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Fågeldygnet 28 maj 2022 vid Dalkarlsäng
(en sammanfattning)

Vår årliga fågelinventering kunde genomföras, trots det ostadiga vädret. 
Det är 14:e året som vi genomför dygnsräkningen.
Dygnet delas in i 2-timmarspass och inventerarna noterar alla arter som ses och hörs från 
fågeltornet (troligtvis ett av landets minsta fågeltorn). 

Vädret bjöd på regn under hela dygnet, i olika mängder. ”Varierande från duggregn till 
ihållande regn med blåst” som en av deltagarna beskrev vädret under sitt pass. Vinden avtog 
dock under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen låg på 8-11°C under hela dygnet.

Totalt observerades 52 arter, vilket är något färre än tidigare år. Vädret lär 
ha påverkat fågelaktiviteten, men årets resultat får anses helt OK, trots allt. Som mest har vi 
haft 65 arter under ett dygn. Sammantaget under alla fjorton års inventeringar har 101 arter 
observerats.

Några av våtmarkens karaktärsarter sågs och hördes under dygnet, som smådopping, 
vattenrall, sångsvan, knipa med sju små ungar och sjungande sävsparv. Under eftermiddagen 
fanns det gott om gråa flugsnappare runt hela våtmarken. En gammal havsörn flög förbi med 
byte i klorna. Kvällen avslutades med två morkullor, som kom flygandes på låg höjd.

Årets inventerare var: Anders Winell, Ronny och Britt-Marie Olsson, Per och Carin Wallsten,
Martin Resare, Kåre Engberg samt undertecknad.

Ett riktigt stort TACK till alla inventerarna som under rådande väder lyckades genomföra 
årets 24-timmars. 

Hasse Andersson
hasse.tullinge@gmail.com

070 657 35 39
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Komplett artlista (52 arter)

sångsvan
kricka  VU
gräsand
knipa
smådopping  NT
storskarv
ormvråk
havsörn  NT
lärkfalk
vattenrall
sothöna
trana
enkelbeckasin
morkulla
skogssnäppa
skrattmås  NT
gråtrut
fisktärna
skogsduva
ringduva
gök
tornseglare  EN
gröngöling
spillkråka  NT
större hackspett
ladusvala
hussvala
trädpiplärka
sädesärla
gärdsmyg
järnsparv
rödhake
koltrast
taltrast

 

törnsångare
ärtsångare  NT
trädgårdssångare
svarthätta
grönsångare  NT
lövsångare
gransångare
grå flugsnappare
svartvit flugsnappare     NT
blåmes
talgoxe
kråka  NT
korp
stare
bofink
grönfink  EN
grönsiska
sävsparv  NT

Rödlistade arter enligt 2020 års lista 
noteras med följande förkortningar:

NT – Nära hotad

VU – Sårbar

EN – Starkt hotad


