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(en sammanfattning)

Lördagen den 25 maj genomförde vi vår årliga fågelinventering vid Dalkarlsäng i Salems 
kommun, för elfte året.
Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs 
från fågeltornet. Denna form av inventering genomförs på tre lokaler i landet, nämligen vid 
Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här vid Dalkarlsäng.

I år var det varierande väder med svala temperaturer och även en del regn. Natten inleddes 
med duggregn, men det klarnade upp en del framåt dagen, för att åter komma in regn under 
kvällen. Vinden försvårade tidvis lyssnandet.

Totalt observerades 60 arter, vilket är ett normalt resultat för vår inventering. Resultaten har 
under alla våra år legat från 55 till 65 arter.

Några av Dalkarlsängs karaktärsarter observerades, t ex vattenrall, smådopping och 
lärkfalk. Dessutom håller det till svarthakedoppingar och krickor i våtmarken. Under 
natten hördes storlom och kattuggla.
Ett par bivråkar visade upp sig lite kort, även en överflygande havsörn. Kan även nämna att 
sädesärlan häckar även i år högst uppe i tornet. Två nya arter för vår inventering blev 
storskrake (hona) och domherre.

Årets inventerare var:  Anders Winell (2 pass), Bo Lassen (2 pass), 
Martin Resare (1 pass), Jan-Erik Aspenberg (1 pass), Sussie, Erica, 
Poppe Govella, Martin Johansson (1 pass), Ronny och Britt-Marie Olsson 
(1 pass), Kåre Engberg (1 pass), Hans Norelius (2 pass) och undertecknad 
(1 pass).

Stort TACK till alla inventerarna som även i år har genomfört 24-timmars på ett exemplariskt 
sätt och jag hoppas att vi kan fortsätta bemanna tornet nästa år igen.
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Komplett artlista (60 arter)

sångsvan

grågås
kanadagås
kricka
gräsand
knipa
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storskrake  (ny) 
storlom
smådopping
svarthakedopping
gråhäger 
bivråk
ormvråk
havsörn
brun kärrhök
lärkfalk
vattenrall
sothöna
trana
tofsvipa 
enkelbeckasin
morkulla
skogssnäppa
skrattmås
gråtrut
skogsduva
ringduva
gök
kattuggla
tornseglare
gröngöling
göktyta
spillkråka
större hackspett
ladusvala
hussvala
sädesärla
gärdsmyg
rödhake
koltrast
taltrast 

dubbeltrast
rödvingetrast
sävsångare
rörsångare
trädgårdssångare
svarthätta

lövsångare
blåmes
talgoxe
nötskrika
kaja 
kråka
korp
stare
bofink
grönfink
grönsiska
domherre  (ny)
sävsparv

Fördelning av antalet arter under de 11 år 
vi har inventerat:

2008 65 arter

2009 59 arter

2010 63 arter

2011 65 arter

2012 inställt pga dåligt väder

2013 55 arter

2014 64 arter

2015 64 arter

2016 65 arter

2017 62 arter

2018 62 arter

2019 60 arter




