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Fågeldygnet 2 juni 2018 vid Dalkarlsäng
(en sammanfattning)

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

Vädret var mycket stabilt, precis som de senaste veckorna. Solen sken hela den ljusa delen av 
dygnet med en temperatur kring 25°. Även natt- och kvällspassen var ljumma.

Inventeringen gav i år totalt 62 arter. Resultaten har under våra tio år legat från 55 till 65 arter.
Eventuellt kan den mycket varma våren och försommaren ha påverkat resultatet, då många 
tättingar har gått till häckning och inte sjunger så mycket.

Även i år kan nämnas några karaktärsarter, som t ex smådoppingen och vattenrallen som 
hördes under stor del av dygnet. Knipan hade sina små ungar ute, liksom gräsänderna. 
Lärkfalken var framme några gånger och jagade trollsländor. Bruna kärrhöken visade sig 
bra under dagen när den patrullerade över vassen. Sju arter rovfåglar noterades. Under 
nattpassen hördes storlommen ropa några gånger nerifrån Bornsjön. 

Förutom fåglarna noterades även, älg, rådjur, vildsvin och nordisk fladdermus från tornet.

Dalkarlsäng ingår som en av många återskapade våtmarker i Bornsjöområdet. Dessa kom till 
tack vare viltvårdare Henrik Hanssons initiativ vid Stockholm Vatten. Även Skårbydammen 
och våtmarken vid Talby har tillkommit genom Henriks försorg. Han var mycket glad och 
tacksam för våra årliga inventeringar här vid Dalkarlsäng. I vintras avled han tyvärr, men 
några av hans livsverk lever vidare.

Årets inventerare var: Per-Erik och Sussie Pershagen (1 pass), Ronny och Britt-Marie Olsson 
(1 pass), Martin Resare (1 pass), Jan Oldebring (1 pass), Jan, Erica, Sussie Govella och 
Martin Johansson (1 pass), Jan Aspenberg (1 pass), Kåre Engberg (2 pass), Bo Lassen (2 
pass) och undertecknad (2 pass).

Stort TACK till alla ni som gjorde detta fågeldygn möjligt och jag hoppas att vi även kan 
bemanna fågeltornet nästa år igen.

Hasse Andersson
hasse.tullinge@gmail.com
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Komplett artlista (62 arter)

sångsvan
grågås

kanadagås
kricka
gräsand
knipa
storlom
smådopping



gråhäger
ormvråk
bivråk
havsörn
brun kärrhök
sparvhök
fiskgjuse
lärkfalk
vattenrall
sothöna
trana
tofsvipa
enkelbeckasin
morkulla
skogssnäppa
skrattmås
fiskmås
silltrut
gråtrut
skogsduva
ringduva
gök
kattuggla
tornseglare
gröngöling
spillkråka
större hackspett
mindre hackspett
ladusvala
trädpiplärka
sädesärla
rödhake

koltrast
björktrast
taltrast
rödvingetrast
sävsångare
rörsångare
trädgårdssångare
svarthätta
grönsångare
lövsångare

blåmes
talgoxe
nötväcka
nötskrika
kråka
korp
bofink
grönfink
grönsiska
mindre korsnäbb
sävsparv
gulsparv

Fördelning av antalet arter under de 10 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


