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Fågelobservationer vid Tåkern 2010 
Lars Gezelius och Joakim Wallin

Under 2010 noterades totalt 190 arter vid Tåkern, däribland sällsyntheter som 
stäpphök och busksångare. Noterbart detta år var att ett par svarthalsade doppingar 
siktades, att vigg och bläsand rastade i rekordantal samt skrattmåsen fortsatte sin 
uppåtgående trend. Till det negativa hör det det dåliga häckningsutfallet hos knölsvan.

Knölsvan Cygnus olor
Under året räknades endast 20 kullar i sjön, 
vilket är en klar minskning jämfört med fjolårets 
100 och det lägsta antalet sedan räkningarna 
började 1998. Under hösten 2010 var antalet, i 
likhet med de senaste åren, mycket högt. Årets 
högsta notering blev 2700 ex. som inräknades 
vid simfågelräkningen 17.10. Sista noteringen för 
året är 500 ex. som sågs från Glänåstornet 20.11.

Sångsvan Cygnus cygnus
De första sångsvanarna sågs 8.3 och max blev så 
högt som 700 ex. 1.4, de flesta på översvämmade 
fält vid Ramstad. Under hösten noterades som 
mest 100 ex. runt sjön 13.11.

Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Fem mindre sångsvanar sågs 28.3-1.4 vid Ramstad 
(Bo Runesson, m.fl.) och fyra ex. på Hånger 1.4-9.4 
(Gunnar Myrhede, Adam Bergner, m.fl.).

Sädgås Anser fabalis
Första observationen under året gjordes vid 
Ramstadbron 20.3 där 150 ex. rastade (Christer 
Kimgård). Vid vårens räkning 27.3 summerades 
till 1870 sädgäss. Höstens maxantal, 10050 ex., 
var en klar ökning efter fjolårets bottennapp på 
drygt 6000. Arten sågs under perioden 15.8-20.11. 

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Årets noteringar stannade på tre observationer 
av minst två-fyra ex. runt sjön 22.10-3.11 (Claes 
Nilsson, m.fl.).

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Arten sågs med endast ett till nio ex. 2-15.4. Under 
hösten rastade endast ett fåtal ex., som mest dock 
37 ex. 13.11.

Bläsgås Anser albifrons
Första observationen gjordes 23.3 då fyra ex. sågs 
(Konny Hörberg). Under våren sågs som mest 
120 ex. på Hångerlandet 11.4. (Benny Ekberg). 
Under hösten sågs endast enstaka ex., som mest 
åtta ex. 30.10. 

Grågås Anser anser
Den första grågåsen dök upp vid sjön den 28.2 och 
vid vårens räkning 27.3 noterades 1600 ex. 348 
kullar inräknades i maj månad (Tåkerns fältstation) 
och populationen ligger numera runt 400-500 par, 
vilket är klart lägre än åren dessförinnan, då det 
fanns runt 700-900 häckande par. Vad gäller hösten 
räknades något färre antal jämfört med föregående 
höstar. Maxantalet blev 14200 ex. 28.8. De sista 
fåglarna lämnade Tåkern 5.11.

Stripgås Anser indicus
Ett ex sågs vid Hov-Säby 10.10-6.11 (Rolf 
Andersson, Benny Ekberg).

Prutgås Branta bernicla
Två fåglar noterades under året. Ett ex. Hånger 
7.4 och ett ex. 2-9.10 (Benny Ekberg, m.fl.) 
Arten är i regel årlig runt sjön som rastare eller 
förbipasserande.
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Knölsvanen hade ett mycket svagt häckningsår i Tåkern 2010. 
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mest noterades 200 ex. vid Hov 24.10 (Bengt 
Andersson).

Småskrake Mergus serrator
Två hanar sågs vid Glänås 10.10 (Rolf Andersson). 

Vaktel Coturnix coturnix
Spelande vaktlar har rapporterats från fyra platser 
i juni - juli, Broby, Kvarnstugan, Svanshals kyrka 
och Kyleberg.

Smådopping Tachybaptus ruficollis
En vårobservation; ett ex. vid Glänåstornet 4.4 
(Per Eriksson). Tre ex. fanns vid Svälingetornet 
27.7 (Dan Frendin). Under hösten noterades tre ex. 
vid Hov 3-8.10 (Benny Ekberg, Lars Johansson) 
och ett ex. vid Glänås 8.10 (Stefan Svensson).

Skäggdopping Podiceps cristatus
Första skäggdoppingen för året sågs vid Svälinge 

den 4.4 (Adam Bergner). Totalt lokaliserades 109 
häckande par (Lars Nilsson). Det är en klar nedgång 
i jämförelse med de senaste tre åren. Antalet par 
var i år högst i sjöns västra delar, medan antalet i 
området Hygnestad-Furåsa minskat rejält. Även 
antalet ungkullar har minskat, uppskattningsvis 
till ett tiotal jämfört med fjolårets 25. Vid höstens 
simfågelräkningar noterades följande antal i mitten 
av månaden: augusti 222, september 255 och 
oktober 660. 

Gråhakedopping Podiceps grisgena
Inga inventeringar av arten gjordes under året. 
Troligtvis häckar omkring 40-50 par i sjön.

Svarthakedopping Podiceps auritus
Ett ex. sågs i Hovviken 11.4 (Robert Petersen, 
m.fl.) och ett ex. fanns vid Glänås 6.6 (Jonas 
Ekström). Utanför Hovtornet fanns ett ex. 5.11 
(Kent Andersson).

Vitkindad gås Branta leucopsis
En enstaka observation under våren och inga 
tendenser till häckning runt sjön. Höstens 
toppnotering på 560 ex. (Peter Berglin) är rekord 
för Tåkern och utöver 2007 års 500 ex., så har det 
varit sällsynt med summor på över 100. Arten har 
en ökande trend vid Tåkern och maxantalet brukar 
infalla i slutet av oktober eller i november.

Kanadagås Branta canadensis
Endast enstaka kullar noterades i maj på 
strandängarna. Som mest inräknades 885 ex. 
på våren och 1400 på hösten. Det är den lägsta 
höstsumman sedan 1989!

Gravand Tadorna tadorna
Inga säkra häckningar har konstaterats, men par 
har noterats i maj-början av juni vid Väversunda, 
Bankängen, Glänås, Hov och Tovören. 

Bläsand Anas penelope
Flera obsar under häckningstid, bl. a 30 ex vid 
Sjötuna 7.6 (Adam Bergner). Årligen påträffas 
större mängder bläsänder under sommaren men 
det rör troligen fåglar från nordliga populationer 
som avbrutit häckningen och samlats för att rugga. 
Under hösten rastade arten i rekordantal i sjön, 
4650 ex. 15.8 och  5200 ex. 19.9.

Snatterand Anas strepera
Under hösten rastade arten i färre antal än vad som 
varit de senaste åren, som mest räknades 440 ex. 
15.8. Den häckande populationen uppskattades 
till 34 par (Lars Nilsson). 

Stjärtand Anas acuta
Under häckningstid noterades en hona vid Glänås 
i maj. Vid höstens simfågelräkningar sågs som 
mest 38 ex den 19.9.

Årta Anas querquedula
Under 2010 räknades till 11 revir vid sjön (Lars 
Nilsson). I slutet av 1970-talet uppskattades det 
häckande beståndet till 15-20 par. Under andra 
halvan av 80-talet ökade antalet par med en topp 
1990 på 40-45 par.

Skedand Anas clypeata
Under 2010 beräknas 23 par av skedand ha funnits 
vid sjön under häckningstid. De tre senaste åren 
har antalet par etablerat sig på en högre nivå än 
tidigare. Medeltalet för de senaste tolv åren är 19 
par. Första observationen gjordes 30 mars då ett par 
sågs vid Bankängen. Högsta antal noterades vid 
simfågelräkningen 15.8 då 55 ex fanns i sjön, en 
klart lägre siffra än tidigare år (dock 50 ex 2009).

Rödhuvad dykand Netta rufina
En hona rastade vid Glänås 15.5 (Olof Hjelm, 
m.fl.).

Brunand Aythya ferina
Omkring 100 par beräknades häcka vid sjön under 
året och under simfågelräkningarna under hösten 
noterades 12000 ex. 15.8, medan antalet sjönk till 
omkring 4000 i oktober. 

Vigg Aythya fuligula
Som mest noterades 2050 ex under höstens 
simfågelräkning den 15.8, vilket är augustirekord 
(Tåkerns fältstation). Utanför de regelrätta 
räkningarna kan nämnas att 5000 vigg räknades 
8.10 av Stefan Svens son. Det skulle i så fall vara 
rekord för Tåkern.
 
Bergand Aythya marila
Noterades med ett till två ex. från 11.7 till 17.10 
(Rolf Andersson, m.fl.).

Sjöorre Melanitta nigra
Tre ex. rastade vid Glänås 28.4 (Gunnar Rosqvist) 
samt ett ex. därstädes 15.5 (Nils Andersson).

Knipa Bucephala clangula
Under våren sågs som mest 800 ex. vid Svälinge 
29.3 (Benny Ekberg) och under höstens 
simfågelräkningar var maxsiffran bara 260 ex. 
17.10 (Tåkerns fältstation).

Salskrake Mergellus albellus
De första fåglarna för året sågs vid Svälinge 27.3 
(Konny Hörberg). Under sommaren sågs tio ex. 
vid Svälinge 29.6 (Johan Wallander) och som 
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Rörhöna Gallinula chloropus
Observationer av arten rapporterades från Hov, 
Svälinge och Glänås där en till två ex. sågs 
under perioden 25.4-7.10 (Jozsef Szaloki, Martin 
Oomen, Lars Johansson, m.fl.). 

Sothöna Fulica atra
Under höstens simfågelräkningar inräknades som 
mest 9100 ex. 19.9 (Tåkerns fältstation) samt 5990 
ex. från Glänåstornet 8.10 (Stefan Svensson). 
Antalen är avsevärt lägre än fjolårets rekordsiffror. 

Trana Grus grus
Första observationen under våren gjordes på 
flertalet platser runt sjön 20.3 (fl.obs). 19 par 

bedömdes ha påbörjat häckning vid sjön (Lars 
Gezelius) och under höstens räkningar sågs 
3600 ex. 18.9 (Tåkerns fältstation) samt 3640 
sydsträckande ex. 10.10 (Anders Olovsson, Adam 
Bergner).

Mindre strandpipare Charadrius dubius
Ett par påbörjade men misslyckades troligen med 
häckning vid Holmen (Lars Gezelius, Joakim 
Wallin, Claes Svedlindh). I juli sågs en ungfågel 
vid Sjötuna udde (Adam Bergner).

Kustpipare Pluvialis squatarola
Som mest sågs nio ex. under höstflyttningen 9.8 
vid Sjötuna udde (Benny Ekberg). 

Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Ett par fanns vid Tovören 2.6 och 4.6 (Lars 
Gezelius, Karl-Martin Axelsson, m.fl). Det här 
var femte observationen sedan 1985. Eftersom 
området inte besöks så ofta under sommaren kan 
kanske en senare häckning ha undgått upptäckt.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Högsta siffran för året var 412 ex. 19.9 (Tåkerns 
fältstation). Inga häckningsindicier under året.

Rördrom Botaurus stellaris
Noterades från 20.3 till 24.10 och 48 hanar höll 
revir. Sjöns population av arten är fortsatt stabil. 

Ägretthäger Egretta alba
Uppträdde med ett ex. vid Åsby 4.8 (Christer 
Elderud) och sedan sågs hela fem ex. vid Glänås 
13-19.8 (Olle Abered, m.fl.). Efter det sågs en till 
två ex. 28.8-2.10 (Gunnar Myrhede, m.fl.). 

Röd glada Milvus milvus
Endast en rapport föreligger. Ett ex. flög förbi 
Kvarnstugan 1.4 (Adam Bergner). 

Havsörn Haliaeetus albicilla
Detta år fanns bara ett tio tal ex. vid sjön under 
vintern. Höstens högsta notering blev åtta ex. 
9.10. De hårda vintrarna gör att Tåkern inte riktigt 
faller havsörnarna i smaken (Tåkerns fältstation). 

Brun kärrhök Circus aeruginosus
48 par inräknades under våren vilket tyder på 
att stammen i sjön är fortsatt stabil (Tåkerns 
fältstation). Första observationen gjordes vid 
Svanshals udde då en hona sågs den 25.3 (Bo 
Persåker). Den sista obsen för året gjordes vid 
Renstad kanal 10.10 (Anders Olovsson, Adam 
Bergner).

Stäpphök Circus macrourus
En hane noterades vid Säby 28.8 (Lars Gezelius).

Kungsörn Aquila chrysaetos
2K- och 4K-fåglar noterades vid minst fem 
tillfällen under mars-maj (Bo Runesson, m.fl.), 
samt två ex. 28.12 (Bengt Andersson).

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Observerades vid minst 23 tillfällen under året, 
dock inga obsar under mars, juli eller i november-
december. Två par häckade på Omberg. En 
häckning lyckades och tre boungar märktes (Lars 
Gezelius). 

Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Två fåglar spelade på strandängarna vid Lövängs-
borg-Väversunda 14.5-16.6 (Magnus Elfwing, 
m.fl).

Brun kärrhök. Tåkerns population är stabil.
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Tranan häckar med omkring 20 par i och kring sjön. När ungarna är små är de utsatta för rov-
djur i samband med födosök på strandängarna.  
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Bergner) samt ett ex. vid Hovtornet 5.12 (Peter 
Berglin, Ellen Hultman).

Nattskärra Caprimulgus europaeus
En spelande hanne hördes som vanligt vid Dags 
mosse under perioden 21.5-17.6 (Benny Ekberg, 
Ola Wennberg).

Mindre hackspett Dendrocopus minor
Under häckningstid noterades arten på fyra lokaler 
runt sjön – Svälinge, Kvarnstugan, Glänås och 
Furåsa (fl. obs).

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Enda observationen under året var en överflygande 
fågel vid Glänås 15.5 (Peter Berglin). Fynd under 
våren vid sjön är sällsynt.

Skärpiplärka Anthus petrosus
Ett ex rastade på Svanshals äng 13.4 (Bo Persåker) 
samt en dito vid Hovtornet fem dagar senare 
(Patrick Åström)

Gulärla Motacilla flava
Åtta par häckade på strandängarna runt sjön, vilket 
är en normal siffra under 2000-talet (Tåkerns 
fältstation) men något färre än 2009.

Forsärla Motacilla cinerea
Två observationer av forsärla finns rapporterade 
under året. Den 7.4 sågs ett ex vid Ramstadbron 
(Adam Bergner) och vid Renstad kanal sträckte 
en fågel förbi den 10.7 (Joakim Wallin, Anders 
Olovsson, Adam Bergner). 

Blåhake Luscinia svecica
Vid Renstad kanal ringmärktes en ung hona 5.9 
(Anders Olovsson, Adam Bergner) samt en ung 
hanne den 11.9 (Lars Gezelius). 

Gräshoppsångare Locustella naevia
Under året noterades två sjungande hannar. Ett ex. 
vid Lövängsborg 19.5-16.6 (Joakim Wallin, m.fl.) 
samt ett ex vid Kolsbro 31.5 (Gunilla Wetterling).

Tofsvipa Vanellus vanellus
Av de 247 hektar strandäng som inventerats under 
året resulterade räkningarna i magra 35 par runt 
sjön vilket är en klar minskning sedan fjolåret 
(Tåkerns fältstation). 

Mosnäppa Calidris temminckii
Endast en observation vid sjön under 2010. Ett 
ex. sågs vid Bankängen 17.7 (Håkan Bengtsson).

Spovsnäppa Calidris ferruginea
Den 14.7 sågs 13 rastande spovsnäppor vid Glänås 
(Martin Oomen), vilket var årets högsta siffra. 

Kärrsnäppa Calidris alpina
Under våren sågs två rastande fåglar vid Svanshals 
udde 2.5 (Anders Forslund, Carl-Axel Forslund), 
ett ex. vid Ramstadbron 15.5 (Ulf Widén, Gunnel 
Sundberg) samt två ex. vid Holmen 16.5 (Leif 
Jern, Tobias Jern). Under hösten rastade som mest 
110 ex. vid Sjötuna udde 26.7 (Anders Olovsson, 
Adam Bergner).

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Under hösten ringmärktes åtta dvärgbeckasiner 
vid Glänås (Christer Elderud, m.fl.). 

Dubbelbeckasin Gallinago media
Under vårflyttningen spelade minst som mest två 
ex. vid Lövängsborg 5-15.5 (Magnus Swenson, 
Gunilla Wetterling, m.fl.).  

Myrspov Limosa lapponica
Den 26.7 inräknades 94 sträckande myrspovar från 
Glänåstornet (Anders Olovsson, Adam Bergner), 
vilket var årets högsta antal.

Rödspov Limosa limosa
Tre observationer av arten under året. Ett ex. 
rastade vid Hångerlandet 15.4 (Benny Ekberg), ett 
ex. vid Tovören 2.5 (Bengt Andersson) samt ett par 
vid Lövängsborgsmaden 15.5 (Nils Andersson).

Rödbena Tringa totanus
16 par häckade på 247 hektar strandäng runt sjön, 
vilket är en ökning jämfört med 2009 (Tåkerns 
fältstation).

Roskarl Arenaria interpres
Två fynd under året. Ett ex. sågs redan 2.5 vid 
Tovören (Bengt Andersson) samt en 1K vid Glänås 
19.8 (Matthis Kaby).

Dvärgmås Larus minutus
En adult fågel sågs vid Sjötuna udde 3.6 (Lars 
Gezelius), men i övrigt finns inga indikationer av 
eventuell häckning i sjön. Under vårflyttningen 
sågs som mest 8 ex. vid Glänås under perioden 
9-15.5 (Bengt Andersson, Olle Wahlentin, Benny 
Ekberg m fl).

Skrattmås Larus ridibundus 
2600 par häckade i två områden. Glänås 1800 och 
Tovören 800, vilket är den högsta siffran sedan 
1989. Minst 2000 ungar blev flygga vilket är ett 
mycket gott utfall (Tåkerns fältstation).

Silltrut Larus fuscus
Tre fynd under året. Fyra ex rastade vid Glänås 
den 11.4 (Robert Petersén, Hans Widell), ett ex. 
vid Hovtornet 5.6 (Rolf Andersson) samt ett ex. 
vid Glänås 5.11 (Kent Andersson).

Skräntärna Sterna caspia
Som mest noterades 27 ex. vid Sjötuna udde 24.7 
(Per Tufvesson). Den första skräntärnan sågs 
vid Bankängen 8.4 (Kristina Åkerlund, Görgen 
Åkerlund).

Svarttärna Chlidonias niger
Vid Tovören påbörjade 12 par häckning vilket bara 
resulterade i enstaka ungar (Tåkerns fältstation). 

Fisktärna Sterna hirundo
Under 2009 häckade 135 par vid sjön vilket är lite 
över medeltalet för åren 1999-2008 som är 127 
par (Tåkerns fältstation). Uppskattningsvis kom 
150 ungar på vingarna detta år, vilket ger drygt 
en unge per par.

Hornuggla Asio otus
Under 2010 noterades tre fynd. Ett ex. sågs vid 
Ramstadbron 7.6 (Håkan Bengtsson), ett ex. 
lockade vid Glänås 8.10 (Anders Olovsson, Adam 
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Vassångare Locustella luscinioides
Antalet revir i sjön räknades till åtta stycken 
(Lars Gezelius, m.fl.), vilket visar att arten 
håller ställningarna även om detta var fem färre 
än fjolåret. En hanne ringmärktes och försågs 
med färgringar vid Renstad yttre 5.6 och under 
sensommaren/hösten ringmärktes sex årsungar 
vid Renstad Kanal.

Busksångare Acrocephalus dumetorum
En sjungande hanne upptäcktes vid Kvarnstugan 
2.6 (Lars Gezelius). Den 6.6 fångades och 
ringmärktes fågeln på lokalen (Anders Olovsson, 
Joakim Wallin, Adam Bergner och Lars Gezelius). 
Fågeln stannade kvar på platsen till 11.6 och blev 
Tåkerns andra ringmärkta busksångare genom 
tiderna.

Trastsångare Acrocephalus palustris
Årets inventering slutade på 170 revirhävdande 
hannar, vilket är en tillbakagång jämfört med 
rekordåret 2009 (Tåkerns fältstation). 

Pungmes Remiz palustris
Endast ett fynd under året. Sedan några år tillbaka 
är arten helt försvunnen som häckfågel vid Tåkern 
och under 2010 gjordes heller inga bofynd. En 
hanne sågs dock kort vid Svälinge 29.6 (Johan 
Wallander).

Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Ett ex. sågs vid Svälinge den 28.8 (Gunnar och Elke 
Myrhede) och är enda observationen under året.

Snösparv Plectrophenax nivalis
Gyra observationer gjordes runt sjön. Ett ex. 
hördes vid Renstad kanal 31.10 (Anders Olovsson, 
Adam Bergner), sex ex. sågs vid Hov 6.11 (Benny 
Ekberg), tre ex. vid Palsgården 29.11 (Anders 
Swenson) och ett ex. vid Furåsa 19.12 (Magnus 
Swenson).


