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Tåkernobsar 2006

Under året noterades enligt Svalan
200 arter vid sjön. Det lade Tåkern på
delad 18:e plats i Sverige, samma som
Kvismaren!

Lars Gezelius
Doppingar-änder

Rördrom noterades från 19 mars och 44 hannar höll revir (Ture Persson). Smådopping noterades
med två vårobservationer: ett ex Glänås 14 april respektive Väversunda 21 maj. 1 juli sågs ett ex vid
Glänås. Under hösten gjordes 12 observationer av 1-4 ex 5 augusti-29 oktober. Enda vårobservationen
av svarthakedopping var ett ex som sågs 21-22 april, en trolig tillfällig rastare. Nästa observation
gjordes 29 juli, ett ex vid Glänåstornet. På samma lokal sågs ett ex också 23 september och 7 oktober.
Från Sjötuna udde finns spridda noteringar av ett ex 26 augusti-4 oktober. Vid Hovtornet fanns ett ex
3 september och två ex 6 oktober. Under april/maj gjordes en inventering av gråhakedopping i sjön
och 53 revir lokaliserades, nästan samtliga i västra delen av sjön. 119 par skäggdoppingar häckade
under året liksom snatterand 42 par, skedand 17 par och årta 13 par. En sjöorre noterades vid Hov
30 april (Bengt Arhall) och en två svärtor 17 december vid Glänås (Lars Frölich). Tre smålommar
sågs vid Åsberga 5 oktober (Anders Elf). Övriga simfåglar och gäss redovisas på sid 5-7.

Rovfåglar
10 havsörnar höll till vid sjön i januari, samt i november/december. En till två kungsörnar (2K4K+) sågs vid sjön 2 januari till 27 mars. Flera observationer av blåhök och fjällvråk har gjorts
under vinterhalvåret. Stenfalk observerades från januari till slutet av maj samt under september december. Tornfalk sågs vid 24 tillfällen från april och året ut. Arten verkar långsamt öka. Hela 12
lärkfalkar sågs samtidigt vid Lövängsborg 31 maj. Sex-sju par bedöms häcka vid sjön. En till två
pilgrimsfalkar observerades vid minst 35 tillfällen under året. Två par häckade på Omberg, två
ungar märktes i ett bo medan det andra misslyckades (Lars Gezelius). Två röda glador sågs vid
Heda 11 april (Adam Bergner, m.fl.). Därefter sågs ett ex 27 april vid Renstad kanal (Lars-Göran
Lindgren), ett ex 9 juni vid Åsberga (Anders Elf) och ett ex Kvarnstugan 16 augusti (Anders Olovsson). En brun glada sågs vid Ödeshög 4 juni (Rainer Winkler). En hona av ängshök sågs 19 augusti
respektive 21 september (Bengt Andersson, Kurt Adolfsson).

Höns-ugglor
Under våren blev det endast en topp på 861 rastande tranor 9 april. Nederst i tabellen på sid. 5 visas
höstsiffrorna för trana. Ca 300 ex översomrade vid sjön. 17 par bedöms ha häckat i sjön (Lars Gezelius).
En tranunge ringmärktes vid Lövängsborg 17 juli. Den färgmärktes med kombinationen. En trana
stannade kvar året ut. Troligen sjuk? Spelande vaktel har rapporterats från ca 15 platser från maj till
augusti. Spelande kornknarr har hörts vid Lövängsborg 10 maj -5 juni. Ett ex hördes också vid
Kälkestad 16-20 juni samt vid Svälinge 8 juni. Arten hördes också vid Isberga, St. Broby och Borghamn
i maj/juni. I maj fanns sex revirhävdande småfläckiga sumphönor runt sjön (Lars Nilsson, m fl.).
Storspov har spelat på minst fem platser runt sjön. Större strandpipare noterades under häckningstid
med 1-2 ex vid Sjötuna 25 april till 30 maj. Även under sommaren och hösten sågs 1-3 ex vid ett 10tal tillfällen. Revirhävdande mindre strandpipare noterades vid Sjötuna riktigt unga fåglar noterades
här 18 juli. 13 ex sågs på Sjötuna 21 juli (Adam Bergner, Filip Larsson). Dubbelbeckasin spelade
med ett ex Herrestad äng 9-11 maj (Anders Elf) och Lövängsborg 11-29 maj (Christer Eriksson,
m.fl.). Under hösten ringmärktes 26 dvärgbeckasiner vid Glänås. Brushanar noterades med som
mest 50 ex vid Glänås 14 maj (Anders Elf). En rödspov noterades vid Glänås 4 juni (Bo Ebenman)
och ett ex av rasen islandica rastade vid Sjötuna 28 september - 14 oktober (Claes Nilsson, m.fl.).
Två ex rastade också vid Hov 11 oktober. En svartsnäppa varnade vid Tovören 25 och 29 juni (Lars
Gezelius).
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Tre kustsnäppor rastade på Svanshals äng 20 juli (Bengt Arhall). Småsnäppor rastade fåtaligt med
1-3 ex vid Glänås och Sjötuna 14 augusti - 30 september. 10 - 27 maj rastade 5-12 mosnäppor vid
Sjötuna. Under sensommaren rastade endast 2-5 ex vid enstaka tillfällen. 1 augusti rastade sju
spovsnäppor vid Sjötuna (Anders Olovsson). Kärrsnäppor rastade från 26 maj till 14 oktober, som
mest vid Sjötuna med 20 ex 18 juli, 35 ex 30 september och 50 ex 8 oktober. Två myrsnäppor sågs
vid Glänås 5 juni (Bengt Andersson). De första dvärgmåsarna (4 st) dök upp 6 maj. En adult fågel
fanns vid skrattmåskolonin Glänås i slutet av maj, men det blev ingen häckning i år. Åtta ungfåglar
sågs där 8 juni. Ca 1280 par skrattmåsar gick till häckning i sjön och omkring 1150 ungar kom på
vingarna. Ett riktigt lyft för arten i sjön tack vara restaureringen av öarna vid Glänås! (Lars Gezelius).
En svarthuvad mås sågs på Herrestad äng 18 april (Anders Elf). Silltrut noterades vid tre tillfällen
under våren/sommaren. Skräntärna noterades från 8 april till 16 september. Som mest 21 ex vid
Sjötuna 3 augusti (Anders Olovsson). I övrigt endast 1-8 ex. 151 par fisktärnor häckade i år med
god framgång. 11 par svarttärnor gick till häckning och minst tre ungar kom på vingarna. En obs av
turturduva gjordes vid Åbylund 19 oktober (Anders Elf). En berguv fanns vid sjön i mars/april. En
jorduggla höll till på Herrestad äng 21 januari till 16 mars (Fredrik Felt) och ett ex sågs på Kvarnängen
29 mars (Kim Arrio). Hornuggla observerades vid fem tillfällen under våren/sommaren. Två
nattskärror hördes spela vid Dags Mosse. Enstaka kungsfiskare sågs vid Lorbybäcken 8 juli samt
Ramstadbron 14 oktober och Kolsbro 31 december. Mindre hackspett observerades endast vid fyra
tillfällen under våren (i april/maj) vid Väversunda, Kvarnstugan och Glänås. Göktyta noterades på
fyra platser i maj; Väversunda, Kvarnstugan, Glänås och Svälinge.

Tättingar
En skärpiplärka sågs 5 oktober (Jan Henriksson) och två forsärlor höll till vid Kolsbro 23 september
till 1 oktober. En forsärla sträckte också över Hov 1 oktober (Christer Eriksson). Endast två
höstobservationer av rödstrupig piplärka gjordes. En berglärka gladde många skådare vid Källstad
kyrka 7-28 mars (Gebbe Björkman, Bengt Andersson, m.fl.). Törnskata har rapporterats från sex
platser vid sjön under häckningstid. En blåhake hittades vid Svälinge 18 september (Anders Elf).
Ringtrast observerades med en hane vid Isberga 13 - 17 april (Bengt Andersson) och tre honor vid
Hedaslätt 23 - 27 april (Henrik Ramstedt, Jan Henriksson) samt en hona vid Kolsbro 27 april (Anders
Elf). Vid Åbylund fanns 62 par häckande råkor 4 maj (Mats berggren, Erik Johnsson) och 550 råkor
sågs vid Åsberga 2 juli (Anders Elf). Under vår och försommar noterades revirhävdande vassångare
på sju platser. Två ungfåglar ringmärktes 2 juli och 17 september. Gräshoppsångare sjöng på ca 13
platser under försommaren. Kärrsångaren har varit normalvanlig med 10 sjungande fåglar i Tåkerns
närhet (inklusive Alvastra pålbyggnad). En sen rörsångare ringmärktes i Renstadvassen 16 oktober.
En av bygdens tyngsta obsar under året var den taigasångare som upptäcktes vid Stora Lund 6
oktober (Claes Nilsson) och även sågs dagen därpå. Under vintern var det relativt gott om skäggmesar
i sjön. 28 januari noterades ca 300 ex i vassarna mellan Renstad och Holmen. Pungmesen har uppträtt
mycket fåtaligt. Ett revir fanns vid en liten kanal vid Herrestad äng. En hane sågs också på Svanshals
udde 5 juni och en hane vid Renstad kanal 11 juni -2 juli samt en hane vid Glänås 2 juli. Ett ex
ringmärktes vid Renstad kanal 3 oktober. Rosenfink har hörts sjungande på tre-fyra platser invid
sjön. Vinterhämpling har noterarts enstaka vid tillfällen i april och september-oktober. Flest vid
Renstad kanal med 25 ex 30 september (Anders Olovsson). Många rapporter om snösparvar föreligger
- de flesta i mars men även några i november. Som mest 60 ex Åbylund 16 november (Andes Elf).
Rapportera iakttagelser från Tåkernområdet till Lars Gezelius eller på Svalan.
http://svalan.artdata.slu.se/rappsyst/
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Gås- och tranräkningar hösten 2006
Lars Gezelius och Bengt Andersson
Under hösten genomfördes åtta gåsräkningar. Mittmånadsräkningarna på hösten ingår i de av
Wetlands International samordnade europeiska inventeringarna av gäss. Räkningsmetodiken var
densamma som tidigare år, d v s gässen räknades under morgonuppfloget från sju platser runt sjön.
Räkningarna kompletterades med artbestämning av ovanligare arter på fälten senare samma dag eller
dagen efter.
Antalet gäss vid räkningarna under hösten framgår av tabellen nedan. Det mest anmärkningsvärda var
väl att grågäss och vitkindade gäss uppträdde i rekordantal. Sädgässen rastade i tämligen normala
antal om man ser till den senaste 10-årsperioden. De första anlände i slutet av augusti och 200 ex
stannade kvar året ut i den milda december. Under hösten noterades fyra-sex ex av tundrasädgås A.
f. rossicus 16-28 oktober. Årets enda obs av fjällgäss blev sex adulta vid Hov 16-17 oktober (Benny
Ekberg, m.fl.). Bläsgässen uppträdde mycket sparsamt fram till slutet av oktober, då en topp om drygt
100 ex nåddes 28 oktober. Spetsbergsgässen visade samma mönster med en topp på 40 ex. 28 oktober.
Maxantalet för kanadagås blev lägre än de föregående höstarna. Vitkindade gäss rastade från slutet
av september till slutet av oktober med en rekodtopp på 300 ex 29 oktober. Prutgåsen är ovanlig vid
Tåkern men denna höst rastade 1-3 ex från 12 september till 28 oktober. Årets enda obs av stripgås
blev en ungfågel 28 september vid Åbylund. En snögås vid Hovtornet 22 september. Tranorna
rastade återigen i rekordantal vid Tåkern denna höst. Toppen blev hela 5800 ex. i mitten av oktober.
Tabell 1. Antalet individer av olika gåsarter vid höstens räkningar. Number of Geese counted
during the autumn.
19/8
2/9
16/9
30/9
14/10 21/10
28/10
11/11
1

6

700

4120

13000

11750

10110

1530

8680

13940

15100

10360

7000

9770

2540

3

Bläsgås
Anser albifrons

-

-

-

6

5

32

106

7

Spetsbergsgås
Anser brachyrhynchus

-

-

1

17

6

2

40

4

Fjällgås
Anser erythropus

-

-

-

-

-

-

-

-

360

2435

1700

700

430

210

3720

580

Vitkindad gås
Branta leucopsis

-

-

-

10

25

160

300

-

Stripgås
Anser indicus

-

-

-

1

-

-

-

-

Prutgås
Branta bernicla

-

-

3

-

2

-

2

-

1700

2625

3000

3103

5800

4950

730

1

Sädgås
Anser fabalis
Grågås
Anser anser

Kanadagås
Branta canadensis

Trana
Grus grus
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Simfågelräkningar

Lars Gezelius

Under hösten genomfördes tre simfågelräkningar (se tabell intill). Räkningen i
september var en del av de alleuropeiska räkningarna av simfåglar som samordnas av
Wetlands International där räkningen i september var 30-årsjubileum. Väderbetingelserna var bra vid alla räkningstillfällena med god sikt och svaga vindar. Räkningsplatserna var i stort sett bemannade som tidigare år, d.v.s. Svanshals udde, Glänås,
Sjötuna, Hov, Säbyviken, Svälinge, Åsby samt en paddeltur i Renstad yttre.
Efter förra höstens rekordantal av rastande simfåglar blev det denna höst något lägre
antal, men i ett 30-årsperspektiv dock höga antal över lag. Antalen låg vid alla
tillfällena på 2 - 3 gånger över medelantalen för den senaste 10-års perioden. En stor
del av sjöns bottenyta var bevuxen av axslinga Myriophyllum spicatum och
kransalgen rödsträfse Chara tomentosa.
Skäggdoppingen var mycket talrik med ett rejält oktoberrekord. Storskarven
hade en topp kring 1999/2000, men den har nu minskat som rastare/fiskare i Tåkern.
Det var konstant höga antal av knölsvanar i sjön under året med rekord i augusti.
Så sent som 27 december räknades 1100 ex i sjön. 50 knölsvanskullar räknades i
sjön i juni. 200 sångsvanar räknades 30 mars och drygt 70 ex i novemver/december.
Sju mindre sångsvanar rastade vid Svanshals äng 9-11 april (Christer Kimgård,
m.fl.) och 1 ad och 2 juv rastade 21 oktober - 11 november (Karl-Martin Axelsson,
Bengt Andersson). Snatterand rastade i höga antal under hela hösten. 18 maj sågs
100 hanar vid Glänås och 42 par bedöms ha häckat i sjön. Gräsand och kricka
rastade i måttliga till normala antal, medan bläsanden rastade i mycket höga antal med
ett rejält oktoberrekord på över 8000 ex! Bland dykänderna var det relativt gott om
vigg och mycket höga antal av brunand även om det inte blev några rekord. 11 juni
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Totalt antal inräknade simfåglar, exklusive sothöns, i Tåkern under septemberräkningen 1974-2006. Linjen anger rullande treårsmedelvärde.
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rastade 600 brunandshanarvid Tovören (Lars Gezelius) och 25 juni fanns här 2000
ex (Anders Elf). Under våren rastade 1500 vigg vid Glänås 22 april (Stefan
Svensson). Det är tangerat rekord för Tåkern! Även knipan rastade i höga antal med
rekord för september. Under våren räknades 600 knipor vid Glänås 14 april.
Sothönan låg också högt över medeltalen hela hösten. Uunder våren sågs 735 ex vid
Glänås 10 april. Salskraken rastade med som mest 70 ex under våren och i ungefär
samma antal under senhösten. Några ströex fanns även under häckningstid. En hane
av amerikansk bläsand rastade vid Tranören 29 juni (Anders Elf). Under våren sågs
1-2 bergänder (par) 9 april till 3 juni. Stjärtand noterades med ett par vid Renstad
kanal 17 maj och Sjötuna 30 maj samt en hane vid Tovören 8 juni. Ett par gravänder
häckade vid Glänås och 11 pulli sågs 29 maj.
Tabell. Antal simfåglar vid höstens simfågelräkningar. Inom parentes anges medelantalet för de senaste 10 årens räkningar. Rekordsiffra markerad med stjärna.
19/8 (96-05)

16/9 (96-05)

14/10 (96-05)

188 (120)
1
(0)
0
(0)
1
(0)
324 (357)
21
(37)
2128 (1189)

439* (103)
0
(0)
0
(1)
4*
(0)
100 (213)
2 (35)
2160 (1020)

(0)
(0)
(1)
(722)
(169)
(942)

1
(3)
0
(0)
0
(1)
3512* (1244)
507 (225)
708 (1004)

20
(4)
0
(0)
0
(3)
8856* (1689)
220 (251)
516 (419)

Gräsand Anas platyrhynchos
Stjärtand Anas acuta
Årta Anas querquedula
Skedand Anas clypeata
Brunand Aythya ferina

817 (1211)
33
(6)
2
(2)
41
(33)
12730 (3284)

854 (698)
176
(33)
0
(0)
43
(25)
6585 (3063)

1068 (715)
28 (58)
0
(0)
69 (27)
8593 (2402)

Vigg Aythya fuligula
Bergand Aythya marila
Knipa Bucephala clangula
Obest. änder Ducks sp.
Salskrake Mergus albellus
Småskrake Mergus serrator
Storskrake Mergus merganser
Obest skrak Mergus sp.

746
0
43
2400*
0
0
0
0

(228)
(1)
(53)
(522)
(1)
(0)
(3)
(0)

291 (115)
0
(0)
143*
(53)
0 (1056)
0
(0)
11*
(0)
89
(49)
0
(0)

625 (450)
0
(0)
601 (159)
8735* (1224)
66 (36)
0
(0)
145 (227)
0
(0)

Sothöna Fulica atra
Rörhöna Gallinula chloropus

10400 (3322)
0
(0)

8800 (2913)
0
(0)

3830 (2459)
0
(0)

Summa:
% av medelvärdet

33848 (12282)
276 %

24383 (12490)
195 %

Skäggdopping Podiceps cristatus 311* (126)
Gråhakedopping Podiceps grisegena 0
(0)
Svarthakedopping P. auritus
0
(0)
Smådopping
2
(0)
Storskarv Phalarocorax carbo
127 (434)
Häger Ardea cinerea
18
(43)
Knölsvan Cygnus olor
2540* (1094)
Sångsvan Cygnus cygnus
Rostand Tadorna ferruginea
Gravand Tadorna tadorna
Bläsand Anas penelope
Snatterand Anas strepera
Kricka Anas crecca

0
0
14*
2980
275
372

36077*(11676)
309 %
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Stöd Engure fågelstation i Lettland
Enguresjön ligger nära kusten vid Rigabukten och är Tåkerns ”vänsjö”.
Den liknar Tåkern med stora vassområden och kransalger bland undervattensväxterna. Verksamheten vid Engure drivs av Biologiska institutet
och är inriktad på populationsekologi hos framförallt änder och skrattmås.
Engure stationen lever på knappa resurser och framtiden är oviss.
I fjol gick tyvärr inget bidrag ut men vi siktar på 2007. På nio år har
utdelningen blivit drygt 20 000 kr till verksamheten där.
15 000 kr av summan kommer från enskilda donatorer, vilket vi tackar så
mycket för.
Bidraget går och kommer att gå till den löpande verksamheten samt till
utrustning som kan behövas vid Engure. Det särskilda kontot är nedlagt.
Valfritt belopp kan betalas in på föreningens ordinarie postgirokonto. Märk
talongen Engure.

Kallelse till årsmöte
Tåkerns Fältstation håller årsmöte onsdagen den 21 mars 2007
kl. 18.30. Platsen är Brockmanssalen i Biografhuset, Stråtomtagatan 6 i Ödeshög. Åk söderut genom centrum. Passera avfarten mot Tranås och ta sedan av till höger. Efter
årsmötesförhandlingarna blir det fika och ett föredrag av
Claes-Göran Ahlgren, ordförande i Örn 72 om örnar och åtlar.
Fika med smörgåstårta utlovas.
Välkommen !
Vårens första gåsräkningar
Vi drar igång räknandet av rastande
gäss i mars igen. Räkningsdagarna
är preliminärt 17, 24 och 31 mars,
samt 6 april.
Anmälan till Bengt Andersson,
0144-108 72.

Tack Viking !
Viking Olsson har skänkt en stor samling
böcker och tidskrifter till ÖLOF och Tåkerns
Fältstation. Bland tidskrifterna finns
inbundna samlingar av Svensk Faunistisk
Revy 1941-60, Fauna och Flora 1916-2001
(1930-69 i snygga klotband), Sveriges Natur
i häften + årsböcker 1931-92, Report on
Swedish Bird Ringing 1960-2003, Anser
1976-2006, Ornis Svecica 1991-2006, samt
Fågelåret 1992-2004.

www.takern.se

