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Fågeldygnet 22 maj 2021 vid Dalkarlsäng
(en sammanfattning)

Vår årliga fågelinventering genomfördes planenligt i månadsskiftet maj/juni, lördagen den 22 
maj, från fågeltornet vid Dalkarlsäng. Det blev vårt trettonde år.
Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla fågelarter som ses eller hörs 
från fågeltornet. Samma upplägg av dygnsinventeringen sker på några ställen till i landet, t ex 
i Vuollerim, där Mats Karström startade detta för 18 år sedan.

Vädret var minst sagt blandat under dygnet. Från halvklart, vindstilla och c:a 8 grader på 
morgonen och förmiddagen, till kraftigt regn med åska under eftermiddagen. Kvällen 
avslutades vindstilla och med månsken.

Totalt observerades 63 arter, ett normalt resultat för dygnet. Resultaten har under alla våra år 
legat från 55 till 65 arter. 101 fågelarter har observerats under dessa 13 inventeringsdygn.

Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under stora delar av dygnet, nämligen 
smådopping (minst 4 ex), svarthakedopping (1 par), sångsvan på bo, vattenrall, knipa med 
små ungar och sothönor.
Två lärkfalkar var framme och födosökte över vattnet och en fiskgjuse flög förbi. Storlommen
hördes från Bornsjön. 

Vildsvin visade sig, liksom ett par älgar. En räv höll till i närheten och var framme vid tornet 
en stund. Några obestämda fladdermöss kom fram under kvällen.

Årets inventerare var: Janne och Carina Heidenfors, Per Wallsten, Teet Sirotkin och Jeanin 
Day, Per Erik och Sussie Pershagen, Janne Oldebring, fam Govella (Poppe, Erica, Sussie, 
Martin, My (2 mån), Christian och Louise), Kåre Engberg och Bo Lassen.

Stort TACK till alla inventerarna som även i år har genomfört 24-timmars på ett mycket bra 
sätt och jag hoppas att vi kan fortsätta bemanna tornet nästa år igen.
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Komplett artlista (63 arter)

sångsvan

grågås
kanadagås
kricka  VU
gräsand
vigg
knipa
storlom
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smådopping  NT
svarthakedopping
storskarv
bivråk  NT
ormvråk
havsörn  NT
brun kärrhök
fiskgjuse
lärkfalk
vattenrall
sothöna
trana
tofsvipa  VU
enkelbeckasin
morkulla
skogssnäppa
havstrut  VU
fisktärna
skogsduva
ringduva
gök
kattuggla
tornseglare  EN
gröngöling
spillkråka  NT
större hackspett
ladusvala
trädpiplärka
sädesärla
gärdsmyg
rödhake
näktergal
koltrast

björktrast  NT
taltrast
dubbeltrast
rödvingetrast  NT
sävsångare
rörsångare  NT
törnsångare
trädgårdssångare
svarthätta
lövsångare
kungsfågel

svartvit flugsnappare  NT
svartmes
blåmes
talgoxe
nötskrika
kråka
korp
bofink
grönsiska
sävsparv  NT
gulsparv  NT

Rödlistade arter enligt 2020 års lista 
noteras med följande förkortningar:

NT – Nära hotad

VU – Sårbar

EN – Starkt hotad

Fördelning av antalet arter under de 13 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

2020 56 arter

2021 63 arter


