Tåkern
en fågelsjös uppkomst och utveckling.

av
Tommy Tyrberg

"Jag känner mig som ett barn , som leker på
havsstranden och då och då glader sig över
att hitta en rundare kiselsten eller ett vackrare musselskal än andra hittar , medan sanningens stora ocean ligger outforskad därute."
Sir

Isaa~

Newton kort före sin död 1727.

GEOLOGI

fl'åkernbäckenets geologi karaktäriseraB av att det ligger i den
s5dra utkanten av det 5stg5tska kambrosiluromrädet . Detta utg5rs av ett
ungefär triangulärt område med hörnen i västra delen av Iloxen , vid söd
ra Omberg och någon mil NV Motala • Detta isolerade område utgör en rest
av ett ursprungligen sammanhängande sedimentlager som ursprungligen tbi,ckte st5rre delen av Sy-d- och Mellansverige • på de flesta håll har detta
dock borteroderats och urberget blottlagts . På Östgötaslätten har dock
en rest av kambr6silurlagren dock kommit att bevaras genom att insänkas
i f5rhållande till urberget i norr i samband med bildningen av den förkastningsbrant som korsar Österg5tland frånnVättern till Östersj5n och som ger
upphov till den branta nordstranden vid de stora sjöarna i me]lersta Österg5tland (de s.k.

'rännstenssjöarna ' , Boren, Hoxen och Glan samt Brå-

viken) .
Bortsett från zonen närmast söder om f5rkastningen stupar kambrosilurlagren svagt mot norr, detta innebär att erosionen kommit att nå allt
djupare i lagerföljden ju längre man avläsnar sig från f5rkastningen och området upph5r i söder med bottenlagrets utgående • Lagerpackens tjocklek uppgår i norr troligen till max. ca 200 m men mäktigheten avtar snabbt mot söder.
Lagerföljden är :
Ortocerkalksten

(huvudsakligen under- och mellanordovicium , ArenigLlanvirn , Llandeilo , Caradoc och Ashgill)

Alunskiffer

(g~re

mellankambrium , delar av överkambrium samt

Tremadoc (äldsta ordovicium»
Lerskiffer (Paradoxidesskiffer)
Sandsten

(uhderkambrium)

Urberg

(prekambrium)

(undre mellankambrium)

Silur in sensu stricto synes inte föreligga i fast klyft inom Östergötland • Av

~käl

som ovan nämnts förekommer i Tåkernområdet endast de undre

delarna aV ovanstående lagerföljd • Kalkstenen utkilar utmed en linje som sträcker sig från nordligaste Omberg mot nordost över Broby och Strå föratt sedan
böja av åt sydost över Klosterorlunda innan den återtCLr sinMrc10stliga riktning • Den underkarnbriska sandstenes sydgräns torde däremot gå någonstans uhder själva sjön Täkern • De exakta förhållandena är dock dåligt kända då goda

blottningar är sällsynta och endast ett fåtal djupborrningar utfbrts i området.
Urberget 80m utgör berggrunden i den södra delen av rPåkernbäckenet
utgörs av s.k. Smålandsgranit tillhörande den gotiska cykeln med en ålder av
ca 1500 miljoner år och samma bergart underlagrar sannolikt större delen av
Östgötaslätten . Under den mEjard år som förflöt mellan Srnålandsgranitens
bildning och kambrium borteroderades
graniten utgjorde

den bergskedja vars basailia delar

Då det kambriska havet transgrederade in över området ut-

gjorde detta alltså en flack slätt, det s.k. subkambriska peneplanet • Senare
har denudmbionen åtel' frampreparerat detta penaplan som nu bildar underlaget
föl' den mycket flacka svagt mot NV lutande slätten söder och sydost om Tåkern ,
och som även utgör liggandet till den underkambriska sandstenen •
Var och en som

besök~

Tåkern måste ha slagits av kontrasten mellan

slättlandet och Omberg med dess branta sluttningar och relativt kuperade platå. Ombergs uppkomst är intimt förbunden med Vätterns bildning • Dennft sjö utgör ett klassiskt exempel på en gravsänka, d.v.s. ett av förkastningar omgivet bäcken som bildats genTil insänkning i förhållande till omgivningen • Vid en
senare tidpunkt skedde även en insänkning av området öster om Vätterngravens
mellersta del , möjligen var det vid denna tid som det subkambriska peneplanet
fick sin stupning mot NV. I huvudsak skedde insjunkningen utmed den gamla förkastningslinjen men på en strävka av ungefär en mil kom den att följa en något
östligare linje. Det block (en s.k. horst) som kvarstod mellan förkastningarna bildade Omberg . När detta skedde är osäkert

Vätternsänkan är sannolikt pre-

kambrisk , men flera skäl talar för att den i sin nnvarande form utbildades först
lInder permtiden . Omberg har varit av mycket stor betydelse föl'

~åkernbäckenets

utveckling , dels har berget skyddat de sedimentära bergarterna i öster från
erosion (uppe på det utsatta Ornberg är naturliBtvis de sedimentära avlag:rJimgar
som någon gång kan ha funnits sedan länge försvunna), dels utgör berget en naturlig avgränsning av bäckenet mot väster.
Bergarter tillhörande ytterligare två formationer förekommer i Tåkernområddt ehuru i begränsad utsträckning. Omedelbart söder om Omberg finns ett
mindre område av Smålandsporfyr , detta utgör en rest aven äldre bergs formation som i huvudsak har assimilerats av Smmlandsgraniten men som lokalt bevarats
innesluten i denna • Slutligen förekommer även berg tillhörande Visingsöformationen i trakten . Denna formation utgörs aven serie brokiga sandstenar
skiffrar och arkoser av eoka,mbrisk ålder och anstår i nutiden i huvudsak på
Vätterns botten där den skyddats från denudation men den kan även återfinn8s
på ett antal öar i sjön samt på några platser på strändermlJ,. I det aktuella
området förekommer Visingsöformationen endast i den mellersta delen

a~

Ombergs

västbrant där desB relativt mjuka och lätteroderade avlagringar gett upphov
till de s.k. Mullskräerna . I vilken män formationen även anstår under kambrosiluravlagringarna är okänt.
Från den mycket länga perioden (ca 4UO miljoner år) som förflöt
mellan silur- och kvartärperioderna finns inga avlagringar i Tåkernbygden

eller i Mellansverige överhuvud taget . Det får antas att området under denna
~id

utgjorde ett relativt låglänt fastland där erosion helt

d~minerade

Bver de-

position • Genom denna erosion avlägsnades så småningom de kambrnsiluriska avlagringarna och den nutida landskapsbilden i stort sk111pterades fram • Någon
gång under denna tid , kanske i samband med den Kaledoniska orogenesen under
devon eller den Variskiska under perm , biibdades även deJII kraftiga förkastningss,Ystem som korsar Östergötlan .Ifrån Vättern till kusten
da till att ett

fra~ment

DCN

som kom att le-

av kambrosiluren bevarades ute på ÖstgHtaslätten.

POSTGLACIAL lJfPVECKLING
Efter den ovannämnda

~uckan~

på bortåt en halv miljard år börjar

traktens geologiska historia på nytt ca 9000 f.kr. då den retirerande isranden nådde Tåkerbäckenet. I fBrbigående kan dock nämnas att på en plats i trakten hittats rester som möjligen härrbr från en äldre del av kvartären , i de
basala delarna av avlagringarna i Mörka Håls kärr på Omberg (se nedan) har nämligen anträffats pollen av Pinus och Picea som möjligen kan tolkas som omlagrat interglacialt (eller interstadial~material.
Som ovan nämnts nådde isranden Tåkernbygden fbr knappt 11000 år sedan.
Under den närmast föregående varma perioden (Allerödtid) hade isen snabbt retirerat över Sydsvenska hbglandet men ungefär vid den tid då isranden nådde Tåkern
avlbstes den milda Allerödtiden aven betydligt kallare period den s.k. Yngre
Dryastiden . Under denna

c~

800 är långa kalltid stannade isens avsmältning upp

och avlBstes t.o.m. lokalt av mindre framryckningar vilket allt gav upphov till
det markanta ändmoräns tråk som sträcker sig från de norska raerna vid Oslofjor_
den bvar Västergbtland och Östergbtlanm till Salpauselkä ändmoränerna i Finland • på många håll som i Västergbtland och Finland framträder tydligt två
ändmoräner på något avstånd från varandra och fbrhållandena vid Täkern synes
vara likartade. Det är dock osäkert om de två israndlägen som kan urskiljas
där i:tr synkrona med de som representeras av de båda ändmoränerna i Västergötland • Det södra ändmoräns tråket vid Tåkern ligger ca 5 km S om sjön och
sträcker sig från L. 1juna förbi Rinna k:a och vidare mot VSV där det är
särskilt vackett utbildat vid Slätten i Rinna sn • Denna ändmorän synes åtminstone delvis ha bildats subakvatiskt trots attdess höjdläge (140-150 m.ö.h.)
ligger mycket nära den lokala HK (150 m.ö.h. på Omberg). Huruvida denna ändmorän är synkron n.mec1 det komplexa kame-liknande moränkomplexet vid Heda och
Isberga är okänt , men inte osannolikt • Hur dessa särpräglade bildningar
som begränsar Dags mosse i S och SE i detalj har uppkommit är inte klarlagt ,
men det verkar helt klart att den branta nordsluttningen är en gammal iskontakt varför jet i varje fall är frägan om en israndbildning •
Tillsammans antyder dessa bildningar ett läge dä isen i området trängde fram i två lober , en västlig i Vätternsänkan och en östlig i Tåkernbäckenetmedan 5mberg låg mellan dem som en isdelare (NILSSON 195»). Omberg måst"
vid denna tid ha haft karaktären aven nunatak , på tre sidor omgiven av

landis och på den fjärde sköljd av Baltiska issjöns bränningar.
De äldsta delarna av torvavlagringarna i Mörkahåls kärr på
Omberg torde

härr~ra

från denna tid . Den flora som antyds av pol-

lenet i dessa lager kan verka säregen med sin blandning av arktiska arter och sydostliga sthppväxter , men liknande floror är kända
från andra håll, bl.a. från Danmark under Allerödtid . Bland de arter som anträffats kan nämnas

KällVV:

C/<

Denna flora ger ju snarast intryck av ett torrt men knappast extremt
kallt klimat , och man får väl arrta att pollenet avlagrades på botten av
nunataksjön mot slutet av Allerödtid innan Yngre Dryastidens klimatförsämrin gatt inpå allvar . Möjligt är väl ocks& att isen för en kortare tid retirerade norr om det södra ändmoränsystemet och att detta alltså representerar en mindre isframstöt • Att en sådan förekommit i trakten bevisas av
fynd från Älgsjö och Ramstad öster om sjön där isälvsgrus anträffats överlagra,4/ aven tunn bottenmorän (BLOMBERG 1905). Det ovannämnda israndläget
med en islob på vardera sidan av @mberg ger även en intressant antydan om
hur den grunda skål i berggrunden som bildar underlaget för

Tåkerbäcken~t

kan ha uppkommit. Det kan vara frågah om en centraldepression urgröpt av
isen, alltså en parallell i mycket blygsam skala till de bäcken i alpförlandet som gett upphov till sjöar som Chiemsee eller Lago di Garcia • Visserligen kan den korta period (kanske något eller några århundraden) tirlder
den senaste istidens avsmältningsskede som bäckenet fylldes aven islob inte
ha räckt till för att åstadkomma någon kraftigare erosion , mern förhållandena
bör hR varit likartade i börjanaoch slutet av varje nedisning så snart isen
v~r

så

t~nn

att Omberg kunde tjäna som isdelare.

Hur länge isen blev liggande i israndläget S om Tåkern är oklart , mätningar grundade på varviga leror tyder inte på något längre uppehåll , men å
andra sidan torde de stora randdeltana vid Mjölby och Malmslätt som bör ha
bildats vid denna tid ha krävt en avsevärd tid för att byggas upp.
Däremot är det klart att isen blev liggande åtminstone 200-300 år längs
en linje som sträcker sig från en tydligen 8,11 t jämt kvarstående is lob i

Vät-

ternsänka,n över Nässjahalvön i nordöstlig riktning längs VFitternstranden mot
Motala • Strax söde om denna linje finns dock ändmoräner som anty~er åtminsjone
två ytterligare isrRndlägen. Huruvida dessa skall anses markera kortare uppe-

håll i isens reträtt till

'Nässjalinjen ' eller representerar smärre framstötar

från denna är oklart , menGmed tanke på de ovannämnda indikationerna på en isframstöt i

Älgsjöområdet öster om Tåkern och att materialet i moränåsarna ver-

kar att ha blivit ihopstukat av is verkar den senare teorin troligare. Som nämnts
uppträder ändmoränerna huvudsakligen i två stråk • Det sydligare och svagare
markerade tycks sträcka sig från Freberga förbi Källstad k:a , Herrestad k:a
och Svälinge mot Klosterorlunda , medan den nordligare och kraftigare markerade
ändmoränen följer linjen Hogslösa k:a-Kartorp-Åsberga--Äbylund-Strå-Börstad •
Kortare moränvallar förekommer lokalt även utanför dessa stråk, men om det i
detta fall är

frå~an

om egentliga ändmoräner är osäkert.

Omkring 8500 f.kr. lämnade isen Nässjalinjen och fortsatte reträtten
mot norr

I

klimatet var dock fortfarande kallt och återtåget gick långsamt •

Ungefär 200 år senare nådde isranden Billingens nordspets varvid den söta Baltiska Issjön avtappades till världshavets nivå och avlöstes av det svagt salta
Yaldiahavet . I Tåkernområdet innebar detta att strandlinjen sjönk med knappt
25 m till ca 110 m.ö.h. förutom att det hittills söta vattnet blev bräckt.
Ungefär vid tidpunkten för Baltiska issjöns avtappning eller möjligen något senare skedde en snabb och kraftig klimatförbättring som ledde till
att landisen snabb~ smälte bort från Mellansverige.
Relativt snart efter att isen försvunnit från Vätternsänkan synes
landhöjningen ha framskridit så långt att Tåkern avskars från Yoldiahavet och
bildade en insjö. I litteraturen (t.ex. ÖHRN 1949) har uppgivits att detta
skedde först omkring 7000 f.kr.

, alltså snart efter Ancylustransgressionen •

Denna uppfattning kan dock inte vara riktig vilket bl.a. visas kv att kalktuff innehållande rester av bl.a. Dryas octopetala anträffats i Hagebyhöga
kalkkärr NE Vadstena på en nivå av

1886).

92,5-98

m.ö.h.

(MUNTHE

1935 ,

NATHORST

Eftersom kalktuffen bildats superakvatiskt visar detta att en ark-

tisk eller subarktisk flora växte i trakten vid tiden för Tåkerns isolering
(vilken bör ha inträffat dl kustlinjen stod ca

95

m.ö.h.). Med tanke på den

snabba temperaturstegringen under finiglacial tid innebär detta ~tt TåAerhs
uppkomst knappast kan sättas senare än 8000 f.kr.
f

uppkomst?

IDlr såg då Tåkern

D~h

trakten omkring sjön ut(strax efter sjöns

Omedelbart efter sjöns uppkomst

I

under den preboreala tiden

var klimatet relativt svalt och fuktigt , och Tåkerns vattenstånd var sannolikt relativt högt. Sjöns utsträckning bör ha varit ungefär densamma
som före sänkningen

1842-44

men sannalikt utgjorde större delen av Dags

Mosse och Hångerlandet av grunda vikar av sjön. Sjöns omgivningar utgjordes till en början av subarktisk hed men mycket snart torde björkskog med
inslag av tall ha nått området.
Den

~reboreala

tiden var dock para en kort övergångsperiod som fram-

emot 7500 f.kr. avlöstes av den boreala tiden. Klimatiskt kännetecknas denna

period av ett kon~~entalt klimat med höga sommartemperaturer och ringa nederbörd • Undersökningar har visat att flera sjöar i Östergötland blev avloppslösa och svagt salthaltiga under denna tid. Tåkerns vattenstånd sjönk kraftigt och medellågvattenständet var under den boreal a tiden ca 92,0 m.ö.h • .
Detta skulle i nutiden innebära en nästan total uttorkning av sJon , men under boreal tid hade de mäktiga

gyt~eavlagringar

som numera fyller sjöbäcke-

net till ett djup om kanske 10 m ännu inte uppstått och &åkern torde därför
trots det låga vattenståndet qa varit djupare än nu. Det är dock klart att
~

sjöns utsträckning var mindreS nutiden. Dags mosse var under boreal tid en
stor kärrmark som omslöt några små, igenväxande,sjöar

< VON H0ST 1923). Den-

na kärrmarks vegetation dominerades av mäktiga bestånd av gotlandsag , Cla• dium mariscus , och man får föreställa sig att själva Tåkerns blekestränder
likaså lyste

rö~a

av agens fröställningar under den boreala tiden,Närmast land

fanns ett starrbälte där, att

~öma

av förhållandena vid andra mellansvenska

sjöar , Carex pseudocyperus torde ha spelat en viktig roll . Inom den submersa
vegetationen slutligen torde Ceratophyllum och Najas ha spelat en viktig roll.
Sjön var nästan, men inte helt, avloppslös • Avloppet låg vid denna tid inte
på sjöns nordsida utan sjöbäckenets lägsta passpunkt låg i sydväst vid Alvastra.
Något permanent avlopp i denna riktning hade dock Tåkern inte , i själva verket
nådde sjön normalt inte ens fram till den nuvarande stranden i sydväst , här
fanns i stället ett strandbälte utan sluten vegetation som periodvis översvämmades vid högvatten varvid en viss avrinning via fornsjöarna i Dags mosse torde
ha skett • Under denna period skulle Tåkern kunna karaktäriseras som en relativt djup, klar, eutrof bräckvattensjö

,~en

sjötyp som det torde vara

~~ej

ligt att finna någon direkt motsvarighet till idag. Vissa likheter finnSJmed
~otländska

myrar och sydosteuropeiska alkalisjöar. Vattnet i sjön måste ha va-

rit tämligen klart eftersom några större mängder organiskt detritus ännu inte
hunnit bildas, vattnet var också rikt på CaC0

och andra närsalter eftersom
3
stora mängder mineral er mobiliserats av landisen , och någon större urlakning

ännu inte skett.
På land innebar klimatförbättringen under boreal tid att björkskogen ersattes av tall/hasselskog . Lokalt kan det torra klimatet till och med
ha inneburit att stäppartad vegetation förekom.
Framemot 6000 f.kr. övergick klimatet succesivt från kontinentalt till maritimt vilket innebar en avsevärd ökning av nederbörden. Någon
sänkning av temperaturen blev det dock ej , tvärtom utgör den period som nu
följde , den Atlantiska , kulmen i den postglaciala värmetiden och sommartemperaturen torde ha legat ca 3

0

högre än i nutiden.

Skogligt kännetecknades den atlantiska tiden av att den ljuskrävande boreala veffetationen

ersatte~

av ekblandskog , en process som inletts

reean under boreal tid genom invandringen av ek och alm vilka något senare följdes av linden medan asken slutligen torde ha nått Östergötland först en bit in
i atlantisk tid.

på sumpiga marker hade de tidigare dominerande björk-salix bestånden mot
mitten av boreal tid av klibbal som tycks ha täckt rätt stora arealer på Östgötaslätten . Den atlantiska tiden är den mest utpräglade " s kogstiden" under
postglacial tid och man maste föreställa sig att praktiskt taget hela landarealen täcktes av urskog • på torrare marker växte troligen mest tall , i sumpmarkerna klibbal och på övriga områden ekblandskog . Den senare dominerades av ek
och lind på de lättare jordarna och ek och ask där jordmånen var styvare.
För själva Tåkerns del fuänebar den ökande nederbörden att vattenståndet steg
betydligt, det atlantiska medellågvattenståndet var ca
re än det boreala minimat och bara

1842-44

(VON POST

1923).

1-2

94,5

m.ö.h.

,

2,5

m hög-

dm lägre än vattenståndet före sänkningen

Förutom på den ökande nederbörden berodde denna utveck-

ling sannolikt på att det ursprungliga avloppet i sydväst

n~

spärrats genom de

mäktiga kalktuffavlalFingar som under boreal tid bildats i Alvastra källmyr i
Dags mosses sydända • I Dags mosse i övrigt hade nästan alla de små fornsjöarna
vuxit igen

und~r

loppet av borealtiden och de sista försvann i början av atlan-

tisk tid. Phragmites-Cladium vegetationen avlöstes under atlantisk tid trots
det stigande vattenståndet av först högstarrkärroch därefter lågstarrkärr eller
sump8ko~

av al och björk • Denna till synes paradoxala utveckling har sin för-

klaring i den extremt snabba torvbildningen i den eutrofs miljön vilken ledde
till att mossplanet steg snabbare än grundvattenståndet • I och med att mossens
övre lager på detta sätt avskars från det näringsrika grundvattnet skedde en

0-

ligotrofiering av miljön och mot slutet av den atlantiska tiden övergick den
centrala delen av mossen ("högmossedelen") till en mager tallmosse. I mossens
perifera delar blev förloppet ett annat på grund av den ymniga tillförseln av
näringsrikt källvatten spectellt från Omberg • Här levde eutrofa kärr dominerade av Cladium , Carex och P~agmites i olika kombinationer kvar , och mellan dessa och tallmossen tycks en bård av lövkärr ha funnits. Om vegetationen i själva Tåkern under atlantisk tid saknas närmare upplysningar , Trapa natans invandrade mörmodligen till sjön under denna period liksom till andra sjöar i mellansverige. Rent allmänt bör en långsam sänkning av närsalthalten i sjön ha skett
samtidigt som tillförseln av organiskt detritus bör ha ökat betydligt genom den ökade tillrinningen och den kraftiga beskogningen av omgivningarna.
Omkring

3500

f.kr. blev klimatet äter torrare samtidig som temperaturen bör-

jade sjunka, värmetiden hade nu nått sitt slut och den subboreala tiden börjar.
Tåkerns vattenstånd sjönk givetvis åter men lite tillnärmelsevis lika kraftigt som
under boreal tid. Medellågvattenståndet sjönk en knapp meter till ca

93,7

m.ö.h.

eller nästan exakt detsamma som idag • Vad detta innebar ifråga om sjöns avlopp
är svårt att avgöra eftersom tröskelhöjden i Mjölnaån före sänkningen
okänd •

~~n

1842-44

är

får nämligen anta att sjöns avlopp åtminstone sedan tidig atlantisk

tid skett mot norr • Äldre kartor visar dock att Mjölnaån växlat mellan flera olika lopp på den mycket flacka slätten norr om sjön (MELIN

1928)

vilket ytter-

ligare försvårar uppskattningar av passhöjden under subboreal tid • Det verkar
dock rimligt att anta att Tå~ern var avloppslös under en del av året då den subboreala uttorkningen kulminerade •

Klimatf5rändringen då den hnbboreala tiden inträdde fick inte några
dramatiska effekter pa vegetationen men snart därefter något som kan betecknas som den viktigaste milstolpen i traktens postglaciala vegetationsutveckling , jordbrukande stammar fran s5der når f5r f5rsta gången området • Grupper
av jägare och samlare hade funnits kring sj5n nästan ända från dess uppkomst ,
och dessa hade sannolikt påverkat faunan mer än man i regel

~r

b5jd att tro

men på landskapet i stort hade de haft mycket litet inflytande. Det neolitiska
landnamet däremot innebar ett kraftigt ingrepp i de slutna l5vurskogar som kännetecknat den atlantiska tiden • Alla de äillla 15vträden går tillbaka men i synnerhet gäller detta almen ("tilmus-fallet") , istället gynnas ljuskrävande arter
och former som kan uthärda betestryck samt i ett senare stadium bl.a. hasseln
som snabbt invaderaje de r5jda områdena då dessa efter några år ~vergavs.
F~rloppets

detaljer i Tåkernomrädet är dock okända då någon närmare unders5k-

ning av det neolitiska landnamet i västra Österg5tland ännu inte gjorts.
på Dags Mosse ersattes tallmossen av hedartade Calluna-Sphagnum samhällen i mossens centtrala delar • Denna utve&ing torde ha berott på att
h~gmossen

, som ju f5r sin vattentilf5rsel är helt beroende av regnvatten,

blev f5r torr
na tiLls tor

trädvegetation • I mossens utkanter sinade de många källoroch de 5ppna kärrmarkerna växte i stor utsträckning

igen •
Denna utsining av källorna blev av avg5rande vikt

f~r

utvecklingen på

den ur arkeologisk och kvartärgeologisk synpunkt kanske viktigaste fyndplatsen i Tåkernområdet , nämligen träskboplatsen i Alvastra.
Boplatsen hade anlagts på en 15s

~versilad

kalkgyttjeyta glest bevuxen

av Phragmites och Cladium men under den subboreala torrtidens maximum sinade
källfl5dena och slutna växtsamhällen med Phragmites och Alnus uppstod på blekebottnen . Härmed hade boplatsen mist sitt skyddade läge ute på gungflyt och
den 5vergavs därf5r • Fornsaksmaterialet på boplatsen visar starka ber5ringspunkter med aen s.k. gropkeramiska kulturen och kan därmed tidsfästas till mel-

2200-1800 f.kr. Denna datering bekräftas i stort av två C
14
analyser på material från boplats~n vilka gav medelvärdet 2230 ± 130 f.kr.r~~~)
(BERGGREN 1956). Kulturlagrets läge i ett starkt kalkhaltigt torvlager innebär
lanneolitikum , ca

att organiskt material har bevarats i en utsträckning som är exceptionell fBr
svenska f5rhållanden • rryvärr har utgrävningarna , som f. 5. endast omfattaNde
en del av boplatsen , aldrig publicerats fullständigt • De makroskopiska växtresterna har behandlats utf5rligt av BJ~RGGREN

(1956), medan benfynden endast
har ber5rts ytterst summariskt av 1ÖNNBERG (1915) och ÖHRN (1950). Trots detta
ger de oss en ytterst intressant glimt av faunan och floran i Tåkernbygden f5r
drygt

4000 år -sedan. Ne-doYl
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Rumex erispus

Triticum sp.

Polygonum convolvulus

Seeale eereaIe ?

Ch~nopodium

Avena sativa ?

C. polyspermum

Pieea abies

Montia lamprosperma

PhIeum pratense

RanuneuIus scleratus

Festuca pratense

R. repens

Elytrigia repens

Malva pusilla
Hyperieum hirsutum/puIehrum

~ernaemontane

Seirpus

album

CIadium mariseus
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Viola spp.

6. distieha

Cornus sanguinea
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C. hirta

S. arvensis
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Eupatorium cannabinum
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Några avarterna fordrar en kommentar . Bland växterna finner man att
ett flertal typiska

f~r

ogr~s

tydligen redan

etabler~t

mer än 4000 år sedan. Bland sumpväxterna

sig som

kulturf~ljeslagare

är1t~mligen rikliga f?t'~1~\~~.~.~en

av Scirpus rJlabernaemontani intressant , arten anträffades f~rsta gången\ 18Tf:3
och den har på senare år expandarat starkt, den tycks alltså 8&~M~!~Vara en
värmetidsrelikt som ånyo funnit gynnsamma existensbetingelser genom 'L1åkerns
starka uppgrundning och eutrofiering smarare än en ny invandrare till trakten.
Det mest anmärkningsvärda växtfyndet är kanske ändå en grankvist • Enligt uppgifter i litteraturen (GRANLUND 1932 m.fl.) skulle Picea-pollen i västra Österg~tland b~rja

uppträda sporadiskt f~rst vid tiden f~r RY IV (1200 f.kr.)

medan Picea-kurvan f~r mossar i norra Österg~tland b~rjar under RY V (2300 f.
kr.). Dessa resultat har i viss mån bekräftats genom senare unders~kningar
i centrala och s~dra Österg~tland vilka antyder ett starkt f~rsenat uppträdande av granen i dessa trakter. Så fann t.ex. HELMl~RID (1958) att Piceapollen i avlagringar från Älgsj~n (ca 10 km E rPåkern) f~rst b~rjar uppträda
på en nivå motsvarande RY III (~vergången SubboreiILljSubatlantikum ca 500 f.kr).
I Dags mosse uppträder dock Picea-pollen redan i mitten av subboreal (VON
POST 1923). Den enda f~rklaringen till denna skenbara paradox är att ehuru
slättlandet i mellersta Österg~tland i allmänhet fungerade som ett effektivt
spridningshinder

f~r

granskogen så måste granen mycket tidigt ha fått fäste

på Omberg (jfr. HEDBERG 1944) • på Omberg är ju också livsbetingelserna f~r
arten i nutiden

exceptionell t gynnsamma. Vad beträffar djur-

fynden så erbjuder de.anträffade

d~ggdjuren

.nga egentliga

~verraskningar

In)

Bland fåglarna torde(skogsart
vilket också helt säkert
är

som tjäder

g~ller

tillD~rlitlig~.Förekomstenav

härstamma från Omberg ,

om pilgrimsfalken om uppgifterna om denna art
brun

kärrh~k

är intressant, den torde, lik-

som de ~vriga våtmarkfågBlarna , ha nedlagts i Tåkern och antyder f~rekomsten
av stora vassbälten där. I

~vrigt

är de arter som

de och överensstäMmer med vad man teoretiskt skulle
karna fordrar några arter en kommentar • Mal

f~rekommer
f~rvänta

~~rekommer

inte

~verraskan

sig . Bland fis-

i nutiden inte i

s~d-

111 '(v

ra eller västra Österg~tland men kan m~jligen/ha levat i Tåkern eller Vätterns grundare delar (i Vadstena slotts räkenskaper nämns på 1500-talet 'färsk
mal' som med den tidens transportmeddl inte kan ha fraktats någon
ka~.

Sillen slutligen kan inte

måste , rimligen i torkad ell

härr~ra

r~kt

l~ngre

sträc-

från Tåkerns närmare omgivningar. Den

form , ha fraktats till Alvastra från kus-

ten • Närmaste tänkbara fångstplats torde vara Roxen som sannolikt ännu var en
havsvik vid denna tid.
Den milda och torra subatlantiska tiden fortsatte uhder hela den yngre
stenåldern och bronsåldern (1500-500 f.kr.). Under denna tid ~kade successivt
det mänskliga inflytandet på traktens natur. Vid slutet av perioden existerade

redan avsevärda öppna områden på slätten (HJ~Ll~~RID 1958) vilket inte är överraskande då , av de arkeologiska fynden att döma , Tåkernbygden var ett viktigt kultur- och befolkningscentrum under hela den gktuella perioden.
Bortsett från den mänskliga inverkan skedde knappast några dramatiska förändringar av vegetationen , men ekblandskogen gick successivt tillbaka i förhållande till barrskogen , och sannolikt skedde en långsam oligotrofiering av rräkern allteftersom de när&alter som mobiliserats under istiden
urlakades.
Omkring 500 f.kr. skejde en tydligen ovanligt snabb och dramatisk
klimatväxling . Temperaturen sjönkRbetydligt samtidigt som nederbörden ökar
kraftigt . Detta ledde till en avsevärd försumpning . I Dags mosses centrala delar

börja~

en kraftig tillväxt av Sphagnum som byggde upp den träd-

fria högmosse som fram till nutiden utgjorde mossens centrala delar.

I mos-

sens marginella delar ökade tillflödet av källvatten kraftigt och lövkärr
och lågstarrkärr ersätts delvis av mera fuktälskande högstarrsamhällen.

TÅl{JI:RNS OHNITOLOGISKA HIS'llOlUA

Tåkern och dess omgivningar hör otvivelaktigt till de ur ornitologisk
Bynpunkt bäst utforskade delarna av vårt land - den ornitologiska litteraturen rörande Tåkern torde omfatta bortåt 1500 sidor - men inte de5to mindre är vår

kun~kap

om sjöns fågelliv alltjämt mycket ofullständig

och de

uppgifter som fareligger är mycket o.iämnt fördelade i tid och rum
Om vi bortser från de 5ubfouila fågelfynden från träskboplatl'len i Alval'ltra 130m behandlas på annat håll i detta verk kan Tåkerns ornitologiska
historia sägas börja 1821 då lundaprofessorn J W ZETTEnSTED~ passerade Bjön
på väg till Lappland och i förbigående noterar några ornitologiska iakttageli'3er. Av betydligt större intreslSe är dock de uppgifter Bom JOHN BOHMAN lämnar i sitt 1829 tryckta topografiska verk "Omberg och de:!s omgifningar lf

,

B~

som vid denna tid var kmmminister i Rogslösa omnämner i den biologiska delen av boken (som Lä. i nagot utvidgat skick återkommer i den 1840 utgivna
IfWettern och dess kuster lf ) drygt 60 fågelarter, bland dessa finns några tl:lom
j,

~~

överhuvud inte senare återfunnita som jarpe
och

ge ,

tyvärr fåtaliga ,notiser,

o~~ &ipQmQ~8re (

på Omberg)

om sjöfåglarna i Tåkern som B. lämnar

utgör den enda information vi överhuvud taget har om

~jöna

fågelliv före sänk-o

ningen.
Näata gång som

ornitologi~ka

uppgifter från Tåkernbygden dyker upp i

litteraturen är vi nämligen framme i senare hälften av 1840-talet • Dessa
år pågick nämligen en stor fenologisk undersökning i Vetenskapsakademins
regi i vilken även några rapportörer från trakterna runt Tåkern deltog.
Rel!lultaten av undersökningarna som publicerades i Vetenskapsakademins handlingar består mest av torra datumlistor över ankoIDst- och avflyttningstider
men även sådana iiI' ju av intresse som bekräftelse att en art förekom i trak··
ten , och i några fall har dessutom rapportörena lämnat kmmpletterande upplysningar om olika arters förekomst , sa fär vi t.ex. veta att ljungpiparen
1e48 häckade med 2 par på @ags mosse och att 200-500 svanar senhösten 1841
uppehöll sig en längre tid i 'Nikern "något som aldrig tillförene blifvi t
obl!lerveradt".
Sommaren 1855 (och återigen 1867) besöktM Tåkern aven l'lmåländsk student , sedermera lfirare i Ronneby , vid namn C A WF,STEHLUND. I hane! anteckningar från besöken som finns bevarade talas mest

Oln

botaniska och malakolo-

giska ting men en och annan notis om rråkerns fåglar kan dock återfinnas di:ir ,
liksom i

WE~rrEHLUNDS

oologiska verk (C A W var nhmligen även en fl i tig ägg--

samlare). WESrrEHLUND är sålunda den förste 30m noterat förekomst av häckande
knölsvan (visserligen felbestämd till sångsvan) (1855), sävsångare (1855) och
sothöna (1867) i Tåkern.
Ungefär samtidigt (1857) kom den ene av de två personer som kan komma
ifråga som 1800-taleh främ3te kännare av

~'åkerns

fågelliv till trakten .

Detta år blev nämligen den framståE'mde skogamannen och jägaren C JA SJÖGAABN
jägmästare på Omberg och slog sig ner i Höje. Under det följande halvseklet
jagade S. regelbundet i Tåkern och gjorde därvid flera viktiga upptäckter
J:lörande sjöns fågelliv • Bl.a. var SJÖGMl!;N den förste ~Jom pävbade häckning av stjärtand, skedand och rörsångare i Tåkern • Tyvärr har ham'l kunskaper om rråke:m endast i ringa män blivi t bevarade , dels i en Ii ten artikel
i Svenska Jiigareförbundeh Nya rl1:i.dSlkrift 1879 , dels (i andra hand) hos
BNGHOLM (1896) och SUNDSrrRÖM (1888,1890).
Den andre store kännaren av 'llåkerns fåglar vid dl'!nna tid var jägaren
och originalet l!'RlmRIK ANDJ<JRSSON ("l"redrik på MOMen") som huvudsaklige'm blivit känd för eftervärlden genom BENGT BERGS bok om Tåkern. Fredrik på
~om

MOS5~n

förmodligen är den ende östgöten i modern tid som har haft jakt som huvud-

näring var en mycket framståt"lnde jägare och tycks också i förekommande fall
ha drygat ut inkoml!terna genom försäl,ining av ägg till hågade oologer • Hane
främsta bravad i den vägen var fyndet av den första brunand kullen i Tåkern
(och på Sveriges fastland) ar 1866.
Fr.o.m. 1860-talet började det rika gågellivet i Tåkern att bli känt
i

allt vidare kretsar och enstaka notiser om sjön börjar dyka upp i den jakt-

liga och zoologiska litteraturen • En mera omfattande redovisning av sjöns
fågelliv får vi dock först i C R SUNDS'l'RÖMS sammanställningar 1888 och 1890.
DeMa var byggda på uppgifter 80m erhällits som SV8.r på ett upprop frän
Vetenskapsakademins "o rnitologi13ka kommite" är 1886 och för Tåkernbygdeng
vidkommande härstammar upplysningarna från tre peraoner • En av desl'Ja är
den ovannämnde C 111 SJÖGrolEN'och de båda andra är H V LINDEBERG samt V A ENGHOLM • Om H V LINDFlBERG hr endast känt att han var bosatt i Väderstad och
huvudsakligen tycks ,ha vari t aktiv på 1860- och 10-talen , från dessa åntionden finns åtBkilliga fåglar och ägg som härstammar ff:l:'ån honom på olika rnuse~r

• Hans uppgiftt'}r till SUNDSTRÖM är mycket kortfattade och, har dessutom

på någon punkt betvivlats.
Om den tredjt"l uppgiftslämnaren V A

F~NGHOLM

finns desto mer att säga.

Han var född 1848 i Dalsland och blev efter genomgångna studier 1817 lärare
vid läroverket i Vadstena. Till en början tycks hans ornitologi8ka verksamhet huvudsakligen ha omfattat Vadstena och de:!!s närmaf!lte omgivningar , de upplysningar han 1886 kunde lämna om Tåkerns fågelliv var ganska magra • öppnandet av järnvägen Vadstena-HästholmenrI~~~bardock en förändring dKrvidlag och
år 1896 kunde ,ENGHOLM publi.cera sin avhandling;!Wm fägellifvet i

~j

~åkt'!rn".

ön

Denna avhandling blev en milsten i Tåkerns ornitologiska historia, för
ta gången f&nns här en ordentlig, på

~jälvsyn

för~-

grundad , redogörelse för sjöns

fågelvarld • Dess betydelse galler dock inte bara Tåkern , i själva verket är
"Om fågellifvet i B,iön Tåkern" den första samlade redogörelsen för en svensk
~i'J,~Fdlf

slä tts,i ö och de138 fagelli v , Gustaf Kol thoff hade visserligen utfoT's-

kat Hornborgasjön redan på 1!360-talet men haml rön hade aldrig bli vi t publil\1erade. Under de följande 30 aren publicerade

ENGHOLj~

inalles 37 större

~ller

re verk om trakten5 fågelliv , varav ett "Om fägellifvet i och omkring sjön

mind-

J/

av år 1902
'fåkern;
1J.1åkern" rfu. lika stort som ,"Om fågellifVtet i 3jön' , me-n ingen av desl!la uppsatser kan stigas vara av samma vikt

30m

den första. Att försöka en summering

av de punkter på vilka ENGHOLM har berikat kännedomen
är ogörligt

en uppräkning

om Tåkerns fåglar

av de arter där han lämnat viktiga bidrag till

våra kunskaper skulle bli praktiskt taget identisk med en lista Över de i
Tåkern förekommande fåglarna. ENGHOLMS uppgifter är också i regel myoket
pålitliga , de enda punkter man skulle kunna anmärka på är en tendens att dra
vittgående slutsatser från ett begränsat underlag och att anta häckning på
alltför svaga grunder, Dessa egenheter måste dock anses i hög grad tids t ypililka • En annan omliti:mdighet som målllte beaktal'l vid bedömningen av ENG'HOLMS
utJpgifter är deras rumsliga fördelning , då F:NGH01M var bosatt i Vadstena
kom hans exkursioner i huvudsak

att omfatta llljöns norra delar , kanske i

synnerhet den nordvästra delen.
Genom ENGHOIJlVJS l1Jkrifter , i synnerhet dE' IlItora avhadlingarna från 1896
ooh 1902 , blev Tåkern mera allmänt känd bland
1900-taletlll Första årtionden

be~ökte~ ~jbn

av de

ornitologer
fles~a

och under

av de vid denna tid

ännu fåtaliga IlIven8ka fågelskådarna • Bland kända be$ökare kan nämnalll
E WIB}~CK (1894,95,98),p ROSE:NIUS (1900,1917),G KO M'HOIi'Ji' (1908),R SÖDJmBERG
('1908-10),B BEHG(1913),H NYQVIS'r (19'14··'15) och E LONNBERG (nästan årligen
på 1910-talet).
De flesta av ovannhmnda publicerade åtminstone en del av sina iakttagelser ooh dessa uppgifter i förening med

ENGHOLMS p.ppsatser gör att pe-

rioden 1900-1915 är en av de bäst kända i TikarTIs ornitologiska historia.
Särskilt betydelsefulla var SÖDERBERGS och HERGS bidrag • 1 samband med
planerna på en fullständig torrlaggning av Tåkern lät vetenskapsakademien
1908-09 göra en omfattande undersökning av sjöns fauna och flora varvid
RUDOLlt' SÖDF,RBJmG kom att svara för den ornitologiska delen av arbetet •
Hans avhandling II Undersölming av Tåkerns fägelfauna somrarna 1908-09"
(som f.ö. publicerades först 1929) utgör i själva verket den utförligaste
redogörelse för traktens fågelliv som hittills publicerats • Den är i allmänhet mycket utförlig och pålitlig vad beträffar författarens egna iakttagelser , medan uppgifter som härrör frän andra kallor ibland är slarvigt
citerade eller

missup~attade

• BENGT BERGS år 1913 utkomna stora verk om

sjön , IIr.räkern ,En 'bok om fåglarnas sjö" är från vetenskaplig synpunkt betydligt mindre amtressant men har i gengäld haft en oerhörd betydelse genom
att den i breda folklager gjorde Tåkern känd som IIfågelsjön" framför alla
andra. I förbigående kan namnas att epitetet II fåglarnas , sjö'J varur namnet
~ee If!') 1\ ritl;i

"fågelsjö" som benämning på eutrofa sjöar av Tåkerns typ\inte , som vanligen uppges , härrör från BEEG utan först synes ha myntats av ROSENlUS efter
dennes besök vid

m~kern

1900 •

Efter denna markanta topp i den ornitologiska aktiviteten börjar denna
märkbart att avta efter 1915 och några år in på 1920-talet sinar uppgifterna
nästan helt. ENGHOLM var 1920 sjuttiotvå år gammal och ehuru han avled först
1932 publicerade han ingenting efter 1925 och mycket få ornitologer 1'r&.n annat

besökte sjön under 1920- tB,let • Nästan det enda undantaget år KNUT VON ESSEN
som flera somrar besökte Tåkern och dbrvid för första gången kunde konstatera
häckning av gråhakedopping i sjön och som 1925 hittade det första, och hittills
enda , bo av mindre sumphöna som anträffats i Sverige • Rent allmänt är sock
1920-talet den sämst kända perioden i Tåkerns historia under det senaste århundradet • Fram mot slutet av ärtiondet börjar dock den ornitologiska aktiviteten
åter

Ök8,

,

1929 besökteH sjön av P O SWANBEHG som de närmade åren skulle komma

att lämna viktiga till kännedomen om Tåkerna fågel fauna och bl.a. för första
gången fastslå att den svarthalsade doppingen var bofast i sjön.
Några år senare skulle dock Tåkern åter komma att stå i centrum fCir orn.itologernas uppmärksamhet . Detta skedde 1933-34 då en katastrofal torka två år i
ra,d torrlade större delen av sjön. Denna torrläggning fars verkningHr b1.a. bE'skrevs av F PBRSSON i ettl p8r uppsat!se!'

tycb~

paradoxal t nog ha lett till ett ö-

kat intresse för sjön, under återstoden av 1)j30-talet besöktes sjön av ett flart;:'),l orni tologs:t?>.

Bland clessa kan nämnas BERrPIL ÖHRN som sommaren 1938 till brin

gaele en längre tid vid sjön • De iakttagelser rörande i synnerhet erosinns- och
igenväxningsprocesserna han därvid gjorde bildar grundstommen i boken "Svenska
fågelsj öar" (1940). Krigsutbrot tet 1939 innebar en nedgång i den orni tolog'iska
aktiviteten , KNUT VON ESSEN

80m

vid denna tid varit aktiv vid Tåkern i bortåt

ett kvartssekel fortsatte att tämligen regelbundet besöka sjön , men i övrigt VRr
det i några år glest mellan fågelskådarna
Från ID!irh med krigsslutet skedde en betydlig ökning av den ornitologiska
aktiviteten vid Tåkern . Denna var för första grundad på ornitologer från Östergötland , särskilt Linköping. Från 1950 då "Linköpings fågelklubb" bildades ökade aktiviteten viel sjön ytterligare och fick mera organiserade former . Till
denna utveckling bidrog Tåkerns oroande utveckling under första hälften av 1950talet • Denna föranledde markägarna runt sjön att ta initiativet till en undersökning av sjöns natur, framförallt dess fågelliv, plankton och vattenvegetation , genomfördes uncler ledning av BERTIL WAH1IN . Undersökningen som utför_
des 1954-57 gav en rnyckmt god hild av Tåkerns status i mitten avv1950-talet.
Tyvärr publioeradres materialet endast i mycket ringa utsträckning

men underla-

get har bevarats och har kunnat utnyttjas för detta verk. Efter denna markanta
"topp" i akti vi teten sjönk synbarligen intreaaet för rI'åkern bettydligt • Detta
torde delvis ha sin grund i att den

utarmn~ng

som konstaterats i fågellivet led-

de till uppfattningen att Tåkern var slut som fågelsjö . Paradoxalt nog kom
byggandet av Motala Biologiska li'öfenings fågeltorn vid Svälinge 1958 att förSEimra den ornitologiska täckningen av sjön genom att aktiviteten kom att koncentrerats till en begränsad del av Tåkern •

Vid ett studium av vegetationens och fågelfaunans utveckling i
Tåkern visar det sig att fJtt synnerligen intimt samband råder dem emC!lllan. I själva

v~rket

torde det mer än något annat vara fBrändringarna i

vegetationen som styr fågelfaunana fBrändringar.
När ornitologer .1 dagligt tal nämner 'Tåkern' brukar man låta
namnet täcka ett väsentligt st!rre område In själva sjBn (i och för aig
ett svåravgränsat begrepp); nämligen också den i huvudsak ouppodlade strandzon 80m avgrånsas av den gamla strandlinjen från tiden före
detta område

finns en

m~.m.

1844. inom

utpräglad vegetations zonering dom betingas

av markens fuktighetsgrad. I sin "klassiska" form brukar denna zonering återges i enlighet med nedan :
strandskog el.
betesmark
D~t

lågstarrzon

högstarrzon

Phragmitesbälte

öppet vatten

måste dock betonas att ovanstående utgör en stark schema.ti-

sering av de ofta starkt växlande förhållandena , en schematisering 80m
särskilt utgår från förhållandena. i sjöns västra del. I själva verket.
finns stora skillnader mellan olika atrandavsnitt , skillnader som i sig
är av stort intresse ur växtsociologisk och geologisk synpunkt (se t.ex.
ENQUIST & .GUSTAFSSON 1975) men som det är onödigt att gå in på i d~tta sammanhang.
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Ur ornitologisk synpunkt räcker det att konstatera att sjön och

strandzon kan indelas i två 1 grundläggande avseenden olika områ-

den , vilkas gräna går ungefär mellan låg- och högstarrzonerna. Dessa båda områden 80m man kan kalltl för "sjön" och "stranden"

i

bemärkelse

påverkas i ator utsträckning av olika faktorer i miljön , och deras vegetationsutveckling förlöper därför i viss mån oberoende av varandra • SjBna
vegetation karaktäriseras av att växterna normalt står i vatten hela eller
nästan hela året , D.~ viktigaste faktorerna som påverkar vegetationsutveCKlingen är följdriktigt vattnets kemiska sammansättning , strömning och tur_
biditet

9

Området karaktäriseras även av att det endast i begränsad omfatt-

ning är utsatt f Bl' direkt kulturpåverkan genom jordbruk o. dyl. Orriitologiskt
är sjön dem viktigaste området och hyser de flesta sjö- och eumpfåglarma •
Stranden Il andra si(itm är endast översvämmad en begränsa.d del av årt,t , och ,
åtminstone på senare år , även då endast delvis. De ;

~,\fI~gYI>\;'iJe

faktorenna för. växtlivet är här dels vårflodens längd och hBjd , dels den
direkta kulturpåverkan genom bete, uppodling ,

~kogsplantering

o.s.v.

Strandens betydelse ur ornitologisk synpunkt betingas huvudsakligen av att
den utgör häckningsbiotop för de flesta av Tåkerna vadare.
Med tanke på ovanstående är det ändamålsenligast att behandla de
båda områdenas vegetation separat.

SJÖN
Föga är känt om vegetationen i Tåkern före sänkningen men att döma av äldre kartmaterial fanns i början av 170o-talet en smal bård av vass med en
d~len

bredd av något eller några 100-tal meter i sydvästra
Väversunda (HELMFRID 1964) • De på karta

av sjön upp till

antydda vassarna är i övrigt gi3s-

ni.ngar grundade på djupförhållanden och markbeskaffenhet. Från början av
1800-talet före sänkningen finns ett 10-tal växtarter omnämnda från Tåkern
(BOH~~N

1829,1840 , HESSELMAN 1938 , LOHA1~~R 1970) bl.a. Typha angustifoliaj

latifolia och Po;t;amogeton cri.spus. Sannolikt nLr vegetationen på sankängl'l,rna och i de grunda strandvattnen rått lik den nuvarande • Ute i sjön dominerade möjligen P. crispus.
Efter sänkningen blomstrade den submersa och emerg.enta vegetationen sannolikt
snabbt upp. Redan hösten 1841 nämns att svanar i stort antal uppehöll sig i
sjön "något som aldrig tillförne blifvit observeradt" , vilket tyder på att
den submersa vegetationen redan utvecklats i stor skala (LÖVillNHJELM 1850).
Från 1850-talet finns en del uppgifter om vegetationen

(HOLMGR1~N

1851 , C A

WESTERI,UND opubl. mskr.). De dominerande arterna utmed rltriinderna var Phragmites cOIDmunis , Equisetum fluviatile och Scirpus lacustria medan den submersa vegetationen tycks ha dominerats av Potamogetmn crispus. Redan nu fanns
stora Phragmites-bestånd åtminstone i sjöns SW del. Även de 'mindre' arter
som förekom

v~r

i stort sett de samma Bom idag , även om deras frekvens yar

annorlunda än i dag. Så tycks t.ex. Typha och Hippuris ha varit betydligt
mindre viktiga än idag. Några arter som fanns i

~jön

före sänkningen tycks

dock inte ha uthhrctat förändringarna utan relativt snabbt ha försvunnit,
till denna grupp hör Elatine hydropiper , Crassula aquatica , Limasella &quatica och Cladium mariacue möjligen också Calla palustris
och Potamogeton praelongus , {\~:r(("

Cicuta virosa

k

Om vl'!getationens utveckling under de närmaste årtiondena är j.nte mj'}{cket känt
men omkring 1870 inträffade dock något som skulle bli av mycket stor bet ydel&e för framtiden , characeerna invandrade och började täcka de hittills
kala gyttjebottnarna (ODHNER 1929). l slutet på 181o-talet sägs att 'vassar2
ne' i sjön omfattade ca 10 km (SJÖGRmEN 1879), dock måste man räkna med att
man vid denna tid Bom 'vassar'

räknad~

även ganska glesa bestånd av Scirpus

och Phragmi tes.
En ~mnan milstolpe i sjöns utveckling blev sommaren 1881 , då exceptionellt
torrt väder
jedl")l

I'I.Y

il~örening

med en upprensning av

Mjöln~ån

ledde till att en tred-

sjön torrlades, bl.B.• blev Tjuvvassen NW Lindön hfllt torrlagd (ME-

LIN 192~ , ODHNER 1929). Detta ledde till den första stora expanBionen av
Phragmitesbestånden , vilka nu troligen fick i stort sett den omfattning som
de skulle behålla fram till 1933-34. på 1880-talet rapporteras också för
första gången flera

växtart~r

som sedermera skulle komma att bli av stor be-

tydelse bl.a. M.yriophyllum spicatum och verlLcillatum (DUSl!:N 1888), troligen
hade dessa dock funnits redan tidigare i sjön men ej observerats.

på 1890.·talet då Tåkerns fågelliv började tilldra sig ett allt större intresse (kanske ett reeul tat av Phragmi tesbestånden expa,nsion under 1880-talet
7) synes Chara och Potamogeton ha varit av ungefär jämförbar

betydel6~

i sjöns

submersa vegetation (ENGHOLM x'896). Då sjöns vegetation härnäst undersöktes
1909 hade däremot characeerna helt tagit överhanden. Undersökningen 1909 företogs av SGU i anledning av de vid denna tid aktuella planerna på en fullständig torrläggning av Tåkern och resulterade i en detaljerad karta över vegeta,tionen i sjön sådan den var somml'l,ren 1909 (HANNWRZ
Huvuddragl!!n av kartaiiden f)inne återgivna på karta

&

SAHLSTRÖM 1909).

• Nedan följer uppgif-

ter om förekomsten av några andra viktigare arter 80m ej återfinns på kartan.
Equisetum fluviatil. : Förekom flerstädes i ganska stora bestånd
mellan Carex- och Phragmitesbältena särskilt utanför NybY-Åsby , i Holmavik ,
vid Furåsa udde och runt Säbyön
Scirpus lacustris : VäxtE'! på många håll i smärre ruggar i Phragmiteszonens ytterkant och blankvattnet närmast utanför, särskilt i Holmavik.
Sparganium ramosum/simplex : Förekom i ungefär samma områden och
utsträckning som Scirpus men med koncentrationer N om Furås& udde , utanför
Holmsöl' och i Källatadvikeh.
Typha , ButomuB , Iris och Eleocharis förekom. alla sparsamt på spridda lokaler.
Av.,

e LoJCA (h/fna-

var Myriophyll um Bpicatum/verticillatum viktigast och fö-

rekom i större mch mindre bestånd utanför vassarna runt större delen av sjön
med en vis.s

,k~:mcentratian

utanför Holmsör och Prästören. De övriga flytblm.ds_

o.ch ('(UCk il eYf\ (~
växterna r,-POtamog~·ion 8pp , Polygonum amphibium , Hippuris vulgaris , Calli-

triche 8pp. , Elodea canadensis och Nuphar luteum , förekom endast sparsamt.
DE'!n sistnämnda förekom t.ex. 1909 endast i ett mycket begränsat område i anslutning till Ramstadåns utloppskanal , en uppgift som 6 år senarebekräftas
av BENGT BERG (1915). }t'.ö. finns det största beståndet avarten i Tåker11 fprtfarande på samma plats.
Bottenvegetationen ute på blankvattnet dominerades 1909 helt av Chara-arter som
täckte nästan hela bottnen.
De närmaste åren efter 1909 domineras vegetationsutvecklingen i sjön a.v en av
de arter som ovan nämnts 80m sparsamt förekommande, nämligen Elodea canadensis.
När denn/I!. art kom till rråkern är oklart , den första säkra uppgiften är fran
Sjötuna Udde 1901 (ENGHOLM

191

,men möjligen fanns glodean i Tåkern redan

på 1890··talet (WIBECK 1943) då den i varje fall förekom i trakten (Vadstena
hamn 1894 , Borghamn 1898) (HESSELI'MN 1938 , blliLIN 1928). År 1909 fanns den i
mindr€'! bestånd vid Sjötuna udde , !t'uråsa udde och W om Sandby. Under de följande åren expanderade arten våldsamt så att den 1912 täckte hela Herrestadviken
och ro.el, m. korkade igen övre delen ~"v Mjölna,åns lopp (HANNBRZ 1928) och följande år hade den ytterligare brett ut sig så att den

f~llde

hela den centrala.

del~n

Kgllstadvik~n

av sJon från Sjötuna anda till

och

H~rrestadviken

(ENG-

HOLM 1914b). Elodeans storhetstid slulle dock bli kort, Sommaren 1914 blev
en extrem lågvattenperiod (minimiständ 92,96 m.ö.h. i sept-okt) , äter orsakad aVen torr sommar i förening mpd en upprensning av Mjölmaån (till stor
del föranledd just av Elodeans igenkorkning av Strömfåran). Denna följdes av
en tämligen hård isvinter , och resultatet blev en närmast total förintelse
av Elodean , möjligen kan även artens tendens att 'kväva sig själv' ha bidragit till försvinnandet (LONNB~RG 1915 , MBLIN 1928). Dmremot tycks lågf\~G)() elV PhYC'~VI,);tes

vattnet inte ha håft någon större effekt på

. , tro-

ligen beroende på att lågvattnet inträffade utanför artens vegetationsperiod.
Under tiden 1914-33 ar föga känt om vegetationens utveckling , men troligen återkom Chartw~~rna snabbt till det område som dominerats av Elodean • År
1919 täckte t varje fall Charan äter nästan hela bottnen (BORGE 1921).
hen 1933-34 ekulle emellertid innebära desto mera djupgående förändringar.
Ännu en gång samverkade en upprensning av

~jöne

avlopp med en denna gång två_

årig torrperiod vilket ledde till den allvarligaste uttorkningen i sjöns historia. F.fter inledande upprensningar i Mjölnaån 1932 bottenfrös stora delar
av sjön

följand~ vinte~

och fram på

eommar~n 19~3 to~kad~

stora delar av sJon

ut. Vattenståndet sjönk till 92,60 m.ö.h. vilket innebar att mer än 3/4 ~v
sjön torrlades och sjön var avloppslös från augusti 1933 till januari 1934.
Detta innebar givetvis en ny bottenfrysning vilken
~{p~~Qdc

n~~fON)

bottenvegetationen • 1934 upprepades förloppet ehuru i mind-

re extrem form, Tåkern var dock åter avloppslös från oktober 1934 till vår_
floden 1935 (EK CSr.r.AM 1911 , FOHSBERG 1964 , PlimSSON1,934,1935). H®sultaten
\ ...../

av denna krisperiod blev motsatta på
lar och på

rör~amhällena

i

bottenvegetation~n

i sjöns centrala, de-

periferin . Characeerna och den övriga bottenvegeta-

tionen slogs i stor utsträckning ut av uttorkning och bottenfrysning i förs;(j

ening • Bottenveg(~tationen tycks emellertid snabbt ha återhämta,tYstt döme,
utvecklingen av de översomrande

BVI~nflockarna

tenväxter för sin fBrsBrjning (se sid

f'W

vilka kräver stora mängder vat-

). Exakt hur den aubmersa vegeta_

tionen överlevde torkan är oklart • Charac'erna överlevde troligen genom sina

oo~porer

medan andra arter kan ha klarat sig i enstaka kvarståend. vatten_

hål i röraamhällena som genom snöns isolerande inverkan kan ha undgättbottenfrysning (LOHAMMAR 1910). Fö~'

Phragmites och Ty-

pha innebar torrläggningen däremot ett kraftigt uppsving • I själva verket
verkar det som om vassarna 1933-34 i stora drag fick den utsträckning de har
än i dag. Expansionen blev särskilt kraftig i SW där den t.ex. på avsnittet
Holmsör-R~m5tad

uppgick till närml'J,re 1 km. Det var dock inte bara Phragmites

!:lom gymmades av torkan , sä uppstod t.ex. även de stora Typha-bestånden på
HerrMtadsvikens W-sida vid denna tid (IJOHAMNIAR 1970). 'llyv ärr finns inga uppgifter om den submersa vegetationens statUR de första ären efter 1933/34.

Är 1938 då professor Du Rietz undersökt.

Tåk~rns

vegetation var emellertid

st5rre

d~len

av bottnen

skett

.t

åt~r

jämfört

täckt av vegetation. Vissa förändringar hade dock
m~d

si tua-tionen 1909. De ob!'lvuxntt gyttjebottne,rna

var större än 1909 och Chracoerna hade
(se karta

d~lvis

ersatte av Myriophyllum spicatum

).

'lJnder årtiondet

~fter

·'938 är föga eller intet känt om v/!'gt'Jta tion::mtvt!'ckling~n ,

men förändringarna i fågelfaunan under perioden som är relatj.vt väl kända antyder inga dramatiska förändringar.
Fr.o.m. slut.t av 1940-talet skedde emellertid en

,be{yd~~Je

tillbakagång i den

aubmersa vegetationen , en tillbakagång som även fick djupgående effekter på
fågelfaunan. Först märktes denna utveckling ho;"! NIyriophyll um spicl!ttum som under perioden 1948-54 gick starkt tillbaka och 1951 i det närmaste försvunbit
(THOMASSON 1955 , WALLIN & FORSBERG opubl. mskr.). Något e.nare i tiden men
än mer dramatiskt i sin effekt var, dock det nästan fullständiga försvinnand~t

av de Chara-arter Bom i nästan

~tt

sekel dominerat

bottenvegetation~n.

Exaktl1när detta inträffade är osäkert , men mycket talar för 1952 då de ruggande svanarna i Tåkern råkade ut för en allvarlig näringskris varvid åtskilliga dukade under. Fem år senare anträffades Chara aspera , foetida och fragilis sparsamt i sjön , men några större beständ var det endast undantagsvis
fråga om (WALI,IN

&

även Potl'lmogeton

Jj'ORSBERG opubL makr.). :J:i'örutom ovanärnnda arter för€'Jkol1l
Zl?"nnichellia, E]lodNi och Utricularia på bottnarna , alla

dock endast sparf3amt,oeh störr~ delen av bottnen ber5tod av kal gyttja (WALLIN & FORSBERG opubl. mskr.).
Denna utarmiing

~v

den Bubmersa vegetationen

fick~~ivetvis

svåra effekter för

hela sjöns biocönos • När vl'1getationen försvann underlätte,des i hög grad vattnets rörelser , stora gyttjebankar kom i rörelse och de
grumlade

stark~

uppvirvl~,de

sedimE!'nten

sjövattnet vilket i sin tur ytterligare försvårade bottenve-

getationens återhämtning. Även för molluskfaunan fick förändringarna ödesdigra konsekvenser , 1957 kunde knappast nägra levande mollusker anträffas på gytjebottnarna utanför vassarna. Endast i "brunnar" i vt"-ssarna och i själva strandzonen var bottemfaunan (OCh --floran) någorlunda intakt (WALLIN & FORSBEHG opubl.
mskr. ).
En sådan utarmning av den aubmeraa biocönosen kunde
få djupgående på
för

~tt

fåg~lfaunan.

Kraftiga tillbakagångar kan

inte undgå att
riktigt noteras

stort antal arter under 50-talet. Knölsvanstammen t.ex. som 1936 hade om-

fattat ca 100 häckande par och 2000
rats

cftttirligtvi~

med bortåt 90

översomran~e

fåglar hade 20 år senare reduce-

%.

Orsakerna till denna utveckling är dunkla , d.n föregicks inte av något katastrofalt torrår som tidigare kriser, även om d. torra somrarna 1955 och 1959 troli~en

förlängde och förstärk'. depressionen. Den troligaste förklaringen till åt-

minstone Characeernas tillbakagång är förändringar i Tåkernvattnets kemi, nämligen I'ln förhöjd fpsforhalt orsakad av den starkt ökande konetgödsiliingen under
efterkrigsåren. När väl Chara-mattan försvunnit försvårades etableringen av
andra arter på bottnen av de stora mängder detritus som virvlades upp då växt-

lighetens

skyddand~

effekt försvann • Detta

därfBI' att det uppvirvlade

d~ls

materialet. täckt", växterna och dels försvårade fotosyntes@n genom att grumla vattnet.

Mot denna bakgrund är det

för~tåeligt

att bedömare på 1950-talet

var pessimistiska beträffande möjligheterna för en återetablering av bottenvegetationen (FORSBERG 1964, THOMASSON 1955, WAHLIN 1957).
Emellertid skulle

~ituationen

ännu en gäng förändras på ett dramatiskt sätt.

Fr.o.m. 1962 har vi i l3ynnerhet genom G LOHMIIJo/IAHS undersökningar en relativt
d~taljerad

kunskap om vegetationsutvecklingen • Detta år (1962) var sjöbott-

nen ännu tämligfm kal , dock med ett stort och kraftigt bestånd av Ranunculus circinatus i sjöns central. del.

Följande år inträffade en händ.lse

BV

störst. vikt för sjöns utveckling , en ny Chara--art , Chara tomentosa , uppträdde för första gången i sjön • De första åren förekom arten i relativt
blygsam skala men fr.o.m. 1966 har den förekommit i massiva bestånd. 1962
uppträde ännu en aldrig tidigare iakttagen krans alg ,
fBI' farsta gången i

Tåk~rn

IChara-ängarn~1

åter •

Bakgrund~n

omkastning av förhållandona på 1950-talet är dunkel ,
n~ra

obtuea ,

, även denna art har Dedermara expanderat allt-

mer. Tåkern har alltså fått
ger

Nit~llopsiB

m~n

till denna

två hypoteser lig-

till hands. Dels kan de 'nya' kransaigerna tänkas tolerera högre

närsalthalter än de arter som tidigare förekom, dels kan den nya vattenregim som rått sedan 1966 och Bom inneburit en jämnare vattenivå med framför
allt högre höst- och
tet och
Va,d

underlätt~t

vinterv~ttenstånd ha

minskat turbulensen i bottenskik-

nykolonisationen av gyttjebottnarna.

bt"'träffl1,r de ävriga v1'1,ttenväxterna innebär det omfattande ml'Jl,terial vi

har tillgängligt från tiden sedan 1962 att viillsvJ. $ä:td~.g
t.ion~utveckling

T!kl!1x'])lI'LVel{!:@ta-

kan urIIkiljas. De viktigtiste av dessa är

a) Vattenväxtl'!rna i Tåkern förekommer o f till. i mycket t3tora homogenI!!. bll'lständ.
M.~t0'
b) Arter som i övrigt är r;-äUfJYntt'l ,
är i Tåkern ofh, rikligt förekommande.
c) Inslaget av brl'l,ckvIJ,tten'(TVfe,f' är påfa.llande

S,h)Y'L

d) De olika artermw absol ut Ii. och reb,ti va ymnigh(ilt växll!l.r våldsamt från
åt till år.

/1

Ii

,'".

B~~kgrunden

)

till de ovannämndl!l. egenheterna är ~~. dunk~l • Vi:"xtmiibjön i 'I'å-

kern förefalllJtl' ,

bort!fl~tt

svårförståeligt varför

från Btrandzonen , rätt

ol~ka

arter tar

öv~rhand

homog~n

, varför dtllt är

inom olika delar av 8jön.

Till stor del verkar växternas fördelning slumpmässig , mon vissa regelmässighet.r kan urskiljas , sä har t,ex. Ranunculus oircin*tue flera gånger bildat jätte'bestånd S Lindön (1962-64,67 ;71 ,73). Vissa av de melllltnliggande årt'!ln
har arten däremot nästan helt t3aknats , vilket väl

måBt~

tolkas så att de små

miljöskillnaderna mellan olika platser och olika är trots allt räcker för .tt
h (\!l l t föräpdrE\: f<iirutB,ii\tt~~ng~'7r:a fpW (te olika v~xtart,:r;nas tr;i vseL Sa \,1[110 (;fe t
B~t ti~ndrv:/\~~t 1~~Y:t[D~~~ r~:~'rdr(li:~i~:'n()(; 1(ld;'t fakt\~~JJ:{:t)~QI~~li)~~;/t!'l. f~~f~l\r5 ~~!~c1tl~~~:
Cerll.tophyllum Bubmersum och Ranuncului!!! circinatuB förekommer ymnigt

medfUl

lIi,nd-

u

Källor ~ JJOHAMMAH (1970) , L.
Mång~ Rndr~ art~r

A

GVSTA

(t.ex. 1trriophyllum

/\)
och Riociocarpu~) uppvi8ur likartade

fluktuationer.
Orsakerna till dessa svängningar är , som tidigare nämnt$ , okända •
g~lmässigheter

Vi~.a

re-

kan möjligen urskiljas (Pot~.mogeton crispu8 verkar t.ex. ha &n

t"lndens I't.tt förekomma ymnigt vartannat år) men några klar2i" mön13t~r tycks ej finnas. Tilll!! vidare kan vi bara konstl:'l,tl!'!rt't att Tåkerns 8ubm~rs~, vegt'ttation varje
sommar har en ny och aldrig återkommande sammansättning.
Vissa långsiktiga tendeRs.r är dock klara • En är Chara tomen tosas allt

st.rk~re

ställning , den har nu nästan helt er.att de Chara-arter som tidigare förekommit
i

sjön. En annan är den kraftiga expansionen av flytblad5vaxter i allmänhet och

Nuphar luteum i synnerhet •

D~ssa

växter gynnas av den nya vattenstånasregim0n

med rl1inakade svängningar av vattt'mnivån 80m rått Bede,n ett 10-t,,1 år tillba"ka.
I synnerhet näckroflornas expansion kam kommlJ, att vålla problem, bestånd.t i
"kärnornråd~t"

utanför Hl!nstad torde med sin!!!' ca 15 hB.r vtara ett av de största

i Nordeuropa och nya bestånd uppstår fortlöpande runt sjön.
Vassarna. utveckling under de senaste årtiondena har varit b.tyd1igt mindr8 dramatisk än den submersa vegetationens • Som nämnts

tidigar~

tycks vassarna ha till-

växt föga mellan kartläggningen 1909 ooh torråren 1933-34 (detta framgår av foton hos t,ex. MELIN (192e) och SJÖBECK (1929». Åren 1933-34 innebar däremot ~n
mycket kr»,ftig framryckning av vassfronten , på !!Jina håll upp, till en kilometer.
Några detaljerade uppgifter om vassarnas utbredning

om~d81bart .ft~r

torråren
11181ll

finns ej,men från och med 1945 finns möjligheter att följa utveck1ing.nri detalj.
Kartor och/eller flygfoton över vassarnas utbredning finns nämligen från 1945
(ÖHRN 1950 , Ekonomiska kartan) , 1954-57 (lnygfoton , opubl. kB"rta av B WAHLIN

& HLÖNEGREN) , 1962 (Topografiska kartan) och 1972 (Flygfmton). Dessa visar
att vassfronten under dessa 30 år knappa5t avancerat alls • Däremot kan man urekilj!!l att vassarr. succt'lsivt tätnat så att luckor och "brunnar" krympt eller
försvunnit •

54.

D~tta

skeende synes dock till större delen falla på perioden 1945-

Där~mot

visar kartbilderna från 1954 och 1972 en remarkabel everenEl~tämmelBe
även i smådetaljer. Vissa förändringar har dock naturligtvis skett l framför allt
har en visa igenväxning skett på strandeträckor som 1954 i etort sett saknade högr@! vegeh, tation t. ex. S Lindön , Hässl!l u<&n , Björnnackens W-sida , HovgårdBviken
och sträckan Fältstationen-Sjötuna udee. I allmänhet är dock expansionen ytterst
blygsam, och på några ställen,t.es. Furäsavassens södra d.l , tycks vassen till
och med ha förlorat terräng. Generellt kan man säga att vassarnas expansionstakt
i Tåkern 1954-72 :marare låg undtH än över 1 m/år. I den mån Phragmites-beståndl!lns
areal ökats på senare år beror d.tta anarare pä en

~xpansion

inåt land där upp-

hörande betning lett till en igenväxning av tidigare öppna strandänglll.r • Dtljt förefaller alltså vara klart att en större expansion

/itV

vaasarnn i Tåkern endast

inträffar då vattenståndet är så lagt att delar av

bottn~n

torrläggs , och inte

ens alltid när sä sker (så skedde t.ex. inte nägon större igenväxning år Bom 1914,
1955 och 1959 då åtmin~ton~ vio~a d@lar av bottnen torrlades). D~tta är i och

r~

arter 60m man i och för sig

kund~

vänt 2'1. sig att finna t.(flx.

hal t I'laknas

tord~

däremot kunna förklnras av de

tiotel'l

NymPhe~~~(Cl~ftra_
extr~ml!l,

mil-

jöförhållandena till vilka knappast någon direkt motevarighet , i varje fall i
sådan skala , knappast finns i Nordeuropa.

Den rikliga förekomsten av kust_

och brackvattenformer har antagits vara av reliktär natur (HESSELMAN 1938) men
sannolikt

sp~lar

markens höga kalkhalt och det därav följande höga

pH-värd~t

hoe

sjövattnet en lika viktig roll • Q~t v~rkar nämlig~n som om många marina växter
snarare är beroend. av
D~t intrel!H'lant~Ll!lt~

havsvattn~tB

höga pH-värde än halofiler i egentlig mening.

men ockl'l! me5t svårförklarliga av de ovannämnda fenomltnen är

kani!Jke ändå de våldsamma och

tillB~nes

arternas relativa ooh absoluta

slumpmässiga förändringar.a i

abundan~.

I Tabell

d~

olika

nedan bely.es variationerna

för några viktiga arter ( -- innebär att uppgifter Baknae).
Abundans
Chara tomemtosa

1962

ej sedd

sedd på en lokal

Potamogeton
cri8pus
riklig föreko!Tlst
ej sedd

Pota.mogeton
pectin~.tus

rikligför.l'!Ik:orn~t

Ranunoulu5
circinatue
b~stånd

5tora

hetydligt 5parSEtmmar@

"

näs tan försvunnen

några få ex.

1964
på en lokal i

s'edd

på en loksl

NW
myoket stora bestånd

"
1968

"
"

talrika emåbestånd
stora bestånd

1 (1) ex. sett

riklig förekom3t
"
mindre allmän

några få småbestånd
stora bestånd
sparSAmt på två 10kal~r

atora bestånd

mycket stora bestånd

enstaka ex.
några få ex.

1910

"

1971

"

8tora bestånd

1972

"

några ex. på en
lokal

1973

"

mycket stora bestånd

1974

"

mycket stora bestånd

mycket :!'ltorlt bft~tånd

stora bestånd

myck~t

stora bestånd

för aig ett remarkabelt faktum .ftersom Tåk.rn

inBen8tan~

är må djup att

Phragmi hB ej kan växa (rn8.ximidjupet vid normal Vl'L ttemstånd är ca 1,5 m
och djupet vid vashfronten ca 0,5 m). Man kan dock konstatera att om inget
omvälvande inträffar utgör vassarnas tillväxt inget hot mot Tåkerna framtid
som

fågelsjö och vaslll1åtter i stor 3kala "s(: 18, HornborgHsjön" är

kallad

t

knaPP/!l.,~t

på-

däremot är den minskade årsamplituden i vattenståndet i vissa avs •• n-

den klart olämplig genom att den l!l.ccll'lerar 'strl1ndhngarnats igenväxning och l'latnnolikt också flytbladsväxternats expansion.
Nedan följer en kortfattad översikt
som hittils anträffats i Tåkern.
:Punmm i 'l'åkern

Art

öv~r

de kärlväxter

t

kransaIger och mossor

Nutida, statuE:l

Anmärkningar

Först
Equisetum
(Sjöfräk(!n)

förekommer i stora bestånd innanför Phr1!uui teszon@n t lärskilt r SW ,
NW och SE

Typha anguBti-

myck~t

fluviatUe

folia
'(Smalkaveldun)

allmän

1829

1975

allmän

"',,-

Ty-ph(/), h. tifolia
(Bred.kave1dun)
Sparganium
minimum

1829

1975

täml. allmän

1851

1974

sälbynt

stora bestånd fl~r
städes , t.~x. i Herr~
stadsvikBn • Har ökat ~
normt sedan aeke15kiftet.
för~kommer flerstädes
runt sjön t dock Bndast
inne vid land

i nutiden endast känd
från två lokaler

(Dvärgigelknopp)
Spa,rganium
ramOBum

på många håll inne vid
stranden och i Phragmiteezonens inre delar,
har växlat ståndort sedan
sekell!lkift~t då den huvudsakligen växt. utanför Phramiteszon@n

1868

1975

täml. allmän

1851

1975

täml. allmän

endast inne vid stränderna

1866

1888'(

utgå.ngen

endast i Dags

allmän

fluktuerar starkt , visår .n av de viktigast. arterna i sjön , andra år sällsynt

(stor igelknopp)

S",?urganium
mimplBx
(Vanlig igelknopp)
Potamogeton
alpinu3

Mo~s.

(Roathate)
Potamogeton
cri~pue

(Krusnl1l,te )

1823

1913

sällsynt

har troligen minskat ,
på l!lenar~ år endast
funnen på en lokal

täml. allmän

förekommer endast i
strandzonen , vanligen innanför Phragmit€'!sbältet

Po tamoge; ton
filiformia

1888

(Tråclnah)
Potamogi1tton
gramineul!l

1888

1914

(Gräsnate)
Pottunog~ton

känd från två l~kaler

gramineus X
lucens

taml. Pl.llman

för(l!lkommer huvudi5akligen i mindre bestånd i
"brunnar" i Phrlll,gmi teszonens inrt delar

sparsam

växer i smärre bestånd
i l!lkydclade lägen inn8il,l1··
för va6sbält~t , varierar
T1ll'l,rkant från år till år

Potamog(!Jton
luceYls

1851

1914

(Grovma te )
Potamogeton
• friesii

1919

(Uddmde)
Po ta.moge
ton
,
natans
(Gäddna,te)

1851

1913

taml. allmEn

växer på liknande loka~er Bom f6r8g. art , f6r~kom f6rr (1930-talet)
även i Phragmiteszonen3
yttre delar , tycks ha
6kat på Benare år

Potamogeton
obtul!lifoliu8

sällsynt

1938

~V.

utgångfln

(Trubbnate)
Potamogeton
panormitanul!I

sparsam

1883

(Spädnat@)

tills. med P. cri3puB

Po tarnog\"3 ton
peetinatus

1843

1914

it.llmän

(Borfltnro,te)

Po ttl,moge ton
perfoliatu$

1851

1914

allmän

(Älma h)
Pot;,moge:ton
pUBillue'

1888

1962

sällsynt

(Gropn~,t@ )

Potli.Lmogeton
7.08

terifoli UfJ

(Bandnat~)

växe~r of t/u t tillaal'IDHH1S
med P. friesii
och viBar 80m denna stora frekv<!!'m5v/Jl,ria tioW!~r

1851

1962

sälhynt

d~n

Poh.mog@ton.rt~n i sjön , för~komm~r
i alla veg@tationszoner ,
vissa är talrikt , andra
mera 5par8amt
viktig(,l,$t~

ymnigast ut~ på blankvat
net m.n även sparsamt inn~ i vikarlH't , markanta
års fluktuationer
endast s.dd på en lokal
på senare tid , äldre uppgift~r om allmän förekoms
beror trol. på förväxling
med P. panormitanus
.ndast sedd på två lokaler på 8enar~ år , har
alltid varit sällsynt

Zllnnichellill
täml. allm.än

1938

palustrim
(Hårl!lärv)

far.komm~r både utanfar
och innanför Phrllgmiteszonen , har troligen invandrat i e.n tid , visar
mllrkanta år. fluktuationer

Aliama
plllntago-

1975

allmän

l!i,qulltiv~J

vanlig inn~ vid stränderna runt h.la ~jön

(Sv3.1ting)
ButonlUtJ
umbell<'1l.tuS!!

vanlig inne vid stränder1851

1975

dlmän

(Blomvass)

1975

täml. allmän

täml. fjI,l1män

i "brunn!"tr" och bå trännor , mest i VllBsbält.ts
inre d.lar , markllnta
fluktuationer

(Vl"ittenpest)
Hydrochllris
1851

1975·

troligen tilltagit under
1900-talert
extremt ymnig omkr. 1910
i nutiden på
många håll i sjön men e
i särskilt mäktiga be8

Elodu,
1907

n<!/, runt hela sjön , h/il,r

(Dyblad)

för~komm.r

art i rörsamhället , har expanderat eedan 1800-talet
m~n har r~lativt s~tt
förlorat terräng i förhållande till Scirpu~
och Typha
domin~rllnde

Phrlftgmitl'l8
communil'l

1975

allmän

(Bb,d Vlll'l s)

Alopecurus
ll(l}qua.lis

1974

täml. allmän

1974

allmän

i övergången mellan
land- och v.ttenv~
g~h. tion~n

(Gulklftvle)
Glyceria
nui tans

(Ve,ihligt
gräs)

If

"

m~,nm,,··

flera bestånd , Bärskilt i SW delen av
s,jön

Glycerht
mllxima

1970

1974

(Jätt<tgröe)
förekommer ~ärskilt
ymnigt i zonw.n närmast utanför rÖr3al1lhällen. , har ökat
våldsamt uno:pr,1900t!fllet

Scirpus
lacustrifl

Scirpus
t1Itbe rn~emon tani
(Blåsäv)

1851

1878

1975

'/974

sparl!lal1l

växer här och där nä.ra ~ommllrvattenlinjwn ,
har trolig~n ökat,på
1800-tal.t endast känd
frän Dags mo l'l !HJ

Eleochl!ll,ris
~cicu18,rif!l

äxer i strandzonen ~ lokalt mycket ymnigt ~ kar
på senare år delvis
ts undan av Phragmit~s ,
!tora år~fluktuationer

1829

1974

täml. !!111män

1909

1975

al1m~in

vanlig i l!ltrla.ndzonen runt
heht sjön

1817

1851

utgången

fanns förr i Dla.gB

1975

allmän

vanlig på de våtare delarna av str~ndängarna
runt h!l'fla f!ljön

1975

tärtl.

(Nål!!läV)
Eleooh~,ri3

pla.lustris
(KnQ,PPfläv)
Ch.dium
Ol.ari s OUI'J

mOBS~

(Gotle,nd l!Iag)
Cl"I.r~x

acuta
(VMl'l-i3h,rr)
Carex
elata

1851

~l,llmän

har och var på strandängarnas fuktigare delar

(Bunk@l!'lh,rr)
Carex
pf'l",udooyperul!l

1851

1975

3älbynt

(Slnkf'ltarr)

Carex
rostrll',ta

1975

lil,llmän

1975

allmän

1975

allmän

växer på några platser
på ~Jon~ vä~t5trand ,
förekom på 18GO-talet
täml. I!tllmänt på ~ag5
rnOR~~ , trol. r~likt
från värrn~tiden
i öv.rgäng~zonen mellan
land- och vatt~nveg~t.
tian runt hela Bjön

(Fh.~kr3tarr)

minor

(\lanlig andmat

i "brunnar" , båträrmor
o. dyl.

Lemnl!t

tri Illul Clit

1851

(Kortl!!l.ndmat)

LG!~ '"111 V," 7; tlb,,~ 'J
((('(/ ;J ' i l ',l j j:J
!
Spironl'!ll!t
.

polyrrhiz3l.

~t~ndorter ~orn

föregående

art

/< ;:'V! el

/970

'l

t

8edd på en lokal
på Ben.rE" år

end.~t

1938

1968

1851

1975

sallsynt

1851

1975

a.l1m1:in

(stor litndmi!'tt)
Call1''l,
p3l.1ul'l tri l'l
(Mir:l'me)

Iri5
pseudacorul'!
(Svärddi1j~)

fanns på 1800-t.let i
D.g~ mo~g~ och vid Lindön. 1975 återfunnen vid
Holmen.
växer rne~t i övergångszonen mellan II'J.nci. och
v.ttenvegetation 9 tycks
ha ökat betydligt 8edan
sekelskiftet och finns
nu runt hela sjön

Rumex.

1811

maritimus

1915

taml. allmän

(Strancll!lkräppa)
Pölygonum

1851

amphibium

1975

allmän

(Vattenpilört )

Nuphar
1909

luteum

1915

a,llmän

(Gul näckros)

18 14(?)

sparsam

växer '1 stora bestånd
i "brunnar" och båtrännor i SE och m~ delen
av sjön

Cera tophyll um
1962

1914

(Vårtsärv)
RanunculuB
circinatus

1951

1974

allmän

(Hjul blad.möja)

Ranunculu8
utgången

1862

confervoideB
(IIårbladl!lmöja)

1829

1915

täml. allmän

växer här och där på
grusiga stränder strax
ovanför sommarvattenlinjen

täml. allmän

här och där innanför
Phragmiteszonen , 3ärskilt i båtrännor

utgången

förekom vid sjöns SWstrand

Hanunculul'l
1923

1914

(Strandranunkel
Hanunculu8
trichophyll us

1888

1975

var på 1800-talet en av
dominanterna i den submersa vegetationen i W
rlelen av sjön , undanträngd av characeer eller "bortbetad" av ~va
nar?

allmän

(Sjöranunkel)

reptamIl

förekommer både ute på
blankvattnet och i "brunnar"2i vassarna vil!lsa år
i km -stora bestånd och
arten är då en av de dominerande i sjön

växer på många håll runt
sjön , mest i strandzonen men även i båtrännor
o. dyl.

Ranunculus
lingua.

växer i ett massivt bestånd ut~nför Hamstad
men även på många andra
håll i sjön , har ökat
m,ycket starkt url.0.~r 1
och 10-talen

sparsam

(Hornsärv)

8t1!bmersum

ymnig istrandvattnet
och i "brunnarna" i rörsamhället runt hela sjön
har ökat fortlöpande under hela 1900-talet och
uppträder nu i stora bestånd

växer i brunn~r i vassbältets yttre delar i
SE delen av sjön tillsammans med följande art

Ceratophyll um
demersum

flerstädes i 8trandzonen , vis&a år massvim
synes ha ökat på senare år

(Grodmöja)
Cras3ula
1829

aquatica
(Fyrling)

/9 {,

)

/

u

t

/J

l'}? 5

" !

SI!

Callitriche
autumnalis

1888

utgången

1851

utgången

se ovan under R. confervoidea

(Höetlänke)
IHatine
hydropiper

förekom 1851 ymnigt i
s Ii ön!'5 SIV del

(Slamkrypa)
I'A"yriophyllum
spdwat;um

1867

1974

allmän

(Axslinga)

Myriophyllum
verticillatum

1888

1974

täml. allmän

(Kransslinga)

Hippuri!!l
vulgaris

1851

1975

täml. allmän

förekommer i huvudsak
ute på blankvattnet ,
vissa år i väldiga bestånd medan arten andra år saknas så gott
80m helt, växer även
i "brunnar" i vasl3arn~j.
där variationerna synes vara mindre extrema
på mänga håll runt sJon
i "brunnar" och båtrännor i den inre delen av
vassarna , även denna
art varierar starkt i
frekvens mellan olika
flerstädes i strandzonen och i 'Brunnar' i
vassarnas inre delar

(H&stsvansört)
skall före
funnits
stranden,
från s öns

Cicuta
virosa

1829

h~

L9,~~~

I

(Sprängört)

,11 H

tämL allmän

i övergången mellan
land- och vattenvegetationen på många håll
runt sjön

allmän

förekommer på samma
ståndorter 80m föregående art , Bt~ndom
i stora bestånd

Sium
latifolium

1888

1975

(Märke)
Oenanthe
aquatica

1829

1975

(Vattenstäkru)
Hottonia
palustris

1888

1974

VI

sänkningen
utmed SWuppges ,,19~5
E
. Alevhfll

täml. allmän

växer flerstädes inne
vld,lSttranden i båtrännor o. dyl.

(Vattenblink)
Naumbllrgia
thyrl5iflora
(Topplösa)

1851

1972

sällsynt

växer i strandzonen
på senare år endast
sedd på två lokal~r ,
håller ev. på att gå
ut vid Tåkern ?

allmän

växer flerstädes i grän~
zonen mellan land- och
vattenvegetation , ibland
i stora bel'ltånd

sällsynt

växer i strandzoneh
ej iakttagen mellan
1829 och 1971

Menyanthes
trifo lia ta

1914

(Vattenklöver)
Limosella
1829

aquatica

1974

(XV,) ebrodd)
'tttricularia
vulgaris

förekommer i "brunnar"
och båt rännor i rörl'lamhällena mångenstädes
runt !!ljön , ofta ymnigt ,
markanta årsfluktuationer

1851

1975

allmän

1829

1868

utgången

skall ha förf,kommit i
Dags mOSSe

1829

1868

utgången

skall ha förekommit i
Dags mosse

(BlållJört)

utricularia
intermedia
(Dybläddra)
utricularia
minor
(Dvärgbläddra)

MOSSOR
Fontinalis
antipyretica

1908

1974

'fäml. allmän

~~~L~~r~~~::,~
(<s,,'{/kfrl)os

Ii

!

l,

iI'I

fl)

Ricciocarpul1l
natans

växer fl~rstädes i ll1brun-·
nar'i rörsamhällena ,
stundom rikligt

1890

1974

allmän

(stjärnmossa)

växer i "brunnar" i
rörsamhällena , markanta årsfluktuationer

KRANSALGER
Chara
sparsam

al"lpera

Chara
sLtllsynt

contraria

Chara
sparAam

foetida

Chara
fragilin

1957

utgängen?

en av de viktigaste arterna i "den gamla charan" särskilt i Vi delen av sjön , har minskat starkt
denna art har aldrig
varit särskilt ymnigt
förekommande , men det
är klart att en marItant
minskning skett sedan
1930··talet
denna algart har alltid före ko fillIti t spar··
samt och det är oklart
om den har minnkat i
antal
tillsammans med C. aspera den viktigaste arten
i "den gamla charan" där
den synes ha dominerat i
de centrala och E delarna
av sjön

Chara

1938

utgången'?

hi~pida

Chara

1962

sällsynt

1963

allmän

rudis
r.hara
tomf'!ntosa

Nitella

sällsynt

opaca
Ni tellopsis

aUman

"962

obtusa

DeSl3utom har följande arteT'
komst där kan ej anses bevisad.

"'appoT'terat~

f~rekom relativt sparsamt i "den gamla dhal'an"

endast sedd på en lokal 1962-63
den dominerande arten
i "den nya charan" och
därmed i sjöns submersa vegetation
på senare år enda$t no-

terad på en lokal
C. tomentosa
den allmännaste kran8algen i sjön , har liksom
denna ~kat starkt på senare år
n~~t'0efter

från sjön, men deras före-

anges 1851 från Hroby
bro , troligen förväxling med P. Blpinus

Potamogeton
praelongus
(Långnate)

rapporterad 1909 från
sjöns SW-del , troligen förväxling med Nuphar luteum

Nymphaea
alba
(Vi t näckros)

rapporterad från sjön
1888 , sannolikt f~r
växling med annan Myriophyllumart

Myriophyllum
alterniflorum
(Hårslinga)

Källor: BOHlliAN 1829,BOHGE -'921,DU HIETZ m.fl. 1939,DUSmN 1888,HANNFmZ m.fl.
1929,HESSELMAN 1938 ,HOLMGllliN 1851,KINDIDDRG 1868,1814 , LOHA~rnAR 1969,1970
SÖDNRBERG 1929, WAHLIN & WALLIN 1951 och opubL mBkr. , WIDEGREN 1811.
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STRANDEN

Tåkerns strandzon omfattar i stort sett det område som torrlades vid
sänkningen 1842-44. Sänkningen var ca 1,7 meter och den torrlagda zonens
bredd blev givetvis beroende av hur brant bottnen var på resp. plats •
Bredden kom att variera mellan knappt 100 m och ca 750 m , minst på strlickan Väversunda-Källstad och mest i östra delen av sjön vid Hov och Hygnestad' (se karta

).

Avsikten med sänkningen

~ar

att vinna odlingsmark och betesmarker men

härav blev föga • ifunu idag , 130 år efter sänkningen , har endast obetydliga arealer:,uppodlats lltom på avsnittet Ramstad-Renstad . Orsaken till misslyckandet var att stora delar av den torrlagda marken
fruktbar s.k. gallstrand (av dial.

visade sig vara o-

'gall' = ofruktbar, jfr. gallko,galläpple).

Denna gallstrand kännetecknades aVen mycket stenbunden jordmån (mest
kalkstensklapper) och en extrem ofruktbarhet. Både om gallstrandens uppkomst
och orsaken till dess ofruktharhet har delade meningar rått. Enligt ÖHRNS
(1940) m.fl. uppfattningrvore gallstranden att betrakta som ett recent fenomen , hetingat av våg- och iser08ion i vattenlinjen sedan sänkningen på
1840-talet , en erosion som alltjämt skulle fortgå.
Av flera skäl är det dock klart att denna uppfattning inte kan vara
riktig • I stället torde den mening som SÖm:HBI<lRG framförde redan 1929 vara
riktiga , nämligen att gallstranden visserligen uppstått genom vågerosion
men att denna skett före sänkningen och väsentligen varit subakvatisk.

I~ör

detta talar flera faktorer bl.a. gallstrandsområdenas läge delvis långt från
den nutida strandlinjen, Tåkerns ringa djup efter sänkningen som i hög grad
begränsar den möjliga våghöjden samt det faktum att denudation vid vågerosion normalt sker under vattenlinjen och ackumulation ovanför

de~u' !~ån

"., .i~ll' ·~u'bYI'.Ji·

ti-

den före sänD.::ningen finns även flera uppgifter om erosionsskador ((MELIN
1928) medan sådana saknas från tiden efter 1844.
Beträffande orsakerna till ofruktbarheten så har man i allmänhet härlett denna till stenbundenheten men detta kan knappast vara riktigt. I stället
tycks det ha varit så att gallstranden i sin typiska utbildning karakthrise_
rades aven extrem brist på för växterna tillgängliga fosfEl.ter (FHANCKE 1931)
och sannolikt var detta den primära orsaken till v~xternas svårigheter att
etablera sig på gallstränderna.
Gallstrand utbildades vid de delar av

sj~n

där bottnen i strandzonen ut-

gjordes av moränlera . .[ sydväst vid Dags mosse och på Hångerlandets östsida
där sjön gränsade mot områden med organogena jordar eller i :Hov där lmderlaget
utgjordes av sand kunde ingen utsvallning av lättare beståndSdelar som kvarlämnade det grövre materialet ske • Här uppstod i stället gyttje- resp. svämsandsavlagringar.
Utgångsläget efter sänkningen var alltså att större delen av den torrlag2
da arealen om ca 10 km utgjordes av gallstrand men att även vissa områden med
dy jord och svämsand förekom • De organogena

jordarna blev tämligen snart upp-

odlade

~edan

den 5vriga marken utnyttjades som bete eller helt

l~mnades

åt

sig själv.
på gallstranden , som i sina mera extrema former kunde karaktäriseras som en stäpp- ellsr alvarartad ståndort etablerades en xerofil flora
med flera mycket anmärkningsvärda inslag (se t.ex. DUS~N 1888). Hit hörde
bl. a. klådris (~i~yricaria germartica) , kålsenap (Erucas trulll ga11icum) och 15ksuga (Teucrium scordium). För dessa liksom flera andra arter som har sina närmaste växtplatser längt från Täkern torde man få förutsätta att fr5spridning
genom fåglar spelat en roll f5r etableringen.
Så småningom började skog , huvudsakligen tall , att etableras på
vissa delar av gallstrandmarken . Detta skedde till stor del genom plantering
men i någon mån även spontant. Ur skoglig synpunkt har dock reaultaten av planteringarna blivit föga uppmuntrande • '1'allarna visar genomgående en mycket dålig
tillväxt och är ofta mycket risiga.
Länge bevarade dock åtminstone delar av gallstränderna sin 5ppna , alvarartade karaktär (se t.ex. foton hos MELIN 1928) och bildade därmed en gynnsam
häckningsbiotop för åtskilliga vadararter.
Under den senaste mansåldern har dock en ständigt acoelererande omdaning BV Tåkerns strandområden ägt rum . Strandskogen och buskage har

expande~at

ut över de öppna markerna på ett sätt som helt förändrat strandzonens karaktär ,
och under de senaste åren har även vissa avsnitt uppodlats • så förstördes t.ex.
Yxstad strand,det ur botanisk synpunkt märkligaste av de återstående gallstrandsområdena , genom uppodling så sent som 1972.
Vad beträffar orsakerna till gallstrandens successiva försvinnande så
står det klart att den redan från början endast var att betrakta som ett övergående stadium . I och med att den uppstått genom naturf5rhållanden som inte
längre är f5r handen (svallning) och successivt tillförts växtnäring från omgivande marker kunde gallstranden inte bli varaktig . Utvecklingen har d6ck
starkt påskyndats av tre faktorer • F5r det första har den starkt ökade tillförseln av fosfater och nitrater som blivit

~ljden

av den tilltagande använd-

ningen fY konstgödsel på slätten runt sjön inneburit en drastisk förändring
av

ståndort8f~rhållandena runt

sj~n

, i synnerhet vid bäckar och åar som t.ex.

Lorbyån. }<'ör det andra har det alltmer minskade betet i
buskar och andra

h~gväxande

former vilka

f~rkväver

strandområdet gynnat

den mera beteståliga låg-

vuxna vegdtation som tidigare funnits. Slutligen hardet betydligt jämnare vattenstånd som blivit en följd av vattendomen 1961 gjort det möjligt för terresttra former att tränga väsentligt längre ut mot sjön än f5rr.
detta att den

~ppna

I extrema fall gHr

zonen mellan strandskogen och Phragmiteszonen praktiskt ta-

get helt fyllts av Salix-buskage.
Efter denna orientering följer nu en kortfattad presentation av de
viktigaste vegetatiomstyperna i
~trandskogen

sjöns omgivningar.

är det traditionella nainpl det 100-500 meter breda skogs-

bälte som med vissa avbrott strhcker sig runt 5stra delen av Tåkern från Svanshals till Hångerlandet . S01'1 ovan nämrnts har sklogen delvis plantergtfl och delvis uppstått genom självsådd • Det dominerande trädsigget är vanligen tall och
på en del håll t.ex. vid Sj5tuna och Tov5ren består skogen nästan uteslutande
av detta tr~slag. Detta torde , åtminstone i de båda nämnda fallen , bwro på
att de aktuella områdena har varit , och alltjämt är , hårt betade vilket har
hindrat lHvträdsplgntor från att växa upp.

I regel finns dock ~tt avsevärt in-

slag av l5vträd , i synnerhet bj5rk , i skogen, och på sina håll t.ex. på
sträckan Tov5ren-Herrestads äng finns t.o.m. nästan ren bj5rkskog . Vid nord5stligaste rlelen av sj5n vid Hov finns också ett område med 5vervägahde li,ivskog. Denna skog som

uppstod genom fr5sådd f5r ca 100 är sedan (FRIES

1925)

har, p.g.a. sin h5ga ålder och kanske även f5r att den vuxit på svämsand i stället f5r gallstrand i egentlig mening , utvecklats ovanligt gynnsamt och nått
ganska grova dimensioner varf;;r området hr av betydelse som häcplats f5r hålbyggare, ormvråk m.fl. arter.
Ett annat träslag som är relativt allmänt f5rekommande i
är klibbalen

omkring Lorbyåns mynning och

st~andskogen

5sterut mot SjHtuna udde finns t.ex.

relativt stora områden med alkärr och albuskage .
Ett mycket expansivt inslag i vegetationen är de stora

Salix-snår som

på senare år har brett ut sig Hver stora områden som tidigare dominerats av
lågstarr och

gramin~er

, ovanligt väl utvecklade är dessa buskage på sträckan

I(yle berc;--Lorbyån.
Pilen kan egentligen inte betraktas som någon om

dom~nanterna

i strand-

skogen men de ofta gamla och ihåliga pilar som växer här och där på maderna
lltgör ändå p.g.a. sin ofta skulpturala utformnrJilng ett markant inslag i

land-

skapsbilden.
Bland trädslag som i huvilidsak saknas i strandskogen kan nämnas gran
och de ädla IHvträden , Granen är , bortsett från Omberg och dess närmaste omgivning , överhuvud taget endast sparsamt f5rekommande i Tåkerrrbäckenet där
ståndoptsförhållandena måtte vara mindre gynnsamma f5r arten.
Att de ädla lövträden och i synnerhet eken inte är mera allmänt f5-.
rekammande är mera överraskahde och det är oklart vilka miljöfaktorer som betingar deras sparsamma förekomst.
Vad beträffar fältskiktet i strandskogen så är detta p,g.a. sin mångformighet mycket svårt att kortfattat karaktärisera. På sina håll f5rekommer
lokaler med ett fältskikt som knappast skiljer sig

från det normala i en hed-

artad tallskog , men normalt kan underlagets stora kalkhalt avläsas i vegetationens sammansättning. Så f5rekommer t.ex. åtskilliga typiska kalkkärrsarter
som Ophrys insectifera eller Primula farinosR flerstädes.

I allmänhet är fält-

skiktet rikt utvecklat och kan bitvis vara svårframkomligt t.ex. d8T det domineras av Filipendu.le, ulmaria .

Extremt i detta avseende är

Lo~by

träsk , ett område med närmast

urskogsartad sumpskog av al och pil med synnerligen välutvecklad undervegetation av Poa" Carex , }'ilipendula och Urtica • Området är en utomordentlig biotop fbr arter som

näkterg~l

, gräshoppsångare och kärrsångare.

;\ven å tskHliga andra slwgs typer förekommer ställ vis , t. ex. äldre
0björkdominerad lövskog på Lindön och HolrnörenR eller granskog med lundartat
fä,ltskikt och stlllrkt inslag av hassel N Väversunda.
S'l'HANDXNGARNA.
De öppna hetade strandängarna tycks i äldre tid ha varit den dominerande landskapstYIpen i Tåkerns strandzon men har

80m

tidigare nämnts starkt

reducerats på senare tid. Emellertid finns alltjämt relativt stora arealer
betade grässvålar eller lågstarrsamhällen. Dessa områden

me~

på många sätt de

värdefullaste och intressantaste delarna av Tåkernstranden och utgör bl.a. den
viktigaste biotopen för flertalet av de vid Tåkern häckande vadarna. I sin
mest typiska utbildning

k~i strandängen numera huvudsakligen bevarad på Tov-

bren och Sjötuna udde, vid sjöns sydvästra del mellan Holmsör och Väversunda
samt W om I'Iljölnaåns utlopp. ur sjön (Herrestads äng). på många andra håll runt
sjön har strandängar tidigare funnits men dessa har antingen redan vuxit igen
TiJ.. l den ~enare.katep:orin.hö:b t.ex. strandängarna.. nå avsnittet Hamstad-Renst..J,
eIl!er ar s Gadda l 1ge11vaxnlng. (lflom andra OlJ1raCl en ar s trandangen anng o!ppiPn
men är alltför smal för att vapa av något större ornitologiskt intresse , det:l;a gäller t. ex. på avsnittet H.w;nestad-Hov och Väversunda- Yxstad. I\ven m.ppod;..:
ling av värdefulla strandängar har

f~rekommit

på senare är , sä spolierades t.

ex. Yxstad strand 1972 och en del av Svanshals 1970.
Vid en av skogshögs»olans vertebratekologiska avdelning

utf~rd

inven-

tering 1972 inregistrerades totalt 195 sådana områden i Syd- och Mellansverige
med en areal om 8400 har. Av dessa var 8 med en areal av 227 har belägna vid
Täkern nämligen
Väversunda

34 har

rrovören

53 har

Herrestads äng

26 har

Säby

Sval1shals äng

35
9
14
16

Henstad

40 har

Hovgården
Sjötuna

har
har
har
har

227 har
Även om denna lista kanske är något ofullständig ger den en tämligen
god

uppfat~ning

om omfattningen och fördelningen av de återstående stramdängar

na vid sjBn. Det bör dock återigen betonas att stora delar av dessa ängar p.g.
a. igenväxningen numera är av begränsat värde ur ornitologisk synpunkt. Den
strandängsareal som fortfarande befinner sig i sådant tillstånd att den erbju-

der gynnsamma f5rutsättningar som häckningsbiotop fbr vadare torde numera
knappast uppgå till mer än 100 har.
ODLINGSMARK.
Trots att motiveringen till sänkningen 1842-44 var att vinna odlingsbar mark har endast obetydliga arealer nedanf5r den gamla strandlinjEn kunnat
odlas upp. Ett undantag är området mellan Renstad och Holmsbr där avsev~rda ~
realer av den forna Dags mosse har fbrvandlats till åkermark , delvis genom
invallning • på vissa avsnitt har har dessa invallningar trunkerat den normala
zoneringen av strandvegetationen så att jordbruksmarken direkt gränsar mot
PhrB,gmiteszonen . Utanf5r detta område finns endast mindre åkrar i strandzo-·
nen , till stor del

upptagna de senasne åren.

Slätten runt Tåkern är till stbrsta delen uppodlad och utnyttjas huvudsakligen till intensiv sädesodling varf5r fågelfauman rir relativt fattig.
på åkrarn8, runt Ramstad har dock t.ex. vaktel anträffats vidf flera tillfällen.
St5rre skogsområden sakn8,s på slätten , och trädvegetation finns i
stort sett endast i anslutning till bebyggelse. Dessa s"~dungar kan dock lokalt vara av viss ornitologisk betydelse , i synnerhet då äldre l5vträd lämpade som boplatser f5r hål byggare ingår i bestånden. Detta gäller t.ex. Renstad pe,rk och Kylebergs park. J:t'5rutom denna trädvegetation i anslutning till
bebyggelsen finns dock fortfarande ett litet antal l5vlundar bevarade på slätten.
Dessa har tjänat som refugier för den vegetation som i äldre tid var utbredd
över de stor änr;s- och hagmarker som då gtg,ij)rde ett dominerande inslag i Östgötaslättwns natur (se HE1MJ:t'RID 1962). Huruvida dessa lundar är av lika stort
ornitologiskt som botaniskt intresse är inte känt, men de uppgifter som finns
tyder på att de hyser ett i förhållande till den begränsade arealen mycket rikt
fågelliv.
I Tåkerns n~rhet finns två områden med fbr trakten särpräglad vegetation nämligen Dags mosse och Omberg.
Dags mosse omfat
råde.

sydv~st

av 1800-talet ett stort triangulärt om-

om Tåkern vars hörn ungefär definierades av Renstad , Väversunda

och Alvastra . Den centrala delen , den nuvarande Dags mosse utgjordes aven
Sphagnum-dominerad h5gmosse av ordinär mellansvensk typ medan den omgivande
Carex-dominerarle lågmossen p.g.a. tillf5rsel av vatten från omgivande h5jder
(Omberg , Iseberga kullar) snarast kah karaktäriseras som ett jättelikt extremrikkärr där arter som Cladium mariscus och Pedicularis sceptrum-carolinum
hade gynnsamma ståndorter. Dessa marginella områden torrlades till stor del
redan på 1820-talet och föga är därför bekänt om deras fågelliv. Den centrala
Sphagnum-mlpssen , den s.k. "Slättmossen" , bibehbll dock åtminstone delvis
~i~ öppna karaktär ända in på 1900-talet och här h~ckade ännu omkring sekelskif-

tet att flertal mossmarksfåglar såsom dubbelbeckasin , grönbena , storspov och
ljungpipare • I nutiden återstår dock knappast något av detta . Hela mossen
är numera uppodlad eililer täcks av me,ger tall- och

hjbr~skog

av det slag som

regelmässigt återfinns på rtO'rvmarker.
Fågelfaunan är dåligt känd , men bland mindre vanliga fåglar som anträffats i mossen kan nämnas mindre flugsnappare och pärluggla • utdikningen av Dags mosse har f. Ö. beskri vi ts närmare av MELIN (1928).
OL1BERG.

Ombergs natur och flora har utförligt beskrivits av flera författare
(se b1.a. DUS~N 18[38,HEDBFRG 1949a,b , KESSELMAN 193[3 och HOLMGRJ,jN 1851)
varförR någon längre beskrivning knappast fordras här.

I korthet kan vege-

tationen på Omberg karaktäriseras som örtrik granskog. Den skiljer sig frän
normal granskog genom att fältskiktet domineras avarter Gom normalt endast förekommer i lundartad lövskog såsom t.ex. Anemone ranunculoides eller
Allium ursinum • Denna Bkogstyp hr dock inte den enda som förekommer på
l)erget • på Ombergs S3rdsida finns ganska omfattande spontana bestånd av
bok och på andra håll förekommer även ek- och hassslbestånd. Eftersom Omberg utgör det enda större barrskogsområdet i

T~kerns

närhet hyser den ett

antal fågelarter som i övrigt saknas i trakten som t.ex. spillkråka och nattskärra. på berget förekommer dock även ett antal få{,;elarter som normalt
är bundna till mera lövskogsdominerade marker som bl.a.

stenkn~ck

och rosen-

fink. Sannolikt finns alltjämt intressanta upptäckter att göra rörande Ombergs avifauna.

