Fågelobservationer vid Tåkern 2005
Anders Elf och Lars Gezelius
En svartpannad törnskata blev ny art för Tåkern och den 270:e arten för Tåkernområdet. Även sällsyntheter som svarthalsad dopping och sommargylling noterades.
Bland rastare kan nämnas att antalet simfåglar slog alla rekord under hösten, medan
t.ex pungmesen minskar kraftigt.
Knölsvan Cygnus olor
Antalet kullar i sjön var ca 80 (Lars Nilsson). En
hög siffra, men ändå en nedgång från de två senaste
årens 140 resp 100 kullar. Medelkullstorleken på
28 kullar räknade 9-28.6 var 4,2. Årets högsta
siffra blev 2681 som inräknades 5.10.
Sångsvan Cygnus cygnus
De största antalen sågs i månadsskiftet mars-april.
114 ex räknades 28.3. Ett mindre antal sommarobsar gjordes, mest av 2K-fåglar.
Sädgås Anser fabalis
Upp till 200 ex sågs i januari, men försvann då
snö och kyla återkom i slutet av månaden. Nio
ex härdade dock ut till 20.2 och så sent som 26.2
fanns ett ex kvar. Under våren noterades arten
22.3-7.5 med max-siffran 100 ex 2.4. Höststräcket
pågick mellan 14.8 och 11.12. Max-siffran 12300
noterades 12.11, normalt till antal men sent i tiden
då hösttoppen brukar inträffa kring 20.10.
”Tundrasädgås” Anser fabalis rossicus
Två ex vid Säby 21.10 blev årets enda obs (Bengt
Arhall).
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
En fågel fanns vid Tåkern 16-27.1 (Anders Elf).
Det egentliga vårsträcket skedde sedan mellan
22.3-10.5. 24.3 rapporterades 20 ex (Oscar haraldsson, Benny Ekberg), vilket blev säsongens
högsta siffra. 31.5 -1.6 sågs en fågel vid Lövängsborg (Jörgen Olsson). På hösten var arten närvarande 10.9-11.12. Arten sågs mest i smärre antal
men 12.11 noterades 82 ex (Benny Ekberg).

Bläsgås Anser albifrons
Bläsgäss rastade vid sjön 20.3-23.4 i enstaka ex
men större antal noterades 2-10.4 med som mest
63 ex (Anders Elf). Dessutom sågs en sträckande flock på 70 ex 10.5 (Martin Linzie). Under
hösten var arten synnerligen sparsam, endast ca
tio obsar utspritt under tiden 16.9-11.12 och som
mest tio ex 25.10. Troligen var det frånvaron av
lämpliga vindar under sträcktid som gjorde att
arten var så sällsynt.
Fjällgås Anser erythropus
Minst nio ex sågs vid sjön under hösten. Två ex
noterades 17.9. Sedan fanns en grupp om sju
ad fåglar vid Säby 9-13.10 (Benny Ekberg). En
långstannande fågel som ffa sågs öster om Tåkern
1.10-6-11.
Grågås Anser anser
Max nio ex noterades 15-27.1 men inga övervintringar genomfördes. Vid vårens räkningar sågs
som mest 2500 ex 28.3. Som häckfågel är arten
talrik och minst 800 kullar noterades i slutet av
maj (Lars Gezelius), det näst högsta antalet som
noterats efter de 967 kullar som räknades 2002.
Medelkullstorleken av 69 kullar som obsades 515.5 blev 4,1 vilket är relativt lågt. Höststräcket
kulminerade 3.9 då 14200 ex noterades, endast
200 ex färre än fjolårets rekordnotering. De sista
fåglarna sågs 11.12 (Bengt Andersson).
Stripgås Anser indicus
En fågel fanns vid Tovören 1.7 (Anders Elf).
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Vitkindad gås Branta leucopsis
Enstaka fåglar noterades 22.3-12.6. Inga hetare
häckningsindicier har inrapporteras. Även under
höststräcket noterad med enstaka ex 17.9-11.12.
Prutgås Branta bernicla
Två fynd under något udda tidpunkter; ett ex
sträckte mot öster 24.5 (Erik Johnsson) och ett ex
rastade 21-26.7 (Georg Andersson), båda gångerna
vid Sjötuna.
Gravand Tadorna tadorna
Inga säkra häckningar har genomförts men fåglar
har setts krypa in under husgrunder på två ställen
vid en lokal. Dessutom sågs en ad + 5 1K vid
Tovören 26.7 (Anders Elf). Under hösten noterad
fram t o m 20.11, vilket får anses sent.
Chilebläsand Anas sibilatrix
Ett ex utanför Svälingetornet 20.8 (Anders Elf) var
med stor säkerhet en rymling från någon fågelpark
då arten häckar i Sydamerika.
Bläsand Anas penelope
Två par noterades vid Tovören 12.6 (Anders Elf),
vilka möjligen kunde tyda på häckförsök. 500 ex
sågs i sjön 29.6, Fåglarna är översomrare/ruggare
från nordliga populationer som avbrutit ev. häckningsförsök. Under höstens räkningar 20.8, 17.9
resp 15.10 räknades 3000, 3200 samt 2978. De
två första noteringarna är ”all time high” för resp
period. Fyra ex vid Glänås 11.12 (Lars Johansson).
Decemberfynd görs ej årligen.
Snatterand Anas strepera
Årets första obs gjordes 1.4. Under sommaren
hittades tre bon i skrattmåskolonin vid Prästören
och två kullar sågs vid Renstadsvassen. Totalt
uppskattades populationen till 31 par (Lars Nilsson), att jämföra med 29 par 2002, 32 par 2003
och 52 par 2004. Under räkningarna fanns 720,
900 resp 672 ex. Max-siffran är ett prydligt Tåkernrekord.
Stjärtand Anas acuta
Det första paret sågs vid Svälinge 22.3. Några som72

marfynd gjordes; en hanne vid Säby 12.6 (Anders
Elf), två ex vid Hov 14.7 (Georg Andersson) och
ett ex Tovören 26.7 (Anders Elf), men inga ytterligare häckningsindicier. Den 15.10 noterades 349
ex vilket är nytt rekord i sjön. Årets sista rapport
gäller fem ex 14.11 (Bengt Andersson).
Årta Anas querquedula
Första obsen gjordes 8.4 (Joakim Gustafsson).
Under 2005 räknades till tolv revir vid sjön (Lars
Nilsson). Sista rapporten gäller två ex 31.7 (Lasse
Linde).
Skedand Anas clypeata
Första obsen under våren gjordes 4.4. 13 par beräknas ha funnits i sjön under häckningstid (Lars
Nilsson). Den 18.6 noterades dock 120 ex vid
Tovören (Lars Gezelius), vilket kanske antyder att
populationen är underskattad. Vid höstens simfågelräkningar noterades som mest 67 ex 20.8. Sena
fåglar sågs vid Hov och Glänås 14-20.11.
Brunand Aythya ferina
Ett tiotal bofynd och fynd av kullar gjordes under
sommaren. Redan 18.6 rastade 3000 ex i sjön (Lars
Gezelius) och under räkningarna (se ovan) fanns ca
16000, 15000 resp 11000 ex i sjön. Förra rekordet
var 7000 ex 1988. Så sent som 19.11 fanns ännu
5000 ex kvar (Anders Elf).
Vigg Aythya fuligula
Under räkningarna noterades nytt augustirekord
med 1500 ex. Så sent som 14.11 räknades 2000
viggar i sjön (Anders Elf). De största antalen brukar noteras runt 1.5 då 3000-5000 nordsträckande
fåglar kan ses rasta.
Bergand Aythya marila
Ett till fyra ex av arten noterades vid fyra tillfällen
8-27.4 (Jan Graveleij, m.fl.). Dessutom två ex vid
Svanshalsudde 20.8. Ett tidigt höstfynd.
Knipa Bucephala clangula
Arten var likt de flesta andra andarter talrik under
hösten och i oktober sågs 992 ex. 19.11 noterades
ca 1500 ex utanför Glänås (Anders Elf). Den
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Storskarvsboet med fyra ägg som påträffades på en av de små öarna vid Prästören.
tidigare högsta siffran som noterats under 30
års simfågelräkningar är 168 ex! Likt viggen är
dock arten betydligt talrikare under vårsträcket
och torde årligen rasta med 3000-5000 ex vid
islossningen.
Kamskrake Mergus cucullatus
En hanne låg i sjön 17.9-13.11 (Bengt Andersson,
m.fl.). Ny art för Tåkern, men troligen förrymd
och ej spontan gäst från Nordamerika.
Salskrake Mergus albellus
Sommarfynd av två par vid Sjötuna 9.6 (Lars
Gezelius), samt en honfärgad vid Glänås 20.7
(Bengt Andersson). Högsta noteringen under
hösten blev 100 ex utanför Glänåstornet 19.11
(Anders Elf).

Småskrake Mergus serrator
En sällsynt men årlig gäst vid sjön. Tre fynd från
17-28.5 (Anders Elf, m.fl.), samt 17 ex vid Glänås
24.9 (Sten-Erik Bohlin).
Storskrake Mergus merganser
1500 ex fiskade utanför Glänåstornet 19.11(Anders
Elf). En av de högsta siffror som rapporterats
från Tåkern
Vaktel Coturnix coturnix
Spelande vaktlar hördes runt sjön 9.6-20.8. Som
mest hördes fyra ex samma natt (Bengt Andersson),
men upp till tio ex kan ha varit inblandade.
Storlom Gavia arctica
Tre fynd av ensamma ex; Hov 30.4 (Jim Sundberg),
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Svälinge 15.5 (Anders Elf) och Tranören 23.10 (gm
Anders Elf). Så sena höstfynd är exceptionella.
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Under hösten gjordes flera obsar vid Hov, en gammal fågel och tre st. 1K upptäcktes 20.8 (Tommy
Tyrberg), varför det finns starka skäl att misstänka
att häckning ägt rum i östra Tåkern. Två ex sågs
på samma lokal 17-28.9 (Benny Ekberg) samt ett
ex 15.10. Vid Glänås sågs ett ex 14.8 och tre ex
2.10 (Stefan Svensson).
Skäggdopping Podiceps cristatus
Årets första fågel sågs i Svälingetornet 28.3.
Antalet lokaliserade par blev 111 (Lars Nilsson).
Trots att resultatet ligger nära fjolårets (119 par)
kan man notera stora omkastningar inom sjön.
Vid räkningarna sågs 307, 370 resp 119 ex. Utanför dessa räknades hela 798 ex vid Glänås 4.10
(Stefan Svensson).
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Ännu ett år utan inventering men arten har vid
paddlingar påträffats i normal omfattning, varför vi
bedömer att stammen kan ligga omkring 50 par.
Svarthakedopping Podiceps auritus
Från Hovtornet sågs två ex 10.5 (Oscar Haraldsson). Ev. samma fåglar vid Glänås 6.6 och Sjötuna
8.6 (Robert Petersen). Under hösten noterades
två ex vid Glänås 17.9. 3 ex 18.9 samt ett ex 24.9
(Sten-Erik Bohlin).
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Ett ex sågs 10.6 vid Tovören i nära anslutning till
en skrattmåskoloni (Lars Gezelius, Kim Arrio),
första fyndet i Tåkern sedan 1991.
Storskarv Phalacrocorax carbo
Ett par häckade vid Prästören, men boet prederades när de två ungarna var små (Lars Gezelius).
Under hela den isfria tiden fanns dagligen ca 500
fiskande ex i sjön, de flesta övernattade i Vättern
och dagspendlade sålunda.
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Rördrom Botaurus stellaris
Den första tutande hördes vid Svälinge 22.3.
Inventeringen av revirhävdade hannar har likt
tidigare år skett från fågeltornen, strandvallarna
och vid kanotturer i kanalerna och vid vassens
ytterkant. Stammen är stabil och under säsongen
hördes 52 revirhållande hannar (Ture Persson).
Årets sista obs gjordes 20.11.
Gråhäger Ardea cinerea
I januari fanns minst 1 ex vid Svälinge. Obsar
som tyder på häckning av tre par i vass utanför
Storudden gjordes. Bl a varnande fåglar 12.6
(Anders Elf).
Vit stork Ciconia ciconia
En sydsträckande fågel vid Väversunda 16.4
(Kent Persson).
Röd glada Milvus milvus
Två fynd vid Svälinge; 24.3 (Bengt Andersson)
resp 30.6 (Anders Elf).
Havsörn Haliaeetus albicilla
Observerad under årets alla månader. I januari
upp till åtta ex och under okt-nov max 10 ex.
Under övrig tid en till tre fåglar. Ingen häckning
runt sjön.
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Stammen i sjön är stabil och 49 par sågs under
bobyggnad eller med byte vid boet. Arten noterades
vid Tåkern 23.3-15.10.
Blå kärrhök Circus cyaneus
I dec sågs upp till tre ex över Väversundavassen.
Inga fynd från januari eller under sommarmånaderna har rapporterats.
Stäpphök Circus macrourus
En gammal hanne passerade Kvarnstugan 16.9
(Lars Gezelius) Tåkernområdets andra fynd.
Ängshök Circus pygargus
Honfärgade fåglar fanns vid Kolsbro 20.5 och
Kvarnstugan 1.6 (Anders Elf). Dessutom en
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Tranan häckar med 15-20 par i Tåkern.

ungfågel vid Hov 17.9 (Benny Ekberg), vilket
får anses relativt sent.
Stenfalk Falco columbarius
Noterad alla månader utom juli. Ett ex sågs vid
Åsberga 9.6 (Anders Elf) och enstaka fåglar noterades under vintern.
Lärkfalk Falco subbuteo
På ett relativt litet område runt Svälinge konstaterades fyra häckande par. Totalt bedöms åtta-nio
par ha häckat vid sjön.
Jaktfalk Falco rusticolus
En ung jaktfalk sågs söder om sjön 31.10-3.12
(Johan Jensen, Kim Arrio, Lars Gezelius). Senast
arten sågs vid Tåkern var i mars 2002.

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Observerad årets alla månader men naturligtvis dominerar höstfynd. Två par häckade på Omberg.
Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Den första hördes 1.5. Under året visslade arten
från nio lokaler, något över medelantalet för de
senaste 25 åren (Lars Nilsson). Inga höstfynd.
Kornknarr Crex crex
En fågel spelade vid Lövängsborg 20.6 (Konny
Hörberg).
Rörhöna Gallinula chloropus
En verklig doldis i Tåkerns fågelvärld. Rimligen
häckar arten med flera par i sjöområdet men noteras
ytterst sällan. Under året endast två rapporter; tre
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Ängspiplärkan är numera en mycket ovanlig häckfågel på Tåkerns strandängar.

ex Väversunda 29.4 (Jim Sundberg) och ett ex
Svanshalsudde 2.10 (Stefan Svensson).
Sothöna Fulica atra
En karaktärsart för Tåkern. Det finns inga inventeringar av det häckande beståndet men gissningsvis
finns minst 1000 par. Vid simfågelräkningarna
noterades 15000, 6485 resp 6773 ex.
Trana Grus grus
De första tranorna anlände till Tåkern 19.3. 2.4
rastade 1200 ex och 10.4 rastade 1900 vilket blev
vårens högsta notering. Under året bedömdes att
16 par häckat vid sjön vilket är likvärdigt med
de senaste åren. En tranunge ringmärktes vid
Lövängsborg 3.7. 21.5 och 26.9 sågs den trana
som märktes vid Tåkern 2004. Under höstens
räkningar noterades nytt Tåkernrekord 15.10, då
4100 ex rastade.
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Strandskata Haematopus ostralegus
Fem par hittades vid strandängsinventeringarna.
Ev. kan det finnas något ytterligare par.
M. strandpipare Charadrius dubius
Två par på Sjötuna varav åtminstone ett av paren
med pull (Bengt Andersson, m.fl.). Obsar under
häckningstid gjordes även vid Tovören.
Tofsvipa Vanellus vanellus
På de 247 ha strandäng som inventerats hittades
74 par tofsvipa vilket ger 30 par/km2 (Lars Nilsson). Ung. samma antal som de senaste åren men
lägre än 1999-2001 då minst 100 par häckade.
Stora flockar rastade som vanligt under hösten
och från 20.10 finns en notering om 3000 ex vid
Tovören.
Sandlöpare Calidris alba
Två fynd vid Sjötuna under hösten. 26.7 resp 2.9,

ett ex vid båda tillfällena (Bengt Andersson).
Tuvsnäppa Calidris melanotos
En ad. fågel rastade vid Sjötuna 26.7 (Anders
Olovsson, Bengt Andersson). Andra fyndet vid
sjön efter ett ex vid Tovören 30.5 2004.
Myrsnäppa Limicola falcinellus
Kombinationen av lättillgänglighet och god biotop
gör att Sjötuna udde dominerar vadar-obsarna.
Därför är det inte överraskande att även årets
fynd av myrsnäppa gjordes där; ett ex 17.8 (Dan
Lindmark, Adam Bergner).
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Många fynd både vår och höst. Under våren sågs
två ex vid Herrestads äng 21.4 (Oscar Haraldsson), två ex vid Glänås 24, 27 och 28.4 (Anders
Elf. Claes Nilsson, m.fl.) samt en spelande fågel
vid Ramstadsbron 13.5 (Elon Wismén, Daniel
Lindberg). Riktade insatser efter arten i sept-okt
gjorde att 23 ex kunde ringmärkas vid Glänås.
Dubbelbeckasin Gallinago media
Som vanligt ett antal spelande fåglar, ett ex
Lövängsborg 9-27.5 (dock två ex 17.5) samt ett
ex Herrestads äng 24.5 (Benny Ekberg, Magnus
Swenson m.fl.). Dessutom sågs en rastande fågel
vid Tovören 17.9 (Anders Elf).
Storspov Numenius arquata
Inget par noterades på strandängarna. Dock fanns
fem till sju par på omgivande fält som utnyttjade
ängarna vid proviantering.
Rödbena Tringa totanus
15 par på 247 ha strandäng ger 6 par/km2 (Lars
Nilsson). Två 1K fåglar sågs vid Sjötuna 2.10
(Anders Elf), vilket är mycket sent.
Grönbena Tringa glareola
Tre tidiga individer rastade vid Svälinge 15.4
(Anders Elf).
Roskarl Arenaria interpres
En fågel rastade utanför Glänåstornet 17-19.5

(Georg Andersson, Oscar Haraldsson, Lars Gezelius). En nätt och jämt årlig art med flest fynd
i mitten av maj och början av augusti.
Dvärgmås Larus minutus
Uppträdde sparsamt detta år. Obsar gjordes mellan 11.5-18.6 och utan tecken på häckning. Som
mest sågs sex 2K-fåglar vid Tovören 12.6 (Anders
Elf).
Skrattmås Larus ridibundus
650 par i fem kolonier (Lars Gezelius). Ca 250
pull blev flygga viket ger 0,38 pull/par. I flera
av kolonierna noterades minkpredation.
Skräntärna Sterna caspia
Som vanligt stora flockar under sommaren. Som
mest sågs 55 ex vid Tovören 26.7 (Anders Elf).
Fisktärna Sterna hirundo
Årets första obs gjordes redan 17.4. Under året
häckade 142 par i Tåkern (Lars Gezelius), vilket
är över medeltalet för åren 1993-2004 som är
111 par. Häckpopulationen i Tåkern visar en stor
variation i antal med relativt snabba svängningar.
Uppskattningsvis kom ca 150 pull på vingarna.
Silvertärna Sterna paradisaea
Två silvertärnor sågs vid Svälinge 27.7 (Kjell
Hammelin). Arten är säkert till viss del förbisedd
vid Tåkern.
Svarttärna Chlidonias niger
Årets första svarttärna sågs redan 30.4. I år gick
åtta par till häckning på tre platser (Lars Gezelius). 24.7 sågs 13 ad fåglar tillsammans med 6
st. 1K i Renstad yttre (Janusz Stepniewski). En
flygg ungfågel noterades vid Sjötuna 6.8 (Johan
Jensen). Vi bedömer att sex pull blev flygga detta
år. De senaste tre åren har populationen minskat
drastiskt vid Tåkern men häckningsframgången
var någorlunda god detta år.
Turturduva Streptopelia turtur
En spelande fågel vid Kvarnstugan 6.7 (Janusz
Stepniewski, m.fl.).
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Nattskärra Caprimulgus europaeu
En nattskärra spelade som vanligt vid Dags mosse
27.5-7.7 och ett ex noterades vid Hov 8.6 (Benny
Ekberg).
Kungsfiskare Alcedo atthis
En fågel höll till vid Glänås 20.8 (Lars Frölich),
samt en vid Kolsbro 24.9-3.10 (Tommy Berg,
Anders Elf). Den senare lokalen den säkraste för
arten i Tåkernområdet.
Råka Corvus frugilegus
Kolonin vid Åbylund ligger faktiskt på ”rätt
sida av vägen” för att hamna innanför Tåkerns
rapportområde och där häckade 15 par. 140
råkor sågs vid Holmen 2.7 (Tommy Tyrberg).
Svartkråka Corvus corone corone
Ett ex sågs vid Herrestad äng 22.4 (Anders Elf).
Ängspiplärka Anthus pratensis
Endast en revirhävdande konstaterades på strandängarna under årets inventeringar (Lars Nilsson).
Arten ligger fortfarander på en mycket låg nivå.
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Noterades vid fyra tillfällen i september (Anders
Elf, m.fl.).
Gulärla Motacilla flava
16 par häckade på strandängarna runt sjön (Lars
Nilsson). Det är lägre än 2005 och 2003 då 23
resp. 20 par återfanns men en ökning från 2001
och -02, då sju par konstaterades.
Forsärla Motacilla cinerea
En forsärla rastade vid Glänås 25 mars (Bengt
Andersson) och en till två ex rastade vid Svälinge 17-19 september (Anders Elf).
Blåhake Luscinia svecica
En blåhake sågs vid Säby 8.5 (Kenneth Strand)
och en på Svanshals äng 14.5 (Bengt Andersson). Från 19.8 - 17.9 gjordes fyra observationer och ett ex ringmärktes vid Renstad kanal
7.9.
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Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Arten häckade förmodligen i Ödeshögs tätort
(Gebbe Björkman).
Ringtrast Turdus torquatus
29.4 rastade en hona vid Lövängsborg (Christer
Eriksson).
Gräshoppsångare Locustella naevia
I maj/juni sjöng endast fyra-fem gräshoppsångare
runt sjön; en-två på Hånger, en vid Väversunda
och två vid Kvarnstugan.
Vassångare Locustella luscinioides
Vassångare sjöng på sex olika lokaler i juni (fl.
obs.). 4.8 ringmärktes en ungfågel, vilket tyder
på lyckad häckning.
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Sjungande kärrsångare rapporteras från fem lokaler; Lövängsborg, Charlottenborg, Kolsbro, St.
Broby och Glänås, vilket är tämligen spartsamt.
Under hösten ringmärktes 11 ex.
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Årets inventering slutade på 162 sjungande hanar
(Lars Gezelius), vilket är klart lägre än 2004 då
204 hanar konstaterades. Det är det högsta antalet
hittills.
Gransångare Phylloscopus collybita
Ett ex sjöng vid Storudden, Säby, 17.5 (Anders
Elf).
Mindre flugsnappare Ficedula parva
Minst ett ex sjöng på Omberg i maj-juni (Ellen
Hultman). Ingen observation gjordes vid
Tåkern.
Skäggmes Panurus biarmicus
Under vintern noterades ett 100-tal ex vid Renstad
kanal som hade överlevt de kalla nätterna innan
med -19 grader som lägst (Lars Gezelius).
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Skäggmesar i högflykt.
Sommargylling Oriolus oriolus
Ett ex flöjtade vid Kvarnstugan 6.7 (Janusz Stepniewski, Adam Bergner).
Svartpannad törnskata Lanius minor
Årets tyngsta obs var den svartpannade törnskata
som sågs av Erik Johnsson 24.5 på Herrestad äng.
Inga fler observationer trots efterspaning. Ny art
för Tåkern
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Fanns vid Åsberga med två ex 15.2 och 30 ex 6.4
(Anders Elf).

Snösparv Plectrophenax nivalis
Endast två observationer av snösparv gjordes; ett
ex på Hångerlandet 27.1 (Oscar Haraldsson) och
ett ex vid Tovören 29.10 (Anders Elf).
Ortolansparv Emberiza hortulana
En sällsynt art i bygden, men ett ex sträckte förbi
Kolsbro 24.8 (Anders Elf).
Videsparv Emberiza rustica
En videsparv sågs på Svanshals udde16.4 (Christer
Elderud).

Snösiska Carduelis hornemanni
En snösiska sågs 4.2 vid Gärdslösa (Benny Ekberg)
samt ett ex vid Åsberga 21.12 (Anders Elf).
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
En bändelkorsnäbb flög över Herrestad äng 2.4.
(Anders Elf).
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Endast tre fynd är rapporterade (Kim Arrio, m.fl.).
De gjordes från 9 till 25 juni.

Anders Elf,
Svälinge
592 92 Vadstena

Lars Gezelius,
Hornstäve, Fridensborg
590 76 Vreta Kloster
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