(»f~~t)3r(Y~o~ll) där arten sedan
dess varit bofast • ~ 1968 observerades arten flerstädes vid Tåkern , och ~

att_t-i&~:pa--v~rl--rTh"'krä;nkt~tiHVadsteX1a
(3pr~dsig\':~~~1l)nu

till bLa. Vkder-

stad (ELDERUD 1969). En'iannan lokal där arten dök upp vid ungefär denna tid var
Hästholmen där turkduvor övervintrat årligen sedan 1966/61 • Antalet har successivt ökat från 1 ex. 1966/67 till 23 ex. 1972/73 (TFJ) ,,d.etä:r ;1~~&'9~ oklart

l~PP.eh.~~ler

/:;L~973"~å~~~~des

va.r des.sa.. t,u;kd.:. t;t'IJpr..
sig uP.,der Bommarhalvåret
föl'
(')YJt r VII ;'lli l " , ( I f ! i ~/i/di/I
Or' 1(.11,
första gången häckning i Tåkerns omedelbara närhet , nämligen vid Källstad (CAL-

L"d

LIN 1915) , och överhuvud taget har arten de
sig från de större :

orterna~

sena8~e

äTen alltmer börjat sprida

, och börjat uppträda vid helt små samhällen på

slätten såsom t.ex. Bjälbo och Heda (TFJ).

Den kraftiga dominansen av vinter- och förvårobservationer i diagr.
återspeglar i huvudsak iakttagelser av den övervintrande populationen i Hästholmen.
GÖK
(c u c u l u s

c.

Förekom på 1880-talet mycket sällsynt i

o a w~o r u

8

Vadstenat~akten

L.)
, där dock en

juv. sköts vid Mjölna i sept. 1886 och ett annat i Slottsparken i Vadstena 18.9
1887 , iruVäderstad s'ynes arten ha varit allmännare (SUNDSTRÖM 1888,1892). Är
1908-09 fanns arten både i strandskogen runt Tåkern och på Lindön och Säbyön
(SÖDERBERG 1929) men omkring 1910 var arten rätt sällsynt på slätten runt sjön
(ENGHOLM 1912). Därefter finns inga uppgifter om arten förrän 1948-55 då gökar vid flera tillfällen noterades vid sjön (B WAHLIN opubl. makr.) och samti_
digt omnämns arten från Omberg (ÖHRN '1950). Under det senaste årtiondet har
göken uppträtt regelbundet och tämligen allmänt i strandskogen runt sjön , samt
givetvis på Omberg (TFJ) • Artens ökning vid Tåkern sedan Bekelskiftet har 8kett
parallellt med samma utveckling för flera andra skogsfåglar och får

S6S

eom en

reaktion på strandskogens tillväxt och allt större slutenhet. Göken uppehåller
sig normalt vid Tåkern från början av maj till

)

.

sl~tet

av 5eptember (Be diagr.

'l'OHNUGGLA
(T Y t o

a l b a

g u t t a t a

(C. L. Brehm»

'Jlvå gånger fJ,nträffad i Tåkernbygden , f. ö. de enda fynden i Östergötland J

en fågel fångad vid Kyleberg i slutet av mars 1884 (SPARRE 1884 ,

SCHÖTT 1909) och en er. funnen död vid Kungs Starby nara Vadstena 17.10.07 ,
vid sistnämnda tillfälle uppgav t.o.m. gårdsfolket att arten skulle ha häckat
i ladugården , vilket dock ENGHOLM , sannolikt med rätta ,betvivlade

HOLM 1908 u

,

(ENG-

FRYLES TAM 197 1 ).
BERGUV
(B u b o

b.

(L.»

b u b o

Nämns på '1820- och 30-talen som förekommande på Omberg (BOHMAN 1829 , 1840).
På 1810-talet sägs arten ha varit

I

tämligen allmän' i Väderstad (SUNDS'rRÖM 188S).

I slutet av iSOO-talet förekom den inte så sällan på hösten (sept.-okt.) vid Tå-

kern, särskilt på Lindön (ENGHOLM 1896 ,1902a).
u~pgift

Från 1900-talet finns bara en

om arten, 2 ex uppges sedda på Omberg 16.4.54 (CARLSSON & JOHANSSON 1954)'

denna observation är dock möjligen inte helt tillförlitlig.
PJALLUGGLA

(N Y c

t e a

s c a n

d

i

a c a

(1.»

På 1800-talet , då d.enna art överhuvudta.get förekom rikligare i Sydsverige än i nutiden , uppträdde fjällugglan då och då vintertid vid' Tåkern • Vissa år t.ex. vintern 18'74/75
SUNDSTRÖM 1888 ,ENGHOLM

förekom den t.o.m. ganska talrikt (BOHMAN 1829 , 1840

'1896 , 1902a). Från senare år finns endast ett fynd

ett ex. som uppehöll sig vid Sandby 21.1-11.2.62 (NAGELL & FRYCKLUND 1965 , MBFj ,
C ELDERUn in litt.)
HÖKUGGLA
(8 u r n i a

u.

u l u l a

(L.»

Endast en gång anträffad vid Tåkern , nämligen vid Tovören där ett ex.
sågs 24.2.53 (B WAHLIN opubL mskr.)
SPARVUGGLA
(G l a u c i d i u m p.

p a s s e r i n u

ffi

(L.»

Förekom i början av '1800-talet på Omberg (BOHMAN 1829 , 1840). Därefter
finns endast ett fåtal uppgifter om arten • Ett ex. skjutet i Väderstad före
1865 (SCHÖTT 1909) , ytterligare ett skjutet på Omberg före 1886 (SUNDSTRÖM 1888)

och slutligen iakttogs en sparvuggla på Omberg 28.3.65 (HOLMBRING 1967 , Lfkl
prat.) • Dessutom hade, att döma av fynd av fjädrar och spybollar, en sparvuggla övervintrat i en holk vid Fältstationen vintern 1970/71 (TBJ).
KNI'TUGGLA

(s t r

i

x

a.

a l u c o L.)

Kattugglan nämns från Omberg redan på 1820-ta,let (BOHMAN 1829,1840) , och
flera yngre källor (1<:NGHOLM 1907 , SUNDSTRÖM 1888 , SÖDF~RBERG 1929 , B WAHLIN
opubl. mskr.) betecknar arten som allmänt förekommande vid Tåkern • Även i nutidnn

häcka~

kattugglan relativt talrikt , ehuru i från år till är starkt väx-

lande antal • Så häckade t.ex. minst 6 par runt sjön 1973 (EBJ<lNMAN , ELDERUD &
NORDLUND 1974) medan bara en häckning konstaterades året innan (ELDERlJD 1973c).
Häokplatserna har i allmänhet legat i anslutning t~ll gårdar som t.ex. Kyleberg
vilket torde bero på att lämpliga boträd i övrigt nästan saknas på den trädlösaslätten • I Tåkerns strandskog saknas nämligen ännu i huvudsak ihäliga träd av
tillräckliga dimensioner.
LAPPUGGLA
(S t r i x

n e b u los a

l a p p o n i c a

Thunberg)

Denna i Sydsverige ytterst sällsynta art har en , möjligen två , gånger
anträffats i Tåkernbygden : en sköts på Omberg före 1886 (SUNDSTRÖM 1888) och
deS'Utom uppges att ett ex. uppehöll sig vid sjön våren 1956 (LUNDBERG 1957)
denna uppgift torde dock i brist på närmare uppgifter få anses som osäker •
HORNUGGLA
(A s i o

o.

o t u s

(L.»)

Ä.ven hornugglan fanns på Qmberg red.an på 1820-talet (BOHMAN 1829,1840) och
på 1870-talet var arten räiroti Väderstad medan den tio år senare uppges uppträda
då och då böstetid på Omberg (SUNDWrB.ÖM 1888). År 1908 konstaterades häckning vid
Holmsör och på Havsstjärten (SÖmmBJ:i:RG 1929), och arten var vid denna tid jämte
kattugglan den vanligaste ugglan i trakten, vilket den f.ö. fortfarande är •
Artens numerär svänger dock , liksom för de flesta ugglearten , kraftigt frän är
till är beroende på smågnagarstammens storlek. Ären 1948·-55 sågs t.ex. hornugglor vid Svälinge , på Dags Mosse och på Lindön men arten var inte allmän (B WAHLIN opubL mskr.).

Under det senaste årtiondet har antalet häckande par varie-

rat starkt • Ju. 1965 häckade 6 par runt sjön, en siffra som året därpå steg till
13 (BlmGJ<~NGREN

&

l"AHLANDER 1967 , FJKSTAM 1971 m.fl.) , dessa år var som man kun-

de vänta goda sorkår. Även 1967-69 häckade åtminstone

något

i 'efterdyningarna' till de goda åren men 1970-72 aågs endast

par. vid sjön
enstaka fåglar,

och det är osäkert om häckning förekom (EKsrrP-lM 1971 , T:F'J). 1973 var åter ett
t~mligen

gott år med 5 konstaterade häckningar (EBENMAN , ELDERUD & NORDLUND

1974) medan antalet följande år

sjunkit till 2 (BBENMAN

&

NORDLUND 1975).

Hornugglan häckar , då den i motsats till kattugglan ej är beroende av ihåliga träd , i stor utsträckning i Tåkerns strandskog där huvuddelen av de påvisade häckningarna ägt rum (fJ.11i'J). Vad beträffar artens fly"ttning kawmågra säkra
slutsRtser om ankomst- och avresetider knappast dras ur observationerna vid!!
Tåkern där hornugglor iakttagits under alla årets månader utom december och januari (se diagr

). Den markanta toppen i diagrammet i maj härrör sig i huvmd-

sak till år 1966 då många kullar påvisades (T~J).
JORDUGGLA
(A s i o

f.

f l a

ffi ffi

e u s

(Pontoppidan))

Jordugglan förekom omkring sekelskiftet endast som en sparsam höstgäst ,
enda äldre uppgiften om ett vårfynd gäller 1 ex. som sköts i Rinna en 10.4.1863
(ENGH<nM. 1896,1902a , SUNDSrrRÖM 1888 , SÖDERBliiRG 1929 ). Från senare tid är uppgifterna sparsamma, ÖHRN (1950) betecknar arten som en sparsam gäst på höststräcket , men frän ären 1948-55 finns endast tre kända observationer alla gjorda i mars månad och vid Svälinge (B WAHLIN opubL mskr. , LFkl protokoll) , och
även under perioden 1956-64 sågs arten ytterst sporadiskt (MBF journal, TFJ m.fl.)
Under det senaste årtiondet har arten dock börjat uppträda mer regelbundet än
förr, i synnerhet under häckningstid

,1965-74 iakttogs jordugglor i maj-juli

alla år utom 1966 och 1969 (TFJ m.fl.) • Misstankar om häckning 'Vid sjöns sydvästra strand har också flera gänger

~örelegat

att ·sådan verkligen ägt rum saknas t.v.
förvisso inte t.ex. vid Holmsör.

t.ex. 1968 och 1972 , men bevis för

(TF'J m.fl.) • Lämplig biotop saknas

Jordugglorna synes anlända till Tåkern om-

kring mitten av mars, medan avflyttningstiden är mera osäker (se diagr.

).

PÄHLUGGLA
(A e g o l i u s

f.

f u n e ree u s

(L.))

Denna art som pa senare år visat sig förekomfIla rätt allmhnt i Östergötlands skogstrakter har vid Täkern uppträtt ytterst sporadiskt • En pärluggla sköts i Rinna 26.10.1865 och en annan i Väderstad före 1386 (Smm~)TRÖM 1888).
Ett ex. sågs i Tikerns strandskog 12.10.03 (ENGHOLM 1904~)

och en o sköts pä
-r
Omberg i febr. 1908 (ENGHOLM 1908a). Två ex. hördes p~ Dags mosse 28.4.56 (JOHANSSON 1957). En pärluggla an-träffades död på Lindön 2.1.65 (O EL.DERUn in Htt.)
och en fångades på dagkvist och ringmärktes vid }l'stn i april samma år (BEmGFlNGREN 1966) , och slutligen fangades ytterligare en pärluggla "ute på slätten"
1966 (ELDBR1J1) 19 6 7).

NA'l'T~3KÄRRA

(c a

p r

i m u

l

g

U

8

e.

e u r o p a e u

8

L.)

Nattskärran förekommer endast mycket sällsynt vid Tåkern , endast tre
observationer hr kända ; 1 ex. vid HOlmsör~t":?~XrtiHL"~Q"~i~'brl:~~t~:)'(~4~il~,§?{P

,f~f~~I~nFH~~~.5.71

('n'J) • Pä Omberg dä1"emot. har aT'ten fÖT'('!kommi t sedan

lång tid. Redan på 1820- och 30-talen synes arten ha fÖT'ekommit allmänt
(BOHMll.N 1829,1840) och på 1940.. och 50- talen observerades arten vid flera
tillfällen på bergets östsida (B WAHLIN opubl. mskr.). Under 1960-talet var
relativt allmän på berget , stammen uppskattades till ca 20 par

(L.~I

LARSSON

1974). Vad beträffar trakterna söder om Tåkern så var nattskärran allmän i
Väderstad n~ 1870-talet (SUNDS~RÖM 18e8) f men under det senaste årtiondet
har arten helt försvunnit, åtminstone

LAI~7S?N 1974).

A

ler detta områdena S Mjölb'y
t
h'Ct

l'1

HAi\{;\'

'4

rroRNSVALA

(A P u s

a.

a p u s

(L.))

Tornsvalan var på 1870-talet allmän i Väderstad och 10 år senare häckade
den på nästan varje hustak i Vadstena där den var allmännare än hussvalan (SUNDS'rRÖM 1888,1892).

i(ven 1908-09 uppges arten ha vari t talrik vid rfåkern (sömm-

BERG 1929). I mitten av 50-talet var arten ungefär lika allmän aom vid sekelskiftet (B WAHLIN opubl. mskr.), och i nutiden är arten mycket talrikt förekommande
vfud sjön , och häckar mångenstädes vid gårdarna på slätten runt Tåkern.
KUNGSFISKARE

(A l c e d o

a t t h i s

i

s p i d a

L.)

Kungsfiskaren häckar inte i rfäkernbäckenet och arten förekommer endast
mycket sporadiskt i området , inalles föreligger ett knappt tiotal observationer. En kungsfiskare sägs 14.8.38 vid ett gammalt kalkbrott i Borghamn (WINGSTRAND 1938) därnäst sags 1 ex. vid Svälinge 7.8.65 (BERGENGREN 1966) • Är 1967
gjordes två iekttagelser , 1 ex. vid Fstn 26.4 och 1 ex. vid Säby 29.9 (TFJ) ,
följande år sågs en kungsfiskare åter vid Fstn 25.7 (ELDERUD 1969 , 'llF'J) •
Därefter finns inga iakttagelser förrän 197'3 då 1 ex. sågs vid Sjötuna 22.4
och ungefär vid samma

tid vid Hångel' (EBENMAN , ELDERUD & NORDLUND 1974) , slut-

ligen sågs en kungsfiskare vid Ra;mstad i slutet av mars 1974 (EBENMAN & NORDLUND 1975).

BLAKRÄKA
(c o r a c i a s

g.

g a r r u l u s

L.)

Denna art nämns i början av 1S00-talet från Omberg (BOHMAN 1829 , 1840 )
och häckade på 1860- och 70-talen tämligen allmänt i Väderstad där en äggkull
togs den 13.6.1871 (SUNDSTRÖM 1888 , SCHÖTT 1909 , DURANGO 1946). En blåkråka
sköts i Rök den 17.7.1871 (SUNDS'rRÖM 1888) och en (samma ex?) samma dag vid
Rickelhag i Rinna sn (DURANGO 1946). Under första hälften av 1880-talet häckade
blåkråkan sparsamt vid Omberg och i trakten av Vadstena (SUNDSTRÖM 1888). på
1890-talet och omkring sekelwkiftet finns inga uppgifter om arten trots den avsevärda ornitologiska aktiviteten varför man får anta att blåkråkan vid denna
tid fBrsvunnit frän trakten, 1908-09 anträffades den i varje fall inte vid Tåkern (SÖDERBERG 1929). I själva verket finns endast en uppgift om arten från 1900talet; 1 if anträffad död vid Svanshals 12.6.41 (DURANGO 1946).
HÄRFÅGEL

(u p u p a

e.

e p o p s

L.)

Fyra eller fem gånger anträffad i Tåkernbygden : ett ex. skjutet i Rök
1875 och ett vardera på Omberg och i Väderstad före 1886 (SUNDSTRÖM 1888) och
slutligen sågs en härfågel vid Kullen i Svanshals 28.10.71 (ELDERUD 1972). En
uppgift om att arten anträffats i Vadstena (CARLSSON '1(94) är osäker.
GRÖNGÖLING

(p i c u s
Gröngölingfm uppges på

v.

1870-tr{1(~t

v i r i d i s L.)

ha ve.rit allmän i Väderstacl ([:iUNDSTHÖM

1888) och åren 1908-09 förekom arten runt sjön samt även på I.indön (SÖmmBERG 1929).

År 1950 nämns arten från Omberg (HEDBEHG 1950) och på 1950-talet sågs gröngölingar
flerstädes i stra.ndskogen såsom vid SväHnge,Furåsa,Kyleberg och Holmsör ( B WAHLIN opubl. mskr.) . På senare är har arten uppträtt fåtaligt men regelbundet i
strandskogen där enstaka par torde häcka, på Ombarg är arten givetvis allmännare
förekommande •
STÖRRB HAGKSPE'rT

(D

e n

d

r o c o

p

o s

m.

ffi

a j o r

(1.))

Red/om på 1820-ta1et nämns den större hackspetten ffån Oml)erg (BOHMAN 1829,
1840) och på 1870-talet slmll elen hEl varit 1'1,1lman i ViJderstad (SUNDSTRÖM 1888) •
.År 1908-09 iftkttogs arten vid Hov (SODERBEHa 1929) och pa 1950-talet sågs den

åter i Hov och även på andra platser (B WAHLIN opubl. mskr.).

mnutiden

häckar

den större hackspetten flerstädes i strandskogen där den är deh är den allmännas_
te hackspetten, på Omberg är

art~n

givetvis allmänt förekommande • Vid själva

Tåkern uppträder den större hackspetten talrikt endast invasionsår.
VITRYGGIG
(D e n

el

HACKSPE~PT

r o c o p o s

l.

l e u c o t o s

(Bechstein))
Endt:1.st två gånger anträffad vid Tåkern , 1 ex. sågs på Omberg i IDa,) 1970
(1 ANmmSSON in, litt.) och arten har även en gång iakttagits strax NW SväUngetornet (C ELDERtm in litt.).
MINDRE HACKSPETT

(D e n d r o c o p o s

(L.))

ID. m i n o r

Dem mindre hackspetten omnämns från Omberg redan 1821 (ZETTERS'l'EDT 1822) och
åt~igen 1829 ooh 1840 (130HMAN 1829,1840). IVäderstad VfW den ~,llmän på 1870-ta·-

let (SUNDSTRÖM 1888).

Från själva ~~åkern finns inga uppgifter om obB~rVi]tioner

förrän 17.4.49 då 1 ex. sågs vid Holmsör (B WAHLIN opubl. mskr.) , under 1950-talet
var arten ännu ytterst sällsynt i strandskogen, winc1re än ett halvt dussin iakttt'l.gelser är kändt't under årtiondet (HALJ-J 1952 , MBF Journal m. fL). Fram mot mitten
av 1960-tslet ökar antalet observationer och 1965

påvisade~

för första gången häck-

ning i strandskogen (TFJ). Utider det senaste årtiondet har sedan bofynd gjorts då
och då och med all säkerhet häckar några par varje år i strandskogen

9

i

synner-

het på sträckan Fstn-SjBtuna • I motsats till förhållandet hos den stBrre hackspetten har inga, invasionstendenser kunnat spåras hos den mindre arten

9

ooh inte hel-

ler tycks stammen få något tillskott fr~n Omberg undtl! yint
jtt NI.> I t'v'}
vara fallet
spillkråkan (TI~J). le"",'
., f'
VI l/llfll/ti, I
f
MELLANSPJ~TT

(D

e n

d

r o c o p o s

m.

m e

Ntt ex. sköts i Vadstena 24.12.1889 (JXGEHSKJÖLD

&

d

i

u s

(L.))

KOL'rHOF:F 1926) vilket är

det end.a säkra fyndet i trakten • ilin uppgift om ett ex. som skall ha setts vid
Svälinge 1.9.58 (MBF Journal) torde bero på fBrväxling med en juv. större hackspett.
Tlll~T1IG I~CKSPETT

(p i c o i

d

e s

t.

t r i

d

c t

Yl

u s

(L.))

Fyra gånger anträffad i Tåkernbygden ; En d' skjuten i Väderstad i nov. 1866
(SCHÖTT 1909 , SUNDSTRÖM 1888) , arten uppges sedd på Omberg påsken 1957 (CARLSSON 1958) , 1 ex. sett på Omb~rg 1.5.71 (HOLMBRING 1972 , M JOHANSSON pers. comm.) ,
samt 1

<;>

ia.kttagen vid Holmen 5.11.71- (BENG'rSSON 1975 , ,J FROMHOW'7, per's.

COl.1lill..).

SPILLKR,~,KA

(D

r y o c o p u s

m a r t i u s

m.

(L»

Lokalnamn : Tyrkråka
Spillkråkan har sedan gammalt förekommit på Omberg (BOHMAN 1829,1840
~DBERG

1950) samt i skogstrakterna söder om sjön (Sm~DSTRÖM 1888). Vid

Tåkern uppträder arten i synnerhet höst och vinter då enstaka spillkråkor ,
troligen från Omberg , uppehåller sig i strandskogen • Någon häckning i
Tåkerns omedelbara närhet har hittills I'lj påvisats , fastän enstaka observationer gjorts und~r häckningstid (se

diNjf

)

.1~irten

har dock ökat på senll-

re "tid , 1948··53 förekom arten endtulct ytterst sporadiskt, ehuru den var något talrikare 1954 (B WAHLIN opubl. mskr.).
GÖKTYTA

(J Y n x

t.

t o r q u i

l l a

L.)

FörekoTn allmänt i Väderstad på 1EnO-talet (SUNDS rpRÖ1'II 1888), r:under perioden 1948-55 sågs arten endast vid några tillfällen i maj 1948 på sträckan Holmen-Käl1stad (B WAHLIN opubl. mskr.). Liksom många andra skogsfåglar har göktytan på senare år blivit allt vanligare i strandskogen, där arten numera torde häcka regelbundet •
'llOFSL1\RKA

(G

a

l

e r i

d

a

c.

c r i s t a t a

(L.»

2 ex. sågs vid Hangers 1

Endast en gång funnen vid Täkern
(ENGllOLM 190213.)'0
TRXDLÄ.RKA

(L u l l u l a

R.

a r b o r e a

(1.»

Rapporterns i början av 1800·-talet från Omberg (BOHMAN 1829,1840) ouh på
1870-talet från Väderstad (SUNDSTRÖM 1888). År 1908-09 förekom tr~dlärkan på
Dags Moss{~ , vid GI/Lnås och vid Furåsa (SÖD)<iHBERG 1929). Omkring 1950 förekom
arte.n~!'.l-lJ. tjämt

tämligen re(Selbundet, åtminstone på vårstriieket • Trädlärkor
o (/i,
sågs vidHänger 25.3.49 ~ vid Sand by 25.3.50 (B WAHLIN opubl.mskr.) J Den 0-9.
,>i;,lvt.(4

5.54 ~.', 2 ex. i te:lldt~ngen vid Y;x:slr~lad/:F)'Q'h. 1 ex. vid Ramatad (T GUSTAVS~)ON opbl.
.-j'l'({Jlr. 1..<Z.t

YJtf,/xshfA\ -'$,S,

J5

\1:; /ItAIIN°Y)

makr.).' Den 8.4.51 rapporteras t.o.m. ma&af~rekomat avarten vid sjön (Lfkl protokoll). På senare år har arten dock
i

hela Syd- och Mellansverige

t

t

parallellt med aen allmlinna minskningen

blivit allt sällsyntare. Sedan 1960 finns så-

lunda endast tre kända iakttagelser; 2 ex. vid Svälinge 28.3.60 (MBF journal) ,
1 ex. på ej närmare

angiven plats vid sjön 10.4.62 (Lfkl protokoll) i slutligen

iakttogs arten vid sjön 25.3.73 (ANON 1973c).

SÅNG Li\}RKA
(A l a u d a
Lokalnamn

a.

a r ven s i s

L.)

Lärka
Sångl~rkan

häckade i seklets b6rjan allmänt runt Tåkern och

på Dags mosse (SÖDERBERG 1929). Och under de senastE årtiondena har art~n
i varje fall förekommit mycket allmänt på odlade marker runt sj6n (B, WAHLlN
opubl. mskr. , TFJ m.fl.). Arten uppträder även talrikt vid Tåkern på sträcket • Yårsträcket vid rPåkern inleds redan i slutet av februari och räcker
till till i början av april (se diagr.

). Under denna tid kan tidvis stora

ansamlingar av sånglärkor uppträda i Tåkerbygden • Detta beror troligen på
att insträck sker från W över Vättern mot

änkan

rpell~n

Omberg och Holavedan ,

detta antagande st6des i viss mån av attilarten i allmänhet anländer något
tidigare till västra, Östgötaslätten än till andra delar av landskapet (B WAHLIN opubl mskr.),. Höststräcket som räcker från slutet av augusti till mitten
av oktober är också tämligen kraftigt , men de iakttagna fDockarna är i regel
mindre än på våren.

Någon övervintring av sånglärka vid Tåkern är ej känd ,

men 21.1.73 sågs 1 ex. vid Hästholmen (TFJ).
LADUSVALA

(H

i

r u n d O

r u s t i c a

r.

L.)

Ladusvalan var allmän i Väderstad på 1870-talet och 10 år senare förekom arten allmänt i Vadstena (SUNDSTRÖM 1888). År 1908-09 var laousvalan en aililmän fågel runt hela Tåkern och f6rekom betydligt talrikare ån hussvalan (SÖDERBERG 1929), och 1948-56 häckade arten vid de flesta gårdar runt sjön
(B WAHLIN opubl. mskr.).

Förhållandena i nutiden är likartade. Ladusvalans

vårs träck är starkt koncentrerat i tiden till första hälften av maj och är inte
heller särskilt starkt numerärt sett. Höststräcket som omfattar augusti och
sentember månader är inte heller speciellt kraftigt, en flock om 5000 ex. som
iakttogs i september 1965 är helt exceptionell, i övrigt är flockar om äver
100 ex. ovanliga såväl vår som höst (TFJ).
HUSSVALA

(D

e

l

i

c

h

o n

u.

u r

b

i

c a

(L.»

Hussvalan var i likhet med ladusvalan talrik i Väderstad på
1870-talet men i Vadstena fanns 1886 endast en liten koloni avarten, nämligen under taluJprånget på ett hospitalet tillhörigt magasin (SUNDSTRÖM 1888).
År 1908-09 var hussvalan allmän på slätten runt sjön, ehuru fåtaligare än

ladusvalan (SÖDERBERG 1929). på 1940- och 50-talen häckade hussva:j.an vid de
flesta gårdar runt sjön , och förekom även mycket talrikt på flyttning i synnerhet om höstarna (B WARLIN opubl. mskr.). I nutiden häckar arten alltjämt
allmänt i trakten , ehuru fåtaligare än ladusvalan • Hussvalans vårs träck om fattar samma tidsperiod som ladusvalans medan höstflyttningen pågår från mitten av augusti till slutet av september. Hussvalan uppträder i allmänhet i
rmindre flockar än ladusvalan på sträcket, normalt överskrider de inte 50 ex ••
Vid ett par tillfällen har större flockar dock observerats , nämligen 2000 ex.
21.8.65 och 1000 ex. 27.5.72

(TFJ).
BACKSVALA
(R i P a r i a

r.

r i p a r i a

(L.»

Denna art häckar mycket sparsamt i Tåkernbäckenet p.g.a. bristen på lämpliga boplatser • på 1950-talet fanns dock mindre kolonier i en grustäkt intill
vägskälet mot Reda nära Alvastra och i kanten mot Dags Mosse (13 W.I\'.HLIN opubl.
mskr.) och på senare år har häckning skett dels vid Alvastra (samma lokal som
ovan?) dels i ett mindre grustag på

Hångerlandet

Om arten är sällsynt som

häckfågel i trakten så är den å andra sidan desto talrikare på sträcket • Ända
sedan 1800-talet finns uppgifter om att flockar om 1000-tals backsvalor rastar
i vassarna i augusti (ENGHOLM

1896,1902a, LÖNI\j\BERG 1915 , SUNDSrrRÖM 1888 ,

SÖDERBJmG 1929). Xven i nutiden är backsvalan mycket talrik i sjöns vassar i
slutet

HV

juli och augusti och vissa år uppträder arten i extremt stort antal.

Nedan återges de observationer av

10000 ex

föreligger.

antal ex.

datum
1.9.64

10000

21.8.65

35000

6.8.68

00000

14.8.68

10000

28.7.69

20000

Dessa jätteansamlingar av backsvalor uppträder som synes långt ifrån varje år
men flockar om några tusen ex. förekommer helt normalt. Vlårpå variationerna beror är oklart , möjligen spelar väderförhållandena in . På vårsträcket i maj
är backsvalan betydligt fåtaligare , någon gång har en flock om 1000 ex. iakttagits men normalt uppträder arten inte i större flockar än c. 50 ex. under
denna årstid (se diagr.

).

~)OM}!LA.RG

YLL ING

(o r i o l u ~
Denna art har åtskilliga gånger

o r i o l

o.

antr~ffatB

11

8

(L.))

vid Tåkern • Den

f0r~ta

ob-

~ervationen gäller en J !om h0rdes flöjta vid sj~n 6.6.54 (ERNHOLDT 1966).
})rirnäs t takt togs [1r'b~n vid F~ tn 27.6.64 (POHSMA.N , GUSTA VS~)()N & WAHLIN 1967 ,
rrF'J). Ju. 1972 Etj,gng en 0'1 vid Svansha18 på morgonen den 15.7 (ELDERtm '19730).
Följande år ejöng en o vid SjötunIfl, vid midl'lommar och ytte-rligare 2 ab! l'Jjöng vicl
Svälinge i juni (EBENMAN , EIJDEHUD & NOHJ)IJUND 1974 , TFJ) • 1974 slutligen
hördes 3 eller möjligpn 4 hanar på olika häll i

l'Jtr~nd!kogeR

, och på en plats

varnade t"n fllommargylling senare på säeongen (EBENIVlAN & NOHDIJUND 1975

l

Tli'J).

Sommargyllingen tillhör de arter som med stor sannolikhet kan förväntas komma
att häcta vid Täkern , om så ej redan hat skett.
KORP

(c o r v u s

c.

c o r a x

L.)

Korpen synes ha varit försvunnen som häckfågel på Omberg redan fÖre
1800-talets början att döma av den totala bristen på uppgifter om arten. På
1870-talet skall arten dock fortfarande ha uppträtt i Väderstad , ehuru sparsamt (SUNDSTRÖM 1888). En uppgift om att korp år 1900 häckade i Ombergs västbrant (ROSENlUS 1903) måste i brist på bekräftelse från annat håll betraktas med
största skepsis. Därefter finns under mer än ett halvsekel inga som helst

upp~

gifter om att arten iakttagits i Tåkernbygden • I samband med sen successiva ökning avarten som märkts i landskapet sedan början av 1950-talet har arten dock
börjat uppträda även vid Tåkern • Den första observationen avarten vid sjön
gjordes 24.2.53 (B WAHLIN opubl. mskr.). Nästa uppgift än från 1960 då en korp
sågs vid Svanshals 14.4 (MBF Journal) och från och med 1964 har arten uppträtt
årsvisst vid Tåkern i allt större antal. När korpen började häcka på Omberg
är oklart , men 1965 häckade med största säkerhet 1 par mellan Mullskräerna och
Måkebergen och sedan dess har något eller några par sannolikt häckat årligen i
Ombergs västbrant (OLSSON 1971 , Tli'J). Samtidigt har iakttagelserna av korp
vid Tåkern som ursprungligen huvudsakligen gjordes i april-maj och juli-augusti
utsträckts till att omfatta hela året (se diagr.

). Arten uppträder dock fort-

farande talrikast i mars-april då flockar om upp till ett 10-tal ex. iakttagits
möjligen kan det vid denna tid röra sig om kringströvande fåglar på väg till
häckplatserna • Nästa uppgång i antalet iakttagna korpar i juli-augusti torde däremot bero på att årsungarna vid denna tid börjar röra sig över större områden •
Avsaknaden av observationer i november är anmärkningsvärd , men kan bero på bristande observationsunderlag.

KRAKA
(c o r v u s

c o r o n e

subsp.)

Båda de i §verigeförekommande raserna hax anträffats vid Tåkern

(c o r v u s

c.

c o r o n e

L.)

Denna ras har tre gånger anträffats vid 'llåkern • Ett ex. observerades
vid Svanshals k:a 7.2.65 (TFJ , C ELDERUD in litt.), 1 ex. vid Åsby 15.7.72
(ELDERUD 1973c) och slutli&?n

ex. vmd Svanshals 1.4.73 (EBENMAN , ELDERUD

& NORDLUND 1974).
KRÅKA

(c o r v u s

c o r o n e

c o r n i x

L.)

Kråkan förekom allmänt på Omberg redan på 1840-talet (SUNDEVALL 1848).
på 1870-talet var arten likaså allmäm i Väderstad medan arten 10 år senare karaktäriseras som i huvudsak en vintergäst i Vadstena där endast några få par
häckade (SUNDSTRÖM 1888). De första uppgifterna om arten från själva Tåkern är
f~ån

1890-talet , vid denna tid förekom kråkan allmänt vid sjön under våren och

försommaren men häckade mera sällan i sjöns närhet p.g.a. intensiv förföljelSe från ortsbefolkningens sida (ENGHOLM 1896). En viss förändring vad beträffar
häckningen hade tydligen skett 1908-09

då'~SÖDlmBERG

(1929) fann artten häcka

både i skogsdungar och parker runt sjön, i Dags mosse och på Säbyön och Lindön.
lJndar de följande årtiondena talar samstämmiga uppgifter om talrik förekomst
och häckning (BERG 1913 , PERSSON 1934,1944 , ÖHRN 1950). I början iv 1950talet var kråkan likaså allmän , våren 1952 förekom sålunda arten mycket talrikt runt sjöns stränder och överallt i strandskogen , särskilt på sydsidan
av sjön. Ibland sågs svärmar på upp till 50 ex. Vid undersökningar 1954-55 visade det sig

a~t

förekomsten varierade betydligt med årstiden , i maj-juni var

kråkan dubbelt så talrik som i slutet av augusti (B WAHLIN opubl. mskr.).
Ännu i början av 1960-talet var kråkan mycket talrik, men sedan dess har en
viss minskning skett , ehuru arten alltjämt häckar litet varstans i strandskogen och i skogsdungarna på slätten (EKSTAM 1971 , TFJ). Ifråga om artens förekomst vid olika årstider synes en markant förändring ha skett på senare år , medan äldre källor genomgående anger att kråkan förekommer talrikast på våren
och försommaren har arten på senare år uppträtt talrikast på hösten och förvintern , men med en mindre topp i samband med vårsträcket i mars-april (se
diagr.

). Kråkans förekomst och eventuella inverkan på det övriga fågel-

livet vid rPåkern har alltid varit en mycket kontroversmelI fråga. Mycket delad~

meningar har rått både om artens frekvens och skadlighet • Klart är att

kråkorna under vår och föxsommar i rätt stor utsträckning livnär sig på boplundring • I vilken utsträckning detta påverkar stammarna av olika sjöfågelarter är däremot oklart • Det verkar dock som om kråkorna inte har några

marke~

rade preferenser beträffande ägg , utan i stort sett tar ägg i mån av tillgäng-

lighet • Detta innebär att det i huvudsak är ee vanligaste arterna som får
släppa till äggen. D.v.s. sothöns och på senare år skrattmås, men även
arter som brunand , gräsand och skäggdopping • En annan faktor som kan leda
till en överskattning av kråkornas tullning av äggkullarna är den av flera
observatörer verifierade vana som kråkorna hat att utnyttja särskilda "matplatser" där så småningom hundratals äggskal kan samlas • Allmänt kan dock
sägas att så länge kråkstammen håller sig inom rimliga gränser torde den inte ha någon större negativ inverkan på sjöfågelstammarna . En försvårande faktor kan dock utgöras av mänskliga störningar som driver bort ruvande fåglar
från bona och lämnar vägen fri för kråkorna • I varje fall kan inte den "kråkbekämpning" med kloralos som tidvis förekommit vid Tåkern anses ha något berättigande. Denna bekämpning har f.ö. tidvis skett på ett så omdömeslöst sätt
att åtminstone en brun kärrhök fått sätta livet till (BERGENGREN 1971d).
Kråkan häckar i Takernbygden normalt i träd i strandskogen eller någon dunge
på slätten, men häckning

har även noterats i videsnåren på maderna och t.o.m.

på marken under en videbuske på en i övrigt kal holme (ENGHOLM 1896) och i
vassarna (ROSENlUS 1939). Det är okänt i vilken utsträckning Tåkernbygdens kråkor lämnar trakteR på vintern och ersätts av fåglar tillhörande nordostligare
populationer , men ett tydligt sträck passerar området i mars-april (se diagr.

)

.
RÅKA

(c o r v u s

f.

f r u g i l e g u s

L.)

Råkan invandrade till Östergötland omkring 1885 och etablerade sig som
häckfågel på slätten S om Vadstena (JÄGBRSKJÖLD 1919) tidigare synes arten endast ha uppträtt sparsamt vintertid i trakten (SUNDSTRÖM 1888). Vid själva Tåkern uppträdde råkan dock endast tillfälligt ännu -1908-09 (SÖDERBERG 1929 J. År
1926 uppges att arten häckar i "stora samhällen vid Vadstena" (J~\GERSKJÖLD &
KOLTHOFF 1926). Första gången häckning nämns vid själva Tåkern är 19~ då en
koloni om 20-25 bon , tydligen rätt nyetablerad , upptäcktes vid Ramstad kvarn
(VON ESSEN 1946) • ®enna koloni, f.ö. den enda som veterligen någonsin etablerats på Tåkerns sydsida , övergavs dock redan några år senare (B WAHLIN

0-

publ. mskr.). I och omkring Vadstena fanns omkring 1950 åtminstone ett halvdussin kolonier, varav den största vid Starby1950 omfattade inte mindre än
181 bon (CURRY-LINDAHL 1951) , imalles måste beståndet på Vadstenaslätten vid
denna tid ha uppgått till minst 300 par (BERGGREN 1975

& in

litt.). Under 1950-

talet skedde dock en viss minskning , och ett par kolonier försvann (se tabell
). Denna minskning acoelJererade i början av 1960-talet och koloni efter
koloni försvann allteftersom kvicksilverdöden reducerade beståndet. I mitten
av 60-talet hade den östgötska råkstammen reducerats till en bråkdel av nume_
rären på 1950-talet , och endast en koloni , Arneberga i Örberga sn , återstod
på Vadstenaslättenc(BERGGREN 1975 , EKSTAM 1971 , FORSMAN , GUSTAVSSON & WAHLIN 1967 , TFJ). Från detta minimum har råkan långsamt hämtat sig och ett par

av de gamla kolonierna har åter besatts • Beståndet är dock ännu inte tillnärmelsevis lika stort som på 1950-talet • En inventering 1974 gav till resultat
3 kolonier om tillsammans ca 78 bon på Vadstenaslätten (BERGGREN 1975 & in litt.).
I tabellen nedan ges uppgifter om de råkkolonier som är kända från Vadstenaslätten och trakterna kring Tåkern.

Lokal

Kolonin bebodd

Storlek

Källa

Kungs Starby,

åtm. fr. 1944-1950-talet,

181 (1950)

CURRY.:.)LINDAHL 1951

Vadstena

1972-

Klosterkyrkan,

12 (1974)

BERGG REN 1975

1950

c. 40 (1950)

BERGGREN 1975

Broby ,

början 1940-talet - omkr.

c. 40 (1945)

VON ESSEN 1946

Strå sn

i9 64

c. 40 (1956)

B WAHLIN opubl. mskr.

c. 50 (omkr.

EKSTAM 1971 , TFJ

Vadstena

1960)
Äbylund ,

på 1950 talet,

strå sn

omkr. 1972 -

BERGGREN 1975

?

c. 20 (1973)
drygt 20 (1974)

Arneberga ,

omkr. 1950 -

Örberga sn
Rismarken ,

c. 40 (1972-

BERGGREN 1975

1974)

ELDERlJ.D 1973c
?

m:RGGRF,N 1975

Vadstena

? - början 1950
talet

Nässja

l'? - 1950 talet

?

BERGGREN 1975

Ramstad kvarn ,

1945 - slutet

Svanshals

1940 talet

Hånger gård ,

20-25 (1945)

VON ESSEN 1946
B WAHLIN opubl. mskr.

4-5 (1969)

Källstad

BERGGREN 1975
ELDERlJ.D 1970b

Vid själva Tåkern har som synes råkan häckat endast sporadiskt , men arten obser- .
veras regelbundet vid sjön, i synnerhet vår och höst (se diagr.

). Artens minsk-

ning har dock avspeglat sig även i dessa observationer, så sågs t.ex. 26.3.49 en
flock om minst 200 ex. medan de största flockar som observerats på senare år endast varit hälften så stora (B WAHLIN opubl. mskr., TFJ).

KAJA

(c o r v u s

m,

m o n e d u l a

L.)

Kajan nhmns från Väderstad redan 1852 (SCHÖ'l'T 1909) och på denna lokal
skall arten ha häckat allmänt på 1870-talet liksom i Vadstena under det följande
årtiondet (SUNDSTRÖM 1888). Arten synes Lö. vid denna tidpunkt till större delen ha flyttat från trakten vintertid (SUNDSTRÖM 1888) vilket står i samklang med
uppgifter från 1700-talet enligt vilka alla kajor och råkor och de flesta kråkor
i Östergötland var flyttfåglar. År 1908-09 nämner SÖDERBERG (1929) endast att
kaDan hijckar vid Tåkern utan att lämna några detaljerade uppgifter om förekomsten.
Därefter saknas alla uppgifter fram till 1950-talet då arten häckade både vid
Tåkern och på Omberg (HJ<iDBERG 1950 , B WAHLIN opubl. mskr.) • Vid denna tid upp;",
trädde kajan vid sjön året runt , oftast i enstaka ex. eller i små flockar men
på våren och hösten (främst april och oktober) förekom arten även i större flockar, t.ex. 300 ex. vid Furåsa 2.4.50 (B WAHLIN opubl. mskr.). I nutiden häckar
kajan allmänt på lämpliga lokaler runt sjön och på Omberg , i sjÄ,1 va strand sltogen är arten dock mindre allmän p.g.a. den begränsade tillgången på lämpliga bo_
träd • Utanför häckningstid fÖrekommer kafian alltfort talrikt vår och höstl)(se
diagr.

) • Diagrammet ger dock en mycket ofullständig uppfattning om artens

förekomst då kajan tillhör de arter som anses alltför "triviala" för i'l:tt noteras
i någon större utsträckning i observationsmaterialet •
SKATA
(Pica

p.

pica

(L.))

Skatan häckade på 1870- och 80-talen mycket talrikt i Väderstad och
Vadstena (SUNDSTRÖM 1888). Arten har förblivit en talrik häckfågel i trakten
allt sedan dess (HEDBERG 1950 , SÖDJ!lRBERG 1929 , TFJ m.fl.). Arten är för sin
häckning

starkt bunden tillodlingsbygden och bebyggelse där den mycket ofta

häckar i trädgårdar och dylikt . Skatan iakttas i trakten året runt , några
större flockar eller egentliga flyttningsrörelser förekommer ej , men arten
~ppträder talrikare vår och höst än andra årstider (se diagr

,observera

anm. ovan ~nder kajan som även är tillämpbara på skatan). Som ett kuriosum kan
nämnas att?Pslutet av 1800-talet enligt flera uppgifter regelbundet förekom
helvita (albinistiska) skator vid Borghamn och på Omberg (CARLSSON 1894 , SUNDSTRÖM 1888).

(N u c i f r a g a

c a r y o c a t a c t ess

subsp. )
Denna art har påfallande sällan anträffats i Tåkernbygddn • En n5tkråka
sköts på Omberg 1860 ",h en i Vadstena 14.9.1868 och ytterligare en i Väderstad före 1886 (SUNDSTRÖM 1888). Ett ex. av två sköts vid Vadstern25.8.1887
och ännu en n5tkråka sköts ur en flock i Nässjaskogen 15.10 samma år (SUND:srfRÖM 1891). Några fåglar sköts även på Lindön 24.9.1893 (ENGHOLM 1896). Därefter är inga observationer kända förFän 1929 då en nötkråka sågs vid Alvastra
i slutet av oktober (GRINNDAHL 1930). Sedan följer åter ett uppehåll i iakttagelserna fram till de allra sista åren då åter några fynd avarten föreligger.
En nötkråka sågs sålynda vid Stockl~cke på Omberg 28.9.69 (L JERN in litt.0 ,
den 15.10.71 sågs två extremt (~l~~~~r(f~f~,fr:H,'! troligen tillhörande den smalnäbbade rasen,vid Ombergsliden~ch 8.10.72 sågs en nötkråka furagera i ett hasselsnår vid Höje (T TYRBERG). Antalet observationer på senare tid är häpnadsväckande litet med tanke på att lämplig biotop för arten finns på Omberg , och
att nötkråkan under senare år har ökat betydligt i antal i Östergötland så att
den numera lokalt måste betraktas som tämligen allmän. Möjligt är att arten
vid en närmare undersökning skulle visa sig vara betydligt vanligare på Omberg
än som antyds av ovanstående observationer • Några rasbestämningar av i Tåkernbygden anträffade nötkråkor har veterligen ej gjorts , men 1868 och 1881 var
invasionsår för den smalnäbbade rasen varför fxnden dessa år liksom 1911 sannolikt

gällde~~CrorhynChQs.

(G a r r u l u s

g.

g l a n d a r i u s (L.»

Nötskrikan anges ha varit allmän i Väderstad på 1870-talet (SUNDSTRÖM 1888),
och 1908-09 häckade arten vid Tåkern (SÖDERBERG 1929). Därefter saknas uppgifter
fram till 1950 då nötskrikan nämns från Omberg (HEDBERG 1950),vid

själva Tåkern

var arten dock påfallande fåtalig under perioden 1945-57 , spridda iakttagelser
gjordes under alla årstider men nötskrikan var inte ens årsviss vid Tåkern (B
WAHLIN opubl. mskr.). Sedan början av 1960-talet har nötskrikan ökat i antal
och arten uppträder numera regelbundet vid Tåkern i april-maj och oktober (se
diagr.

), men som häckfågel i strandskogen är nötskrikan alltjämt sällsynt el-

ler oregelbunden • på Omberg och i skogsområden i söder är arten givetvis allmän •
S'fJ ÄRrfl'/IES
(A e g i t h a l o s

c.

c a u d a t u s

(1.»

Denna art förekom;,på Omberg redan på 1820-talet (BOHMAN 1829,1840), och

~å 1880-talet var stjärtmesen sparsam på Omberg (SUNDSTRÖM 1888). År 1898 gjor-

des flera bofynd i Holmsörs dunge dar arten noterats flera år (ENGHOLM 1902) och
på samma plats häckade arten 1908-09 (SÖDERBERG 1929). Vid samma tid (1890-talet
1908-09) iakttogs stjärtmesen även under häckningstid på Hångers udde (ENGHOLM
1902,SÖDERBERG 1929). Inga uppgifter om arten finns sedan förrän åren 1948-56 då
stjärtmesen endast uppträdde tillfälligt vid Tåkern , t.ex. i en blandad mesflock vid Furåsa 21.10.52 (B WAHLIN opubl. mskr.J). Under det senaste årtiondet
'" t mesen upp t ra"tt- re l a t'lV t re ge lb un d eö,
t,~kiltfPä,
men 1 ran hGsteuloch
ar ~1 l ar förvintern
s~arKt vah ar s t Jar
rierande antal , Även i februari-mars noteras flockar avarten då och då (se diagr.
). Däremot har ingen häckning påvisats i strandskogen på senare år , men
det är inte osannolikt att sådan förekommer sporad~,~,k/\l/!':tnstaka ~z,~rrv,~tioner
under häckningstid (t.ex. 10 ex. på Lindön 10.6.67((TtJ» kan tyda på detta.
'rALGOXE

(p a r u s

m.

ma j o r

L.)

Talgoxen var talrik i Vadstena på 1880-talet (SUNDSTRÖM 1888) men nämns
märkligt nog ej av BOHMAN (1829,1840) från Omberg , ehuru blåmes, svartmes,
tofsmes, entita och stjärtmes uppräknas som förekommande på berget. År 1860
förekom arten i varje fall i Väderstad (SCHÖTT 1909) och 1908-09 var talgoxen
den allmännaste mesen vid Tåkern (SÖDERBERG 1929). på 1950-talet häckade arten
i strandskogen och uppträdde talrikt som kringstrykare under vinterhalvåret, i
synnerhet under förvåren (B W~HLIN opubl. mskr.). Även i nutiden är talgoxen
den talrikaste av mesarna vid Tåkern , både häckande och vintertid , även om
blåmesen åtminstone vissa år uppträder i större flockar (se diagr.

)

(FAHLANDER 1970 , TFJ).
BL ÅlvlE S
(p a r u s
Blåmesen

c.

c a e r u l e u s L.)

förekom, som ovan nämnts , på Omberg i början av 1800-talet.

Enstaka ex. brukade övervintra i Vadstena på 1880-talet (SUNDSTRÖM 1888) • .Är
1908-09 iakttogs arten i Gatörens dunge och ute i vassarna (SÖDERBERG 1929).
År 1952 anges arten vara allmän som häckare i trakterna kring Tåkern (ENGSTRÖM 1962). på 1950-talet förekom blåmesen i ungefär samma utsträckning och på
samma sätt som blåmasen , men dessutom var arten

en karaktärsart i de stora

vassarna vintertid (B WAHLIN opubl. mskr.). I nutiden häckar blåmesen allmänt
i strandskogen , dock inte lika talrikt som talgoxen . Vissa höstar uppträder
blåmesen invasionsartat vid Tåkern , t.ex. 1965 och 1972 (BERGENGREN 1966 ,
ELDERUD 1973c , TFJ). Arten uppträder dock talrikt i vassarna i sjön även normala vintrar , stundom i relativt stora flockar (se diagr.

). Överhuvud taget

utnyttjar blåmesen i stor utsträckning vassarna för närings sök , även under sommarhalvåret.

(p a r u s

a t e r

a.

L.)

Svartmesen nämns från Omberg redan ps. 1820-talet (BOHMAN 1829,1H40). Därefter
finns inga noteringar om arten förrän på 1950-talet då svartmesen häckade vid
Tåkern , t.ex. på Svanshals Udde, men betydligt sällsyntare än talgoxen och blåmesen • Arten sågs sällan på våren och uppträdde inte regelbundet vid Tåkern på
sträcket (U GUSrr.'i\VSSON , B WAHLIN opubl. mskr.). På senare år har inga observationer gjort som tyler på att svartmesen skulle häcka i strandskogarna , men i
Ombergs granskogar häckar arten givetvis alltjämt (rfFJ). Under de senaste 20 åren
har svartmesen endast uppträtt som en sporadisk gäst under vinterhalvåret vid
Tåkern • Även då är arten emellertid mycket sporadisk , i större antal har svartmesen endast noterats höstarma 1965 och 74 medan enstaka iakttagelser gjorts vårarna 1961-62,67,71 och 74 samt hösten 1972 (rl'FJ m.fl.). Observationerna har gjortp
från slutet av augusti till början av maj , mest dock i september-november (se
diagr.

).
r.rOl~SMES

(p a r u s

c r i s t a t u s

c.

L.)

Även tofsmesen förekom på Gmberg på 1820-talet (BOIDflAN 1829,1840) och på
1880-talet var arten sparsam på samma lokal (SUNDSrl'RÖM 1888). To'fsmesen nämns
även från Väderstad på 1860-talet, (SCHÖTT 1909). Vid själ va rfåkern observerades
arten för första gången 1908 då in tofsmes iakttogs tillfälligt på Tovören i
maj

(SÖDi~HBERG

1929). Under perioden 1948-55 sågs tofsmesen endast vid Furåsa
\

där dock flera observationer gjordes åren 1949-52 , t.ex. några ex. i en blandad mesflock i februari 1950 (B WAHLIN opubl. mskr.). på

senare år har tofs-

mesen endast anträffats tre gånger vid sjön, 1 ex. ringmärktes vid Fstn 6.9.65
1 ex. observerades vid Fstn 30.7-f.8.68 och slutligen sågs 5 ex. vid Svälinge
21.1.74 (ANON 1975a , TFJ).
LAPPMES
(p a r u s cc i n c t u s

c u s

l

a p p o n i -

Lundahl)

Uppges på 1870-talet ha h a c k a t

i Väderstad (SUNDSTRÖM 1888) vilket

säkert på mycket goda grunder , betvivlas av JÄGERSKJÖLD & KOLTHOFl<' (1898).
Uppgiften måste vara grundad på en missuppfattning. Lappmesen har f.ö. aldrig
med säkerhet anträffats i Östergötland.

ENTI'fA
(p a r u s

p.

p a

l u s t r i s

L.)

Entitan fönekom på Omberg redan på 1820-talet (BOHlVfAN 1829,1840)
66h nämns från samma lokal på 1880-talet (SUNDSTRÖM 1888). SÖDERBERG (1929)
fann entitan vqra vanlig vid Tåkern 1908-09

och därnäst nämns arten som

häckande på Omberg 1950 (HEDBERG 1950). Under perioden 1948-55 häckade entitan sparsamt i strandskogen (B WAHLIN opubl. mskr.) och ingen större förändring synes ha skett i numerären sedan dess. Entitan kan alltjämt betecknas som en sparsam häckfågel i strandskogarna • Arten uppträder något talrikare under vinterhalvåret (se diagr.

) , men några egentliga invasionsrörel-

ser har ej noterats •
'fALLTITA
(p a r u s

mo n t a n u s

b o r e a l i s

de Selys-Longchamps)
År 1908-09 iakttog SÖDERBERG (1929) endast talltitan en enda gång
vid Tovören • Under åren 1948-55 sågs arten nästan årsvisst vid Tåkern , antingen ensam eller i blandade mesflockar (B WAHLIN opubl. mskr.).

På senare

år har talltitan börjat häcka i &trandskogen och f.n .. torde talltitan och entitan vara ungefär lika talrika som häckfåglar. I mBtsats till vad som gäller
entitan varierar antalet talltitor som

iaktt~s

vid Tåkern avsevärt år från år

och antydningar till invasionsrörelser har förekommit vissa vintrar och höstar
t.ex. 1966 • Även normalt ökar dock antalet observerade talltitor betydligt
på höstarna (se diagr.

).
NÖ'fVÄCKA

(S i t t a

e.

e u r o p e a L.)

Nötväckan observerades 1908-09 på Gatören och vid Hovgården (SÖDERBI~RG

1929). I början av 1950- talet var arten allJtfort sällsynt Gch noterades

endast ett få;tal gånger via sjön under åren 1948-55 (B WAHLIN apubl. mskr.).
Under häckningstid är nötväckan alltjämt mycket sällsynt i strandskogen, och
det är tveksamt om häckning förekommer där • Däremot häckar arten i lövdungar
på slätten och på Omberg . Frånvaron från strandskogen beror sannolikt på att
äldre lövträd passande som boträd i stort sett saknas där. Under vinterhalvåret f~ån oktober till mars

uppträder nötväckan talrikare vid sjön (se diagr.

) , varvid det sannolikt är fråga om exemplar från beståndet på emberg •

PUNGMES
(R e m i z

p e n d u l i n u s

·1

Bn gång anträffad vid Tåkern;; en d

Bubsp.)

observerades vid SVEUinge 3.6.73 och

följande dag anträffades ett hanbo avarten i närgeten av ple,tsen där fågeln ob:;l(l:rvera;ts (GUS rrAJ.I' SSON 1973,1914 och pers. comm.).
'rllADKRYPARE

(o e r t h i a

f. f a m i l i a r i s

L.)

Trädkr]lparen nämns som mindre allmän i Vaderstad på 1870-taJJet (SUNDSTRÖM
1888). År 1908-09 sågs arten vid Holmsör , men ingen annanstans i rPåkerns omgi vning (SÖDERBERG 1929). I bör,ian av 1950-talet förekom arten sparsamt men regel bun_
det i strandskogen • Den sågs i synnerhet i förvårens meattig , men enstaka häckningar förekom även (B WAHLIN opubl. mskr.). Pörhållandena är likartade i nutiden
de allra sista åren tycks dock en viss ökning ha ägt rum , ehuru arten fortfarande
är mycket sparsam som häckande • Talrike,st förekommer trädkryparen rlllLlera på hösten
i motsats till uppgiftern från 1950-talet (se diagr.

) , en fdrijndring som dock

8narare torde bero på en ökad observations intensitet på senhöstarna

~n

på en reell

förändring.
STRÖMSTAHE

(c i n c

l

u s

c.

c i n c

l

u s

(L.»

JvT,ycket få uppgifter finns om denna art från rråkernb;y-gden • på (1;820- och

,O-talet förekom strömstaren i bäckarna på Omberg (BOHMAN 1829,1840) och på
-1870-talet nämns den som ,parsamt fÖbekom~de i Väderstad (SUNDS~PRÖM 1888).
Från senare tid finns ~'Q~tper~t~~i,;I~~~~~.; J
till det~ /

/1./6 ~

z,

I

(O.)~ (k~ ~tl- ;~ If'II.)
GARDSMYG

(T r o g lod Y t e s
d Y t e s

På

1870-t~let

(L.

t.

t r o g l o -

»

betecknas gärdsmygen som ej allmän i Väderstad och under

följande årtionde förekom arten sparsamt på Oroberg (SUNDSTRÖM 1888). I Vadstenat..-akten däremot uppges arten V[ira allmän och t.o.m. häcka i själva staden (SUNDSrrRÖM 1888). 190B-09 förekom gärdsmygen sparsamt här och där runt sjön , bl.a.
i Gatörens dunge (SÖDERBJflRG 1929). lUnder åren 1948-55 sågs däremot gäl'dsmyg endast tre gånger vid sjön, i april, oktober och november 1951 (B WAHLIN opubl.
mskr.). Om arten överhuvudtaget fÖl'ekom vid Täkern under denna period måste den
ha varit myoket fåtalig • Sedan dess tyoks en viss ökning ha skett , sedan omkring
1960 har gärdsmyg tämligen regelbundet ha uppträtt i strandskogen vår och höst
och arten torde också häcka regelbundet ehuru mycket sparsamt (se diagr.
Omberg förekommw~ arten talrikare.

iJ.

På

