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24-timmarsinventering av fågellivet

         
           Stora mängder med tornseglare kunde ses under några timmar.

      En återkommande dygnsinventering genomförd för 
      nionde året i månadsskiftet maj - juni

       Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem
       Hasse Andersson



Fågeldygnet vid Dalkarlsäng 3 juni 2017
(en sammanfattning)

Lördagen den 3 juni var det dags igen för vår årliga fågelinventering från fågeltornet vid 
Dalkarlsäng NV om Bornsjön i Salems kommun.
Denna form av 24-timmarsinventering genomförs numera på tre lokaler i landet, nämligen vid
Porsitjärn i Vuollerim, Gammelstadsviken i Luleå och här hos oss vid Dalkarlsäng.
Initiativet till denna form av inventering, då vi noterar alla fågelarter under ett helt dygn, 
kommer från Mats Karström. Han organiserade denna inventering i Vuollerim, och har 
genomfört den sedan 2004. Vid Dalkarlsäng har vi dygnsinventerat sedan 2008.
Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna bokför alla fågelarter som ses eller hörs 
från fågeltornet.
Nio skådare ansvarade för årets inventering, nämligen Martin Resare (2 pass), Bo Lassen (2 
pass), Hans Norelius (2 pass), Susanne Govella (2 pass), Ronny och Britt-Marie Olsson (1 
pass), Jan Aspenberg (1 pass), Jan Govella (1 pass) samt undertecknad (2 pass).

Dygnet bjöd på ett varierande väder med mulet till halvklart under dagen och mulnande under
sen eftermiddag. Vinden påverkade emellanåt möjligheterna till bra lyssning, men avtog 
under kvällen. Även en del regn frampå kvällen. 

Inventeringen gav i år totalt 62 arter. Resultaten har under våra nio år pendlat  från 55 till 65 
arter. 

Några av årets karaktärsarter blev smådoppingarna som sågs och hördes under stor del av 
dygnet, liksom de ropande vattenrallarna. Stora mängder tornseglare kretsade över oss 
under dagen. Kniporna simmade runt med sina små ungar. Sångsvanparet visade inget 
tecken på häckning i år. Sex arter rovfåglar sågs, där lärkfalken endast visade sig under fem 
pass. Kanske beroende på att vädret inte lockade fram någon mängd med trollsländor. 
Sädesärlorna, som även i år häckar på övervåningen av tornet, vande sig vid oss inventerare. 
Några morkullor drog över framåt 22-tiden, och vår sista art blev kattuggla under sena 
nattpasset. En ny art för vår inventering blev skata, som hade förirrat sig hit upp till 
skogsmarken runt Dalkarlsäng.

Sammanlagt under våra genomförda 24-timmarsinventeringar har vi sett/hört 96 fågelarter.

Ett stort TACK till alla ni som gjorde detta fågeldygn möjligt och jag hoppas att ni bokar in 
nästa års 24-timmarsinventering, lördag 2 juni 2017.

Hasse Andersson
hasse.tullinge@gmail.com

Dalkarlsäng, 24-timmarsinventering
3 juni 2017

Komplett artlista (62 arter)

sångsvan

kanadagås
kricka
bläsand
gräsand
knipa
fasan



smådopping
bivråk
ormvråk
brun kärrhök
sparvhök
fiskgjuse
lärkfalk
vattenrall
sothöna
trana
enkelbeckasin
morkulla
skogssnäppa
skogsduva
ringduva
gök
kattuggla
tornseglare
göktyta
gröngöling
spillkråka
större hackspett
ladusvala
hussvala
trädpiplärka
sädesärla

gärdsmyg
järnsparv
rödhake
koltrast
björktrast
taltrast
dubbeltrast
rödvingetrast

sävsångare
rörsångare
trädgårdssångare
svarthätta
lövsångare
kungsfågel
svartvit flugsnappare
svartmes
blåmes
talgoxe
nötväcka
trädkrypare
nötskrika
kråka
skata  (ny för inventeringen)
stare
bofink
grönfink
grönsiska
sävsparv
gulsparv        

Arter observerade under 
24-timmarsinventeringarna 
från 2008 + nya arter 
efterföljande år

2008   (31 maj)

sångsvan
grågås
kanadagås
kricka
gräsand
knipa
fasan



storlom
smådopping
storskarv
gråhäger
bivråk
ormvråk
brun kärrhök
sparvhök
fiskgjuse
lärkfalk
vattenrall
sothöna
trana
enkelbeckasin
morkulla
skogssnäppa
skrattmås
silltrut
gråtrut
skogsduva
ringduva
gök
kattuggla
tornseglare
spillkråka
större hackspett
mindre hackspett
trädlärka
ladusvala

trädpiplärka
sädesärla
gärdsmyg
rödhake
näktergal
koltrast
taltrast
dubbeltrast

rödvingetrast
sävsångare
rörsångare
ärtsångare
trädgårdssångare
svarthätta
grönsångare
lövsångare
kungsfågel
svartvit flugsnappare
blåmes
talgoxe
trädkrypare
nötskrika
kråka
korp
bofink
grönfink
rosenfink
sävsparv
gulsparv  (65)

+ 2009  (30 maj)

fiskmås
björktrast
gransångare
svartmes
törnskata
steglits   (71)

+ 2010    (6 juni)

vigg
rörhöna
småfläckig sumphöna
tofsvipa
fisktärna
gröngöling
järnsparv
grå flugsnappare
nötkråka
grönsiska
mindre korsnäbb  (82)

+ 2011   (4 juni)



svarthakedopping
havsörn
svartsnäppa
storspov
havstrut
buskskvätta
törnsångare
stjärtmes
stare
stenknäck  (92)
______________________________

+ 2013    (1 juni)

göktyta  (93)
______________________________

+ 2014    (24 maj)

bläsand  (94)

_______________________________
+ 2015   (30 maj)

knölsvan  (95)

_______________________________
2016    (4 juni)

Ingen ny art  (95)

_____________________________

+ 2017   (3 juni)

skata   (96)

Fördelning av antalet arter under 

de nio år vi har inventerat:

2008    65 arter

2009    59 arter

2010    63 arter

2011    65 arter

2012    inställt pga uselt väder

2013    55 arter

2014    64 arter

2015    64 arter

2016    65 arter

2017    62 arter

Totalt har vi observerat 96 arter under 
dessa inventeringar.


