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Fältstationsåret 2005
Lars Gezelius
Enligt rapportsystemet Svalan sågs under året 205 fågelarter vid Tåkern, vilket
gör sjön till landets 10:e artrikaste lokal vad gäller fåglar. Stationen var bemannad 167 dagar.
Januari - mars
Stationen var bemannad 15 dagar, mestadels på
helger. Tre skridsko- och två skidturer genomfördes på sjön. Det var mycket fin skridskois i
månadsskiftet januari/februari. Två vinterfågelrutter genomfördes i början av januari, Tåkern
Runt (för åttonde året) och Omberg (sjätte året).
Midvinterräkningen av simfåglar i mitten av januari genomfördes i Vättern, Tåkern och Svartån.
I mars räknades gäss vid två tillfällen varav ett
misslyckades p.g.a. dimma. Personal/gåsräknare
var bl.a. Lars Gezelius, Christer Eriksson, Tommy
Berg, Lars Frölich, Tony Håkansson, Bengt Andersson, Ruben Brage och Christer Kimgård. En
ungdomsgrupp bildas inom projektet ”elevens
val” på Lysingsskolan i Ödeshög under Bengt
Anderssons ledning.
April-maj
Under april var stationen bemannad 15 dagar.
Inventeringarna av strandängarna påbörjades, liksom kartering av brun kärrhök, rördrom och trana.
Två gåsräkningar genomfördes. Sporadisk ringmärkning bedrevs vid fågelbordet, Kvarnstugan.
Personal var Karl-Martin Axelsson, Kim Arrio,
Lars Nilsson, Ture Persson och Lars Gezelius.
Under maj var stationen bemannad 24 dagar.
Strandängarna inventerades, grågåskullar räknades och karteringen av skäggdopping, skedand,
årta, snatterand, skrattmås, pungmes, trastsångare, skrattmås och tärnor påbörjades. Holkarna
vid Kvarnstugan och Glänås kollades. Personal
var bl.a. Erik Johnsson, Martin Linzie (Leksand),
Morgan Johansson, Eva Vogel-Rödin, Jan Henriksson, Anders Elf, Bengt Andersson, Lars Nilsson,
Lars Gezelius, Tony Håkansson, Karl-Martin
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Axelsson och Ruben Brage. Stationen gästas av
en grupp naturvårdare från RSPB - Royal Society
for Protection of Birds - i Storbritanien. Två paddelturer företogs till Renstad yttre/Prästören och
Tovören.
Juni-juli
Under juni var stationen bemannad 27 dagar.
Arbetet under perioden dominerades av inventeringar av häckande fåglar på strandängarna, trastsångare, rördrom, måsar, tärnor, doppingar, trana
och pungmes. Punktruttsinventeringarna ”Tåkern
runt” och Omberg genomfördes. Paddlingen blev
omfattande och totalt 23 paddelturer genomfördes
fördelat på Renstad yttre 12, Tovören/Svälinge två,
västra vassarna sju, östra delen tre, Källstadviken
en, Lorbydeltat en och Prästören två. Ringmärkning av boungar av skrattmås, fisktärna, skäggmes
och holkhäckande fåglar bedrevs. Den traditionella nattsångarinventeringen genomfördes 8
juni. Personal var Janusz Stepniewski, Polen, som
arbetade en månad (i fjolårets rapport glömdes att
nämnas att han var ryggraden i personalstyrkan i
juni 2004), Lars Gezelius, Kim Arrio, Lars Nilsson och Karl-Martin Axelsson. Kristina Persson
från Linköpings universitet var gästforskare och
studerade gullvivefjärilen på Ombergsliden.
I juli var stationen bemannad 22 dagar. Den
standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal
startade 1 juli och fångst bedrevs under totalt nio
morgnar. En guidningsmärkning genomfördes
vid Glänås. I övrigt inventerades pungmes och
rastande vadare, främst vid Sjötuna. Antalet svankullar i sjön räknades. Paddelturer genomfördes till
Renstad yttre fyra gånger och Källstadviken/Åsby
sex gånger. Personalen utgjordes av Janusz Step-

Väder
(Uppgifterna är hämtade från väderstationen
Herrberga, SMHI, som ligger ca 20 km öster
om Tåkern). Sammanfattningsvis ett varmt
och relativt nederbördsfattigt år. Inledningen
på vintern blev mycket mild med snöfria december och januari. I februari blev det kallare
med fortsättning i mars. Isläggningen i sjön
började i december men 3 januari var sjön helt
öppen igen. I början av januari svepte stormen
Gudrun in över sydsverige och 70000 kubikmeter skog föll. Omkring 20 januari frös sjön
till igen. Därefter var sjön kontinuerligt istäckt
fram till månadsskiftet mars/april. Maj och
juni blev tämligen kalla och nederbördsrika
(särskilt i maj) och många sent ankommande
flyttfåglar hade det inte så lätt. Andra halvan
av året blev mycket varmare än normalt och
hösten var mycket torr. September blev som
en förlängning av sommaren.
niewski, Karl-Martin Axelsson, Lars Gezelius,
Anders Olovsson (Karlstad), Aki Megrath, Filip
Larsson, Adam Bergner, Marta Sawczak (Polen)
och Maria Derecka (Polen).
Augusti-september
I augusti var stationen bemannad 21 dagar och i
september 24. Personal var Karl-Martin Axelsson, Lars Gezelius, Anders Olovsson, Kim Arrio,
Elis Ölvingsson, Johan Jensen, Axel Jensen och
Bengt Andersson. Den lettiske ornitologen Andris
Avotins arbetade 2,5 veckor som årets utbytesor-

nitolog från vår vänstation Engure. I september
arbetade de polska ornitologerna Zofia Owczarek
och Magdalena Zadrag med ringmärkningen. Två
simfågelräkningar samt fyra gås- och tranräkningar genomfördes. Ringmärkning vid Renstad
kanal bedrevs 38 morgnar. Rastande vadare räknades på strandängarna. Clas Hermansson från
Hornborgasjön gästade stationen för att studera
rastande tranor och andelen ungtranor.
Oktober-december
Under perioden var stationen bemannad 19 dagar. Sex gåsräkningar och en simfågelräkning
genomfördes.Ringmärkning bedrevs vid Renstad
kanal sex morgnar under oktober/november. Årets
inventeringar sammanställdes, holkar rensades
och en del fåglar ringmärktes vid fågelbordet.
Personal/ flitiga gåsräknare var Bengt Andersson,
Karl-Martin Axelsson, Kim Arrio, Tommy Berg,
Anders Elf, Benny Ekberg, Christer Eriksson,
Lars Frölich, Lars Gezelius, Ellen Hultman, Tony
Håkansson, Gunnar och Elke Myrhede, Jan-Erik
Nordqvist, Ruben Brage och Tommy Tyrberg.
Årets traditionella gåsmiddag lockade 21 personer. Hemsidan www.takern.se hade över 14 000
besök. Det var en kort resumé av fältstationsåret
2005. Ett varmt tack till alla som bidragit till
årets inventeringar.
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