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Dalkarlsäng, NV Bornsjön
4 juni 2016
24-timmarsinventering av fågellivet

Sävsparven sjunger flitigt vid Dalkarlsäng

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

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem
Hasse Andersson

Fågeldygnet vid Dalkarlsäng 4 juni 2016
(en sammanfattning)

Lördagen den 4 juni genomförde vi den årliga fågelinventeringen från fågeltornet vid
våtmarken Dalkarlsäng NV om Bornsjön.
Denna form av inventering har genomförts på två lokaler i landet under ett antal år,
nämligen vid Porsitjärn i Vuollerim och här vid Dalkarlsäng. I år har ytterligare en lokal
tillkommit, nämligen i Luleå.
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 arter som ses eller hörs från
fågeltornet.
Årets inventering kunde genomföras i riktigt fint väder. Den startade visserligen lite kylig och
avslutades likadant. Under dagen lyste solen och temperaturen steg till c:a 18 grader. Den
svaga nordliga vinden kändes knappt uppe i tornet, men påverkade lyssnandet en del.
Tretton skådare såg till att dygnet blev riktigt bra inventerat.
Årets inventerare var Kåre Engberg (2 pass), Bo Lassen (2 pass), Hans Norelius/Eva Edmert
(2 pass), Per Erik Pershagen, Jan Aspenberg, Jan Oldebring, Åke Skärrholk/Ronny Olsson,
Susanne Govella/Jan ”Poppe” Govella och undertecknad tillsammans med Birgit Svensson.
Inventeringen gav totalt 65 arter, vilket är det bästa resultat vi har kommit upp i, precis som
första årets inventering 2008. Resultaten pendlar från 55 till 65 arter per år.
Den lugna natten gjorde att storlommens rop hördes från Bornsjön. Vattenrallarna trivs
verkligen i vassen och hördes hela dygnet. Minst fem individer hördes som mest.
Sex arter rovfåglar noterades under dygnet. Ett par lärkfalkar var framme och jagade
trollsländor under dagen. Sädesärlan häckar som vanligt högst upp i fågeltornet.
I år är första året som vi inte fick någon ny art för inventeringen.
Sammanlagt under våra genomförda 24-timmarsinventeringar har vi sett/hört 95 fågelarter.
Ett stort TACK till alla ni som gjorde detta fågeldygn möjligt och jag hoppas att ni bokar in
nästa års 24-timmarsinventering, lördag 3 juni 2017.
Hasse Andersson
hasse.tullinge@gmail.com

Dalkarlsäng, 24-timmarsinventering
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Komplett artlista (65 arter)
sångsvan
kanadagås
kricka
gräsand
knipa
storlom
smådopping
storskarv
bivråk
ormvråk
havsörn
brun kärrhök
fiskgjuse
lärkfalk
vattenrall
sothöna
trana
tofsvipa
enkelbeckasin
morkulla
skogssnäppa
skrattmås
fiskmås
silltrut
gråtrut
skogsduva
ringduva
gök
kattuggla
tornseglare
gröngöling
spillkråka
större hackspett

hussvala
trädpiplärka
sädesärla
gärdsmyg
rödhake
koltrast
björktrast
taltrast
dubbeltrast
rödvingetrast
rörsångare
törnsångare
trädgårdssångare
svarthätta
lövsångare
svartvit flugsnappare
blåmes
talgoxe
nötväcka
törnskata
nötskrika
kaja
kråka
korp
stare
bofink
grönfink
grönsiska
stenknäck
mindre korsnäbb
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)

Fördelning av antalet arter under
de åtta år vi har inventerat:
2008 65 arter
2009 59 arter
2010 63 arter
2011 65 arter
2012 inställt pga väder
2013 55 arter
2014 64 arter
2015 64 arter
2016 65 arter
Totalt har vi observerat 95 arter under
dessa inventeringar.

