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Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014.
Foto: Sven-Evert Carlsson.
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Vatten och växtlighet
Det blev en mycket mild start på året. I början av januari var det
ingen snö alls och ingen is på våtmarken. Mot slutet av januari kom
det lite snö och våtmarken blev isbelagd. Men februari blev mycket
mild och snön försvann snabbt men isen täckte våtmarken till ca 20
februari. Sedan kom ”våren” snabbt och redan den 25 februari sågs
snatteränder, knipor, knölsvanar, grågäss och kanadagäss i
våtmarken. I början av mars skrev Mariestadstidningen om en
mycket varm februari i Mariestad. Det kallaste var – 4 grader och
medeltemperaturen var + 4 grader. Den 24 februari var det + 11
grader.
Tyvärr växer det lite för bra i våtmarken och den 3 juni skrev jag i min
anteckningsbok: ”Det växer givetvis för mycket i våtmarken. Visst
finns det en del vattenytor men det är grönt intill i stort sett alla
kanter och då givetvis ingen bra plats för t.ex. vadare”. Jag citerar
vidare från den 7 juli: ”Det växer fruktansvärt och man undrar vad
man ska göra med området”.
Rune Skogsberg (med hjälp av kor och traktor) gör som alltid ett stort
jobb i Ekuddenområdet. En vecka in i juli slog han gräset i
våtmarksområdet och i senare delen av juli plöjde Rune en del som
han kom åt. Plöjningen som görs är mycket värdefull men det är ändå
svårt att köra för nära vattnet med traktorn och därför blir det svårt
att bearbeta ytorna där.
Hösten blev mycket mild och i december var det mycket vatten i
våtmarken. Vi har dock inte pumpat in något vatten under året. Vid
några tillfällen i december var det lite is på våtmarken och i slutet av
månaden kom det ca 1 dm snö.

Rune Skogsberg med sin traktor och sina kor, en bra kombination för
Tegelängens våtmark. Foton (från 2014): Sam Hjalmarsson.

Fåglar:
Här kommer kommentarer till samtliga fågelarter som observerats
vid Tegelängens våtmark 2014. Precis som tidigare år noteras endast
de arter som direkt har med området att göra. Observationerna
gäller häckande, rastande eller födosökande fåglar. Många vanliga
arter finns alltså inte med i förteckningen även om de finns i
närheten av våtmarksområdet. Som gräns har vi ju varje år det
instängslade området runt Tegelängens våtmark.
De årliga sammanställningarna av fågellivet vid Tegelängens våtmark
började 1999 och detta är alltså årsrapport nummer 16.
Knölsvan: Regelbundna observationer gjordes 25.2 – 3.6. Som mest
sågs 4 ex vid 3 olika tillfällen i mars – april. Dessutom sågs 2 ex 7.11
(SH).
Sångsvan: Ett rekordår för arten i våtmarken. Sedan 1999 har arten
noterats här under 7 olika år och då har högsta antalet varit 5 ex vid
ett par tillfällen. I år blev det andra siffror. Under våren rastade arten
regelbundet 5.3 – 26.4. Som mest sågs 19 ex 12.3 (SEC), 14.3 (PÅ) och
18‐19.3 (SEC, SH). Under hösten gjordes noteringar 7‐28.11 och den
nya rekordsiffran blev 40 ex 11.11 (JM).
Grågås: Arten sågs i stora antal 23.2 – 4.10 och sedan några få fåglar
21.11 – 22.12. Högsta vårnoteringen blev 160 ex 18.5 (SH, SEC) och
under sommaren/hösten sågs som mest 425 ex 12.8 (SH). I maj sågs
14 kullar med grågäss i våtmarken men häckningarna skedde
någonstans i Vänerkanten. Redan den 25.4 sågs första kullen med 6
ungar (SEC, SH, POB, EMH, SÅ).
Sädgås: 1 ex 27.8 (SH). Trots att arten ses i stora mängder vår och
höst i t.ex. området runt St.Ek – Boterstena är arten riktigt ovanlig vid
Tegelängen.

Vitkindad gås: Arten fortsätter att öka och i år blev det nya
toppnoteringar för Tegelängen. Observationer gjordes 30.3 – 12.7
och 21‐29.8 och i april och maj sågs arten i stort sett dagligen. Under
våren sågs bl.a. 12 ex 20.4 (EK, OK), 12 ex 18.5 (SEC, SH), 14 ex 20.5
(SH) och 16 ex 23.5 (SH). Under hösten sågs hela 35 ex 21‐23.8 (SH,
SEC, PÅ, POB).
Kanadagås: Observationer gjordes 23.2 – 3.6 och 12.7 – 9.9. Under
våren sågs som mest 47 ex 24.2 (PÅ) och under sommaren/hösten
som mest 61 ex 12.8 (SH). Dessutom sågs 1 ex 14.10 (PÅ).
”Hybridgås” (grågås x kanadagås): Observationer gjordes 25.2 – 23.5
och 12.7 – 9.9 samt 25‐28.11. Som mest sågs 5 ex vid några tillfällen i
mars.
Stripgås: 1 ex 16.6 (SEC). Ny art för Tegelängen. En mycket intressant
observation även om de fåtal fåglar som ses i Sverige förmodligen är
rymlingar från någon djurpark.
Bläsand: Arten sågs 8.3 – 7.5 och 3.8 – 28.11. Under våren sågs som
mest 24 ex 9.4 (SEC) och 13.4 (SH, EMH, JOH). Största antalet under
hösten blev 26 ex 14.10 (PÅ).
Snatterand: Fortsatt succé för arten och i år noterades 7 häckande
par vilket är ett nytt rekord (SEC, PÅ, SH m.fl.). Observationer gjordes
23.2 – 28.11. Under våren sågs som mest 18 ex 9.4 (SEC) och under
hösten noterades bl.a. 37 ex 14.8 (PÅ) och 28 ex 6.9 (SEC). Som
kuriosa kan nämnas att Tegelängens siffror för arten är mycket
märkliga. I hela Västergötland sågs 2013 endast 7 kullar med
snatterand. Tre i Hornborgasjön och 4 i Tegelängen. Häftigt!!!
Kricka: Observationer gjordes 3.3 – 15.5 och 7.7 – 14.11. Under
våren sågs som mest 54 ex 10.4 (SH) och under hösten som mest 93
ex 25.8 (SEC). En hög notering för Tegelängen.

Kor och kanadagäss samt ett par grågäss. Tegelängen 5 september
2014. Foto: Sam Hjalmarsson.

Sångsvanar och en gråhäger. Tegelängen 8 november 2014.
Foto: Sam Hjalmarsson

Gräsand: Minst 1 par häckade. Arten sågs 7.2 – 12.12. Största antalet
under våren blev 53 ex 8.3 (SH, EMH, JOH) och under hösten/vintern
sågs som mest 207 ex 28.11 (SH).
Stjärtand: Observationer av 1 eller 2 ex gjordes 21.8 – 11.9 (SEC, PÅ,
POB, SH).
Årta: Arten sågs vid 22 tillfällen 25.4 – 5.9 (SEC, EH, PÅ, SH, POB,
EMH, LJ, UG). Som mest sågs 3 ex 27.5 (SEC) och 16.6 (SEC).
Skedand: Under perioden 21.3 – 27.5 sågs arten vid 12 tillfällen och
under perioden 14.8 – 14.10 vid 10 tillfällen. Under våren sågs som
mest 5 ex 9.5 (SEC) och under hösten som mest 4 ex 25.8 (SH).
Vigg: Häckning för femte året i rad. En hona sågs med 8 ungar i
våtmarken 12.6 – 28.7 (SEC, GF, POB, SH, EMH, PÅ). Arten sågs 31.3
och 1.5 – 28.7 och som mest noterades 7 ex 16.5 (SH).
Knipa: Observationer gjordes 24.2 – 23.5 och som mest sågs 4 ex vid
två tillfällen i mars. I mitten av maj sågs 1 hona med 3 små ungar men
häckningen var inte i själva våtmarken.
Storskrake: 2 ex 15.4 (SH). En mycket vanlig fågel ute i sjön men det
finns bara ett fåtal fynd i våtmarken.
Gråhäger: Ett år med ovanligt många observationer och ett
jätterekord i antal. Under våren sågs 1 ex vid 3 tillfällen 10‐20.3 (TJ,
LJ, SEC). Under perioden 24.6 – 19.12 sågs arten vid 25 tillfällen (SEC,
SH, LJ, GF, POB). Oftast var det enstaka ex men i augusti sågs
fantastiska 28 ex 5.8 (SEC) och 14 ex 8.8 (SEC). Den milda hösten
gjorde att ett par fåglar sågs i december: 2 ex 12.12 (SH) och 1 ex
19.12 (SH).
Havsörn: 2 ex 4.4 (SH, PÅ). De cirklade omkring över Tegelängen i ca
10 min och skrämde slag på allt i våtmarken.

Brun kärrhök: 1 par 30.4 (SH), 1 hanne 4.5 (MF), 13.5 (SH), 17.5 (SEC),
10.8 (SEC) och 23.8 (SEC).
Sothöna: 6 par häckade. Observationer gjordes 9.3 – 8.10. Under
våren sågs som mest 19 ex 22.3 (SEC, GF, SH, LJ, RR) och under
hösten blev det högsta antalet 30 ex 3.9 (SH).
Strandskata: Arten noterades 21.3 – 15.7 med framför allt många
observationer i april och maj. Som mest sågs 16 ex 15.4 (SH).
Mindre strandpipare: Sammanlagt gjordes 16 observationer 19.4 –
23.5 och 5.7 – 25.8. Som mest sågs 2 ex 19.4 och 25.4 (SEC).
Större strandpipare: 1 ex 10.8 (SEC).
Ljungpipare: 1 ex 6.9 (SEC).
Tofsvipa: Minst 1 par häckade. Observationer gjordes 1.3 – 31.8 och
som mest sågs 16 ex 6.3 (PÅ).
Mosnäppa: 1 ex 2.8 (SEC).
Spovsnäppa: 1 ex 2.8 (SEC), 1 ex 5.9 (SH), 1 ex 6.9 (SEC) och 1 ex 9.9
(LJ).
Kärrsnäppa: 1 ex 19.7 (SEC), 5 ex 23.7 (LJ), 1 ex 5.8 (SEC), 2 ex 11.8
(SH), 1 ex 22.8 (PÅ) och 2 ex 25.8 (SEC).
Brushane: 1 ex 6.5 (SH, EMH), 1 ex 18.6 (SEC), 1 ex 27.6 (SEC). Under
perioden 24.7 – 16.9 gjordes 15 observationer och som mest sågs 9
ex 3.9 (SH).
Enkelbeckasin: Arten observerades 3.5 – 26.9 och som mest sågs 19
ex 5.8 (SEC).
Storspov: 1 ex 23.7 (LJ).

Stripgås vid Tegelängen i juni 2014. Foton: Sven‐Evert Carlsson.

Svartsnäppa: 3 ex 3.5 (EH, SEC, SH), 1 ex 6.5 (SH), 1 ex 17.6 (LJ), 1 ex
2.7 (SEC), regelbundna observationer 2‐15.8 med som mest 5 ex vid 3
tillfällen (SEC, GF, SH, PÅ, SYG, MTG), till sist 1 ex 11.9 (POB).
Rödbena: Det är mycket möjligt att 1 par häckade i området.
Spelande fåglar sågs och även parning. Observationer gjordes 9.4 –
23.6 och som mest sågs 4 ex 25.4 (POB), 30.4 (SH) och 9.5 (SEC).
Avslutningsvis sågs 1 ex 16.7 (SEC).
Gluttsnäppa: Under våren endast en observation: 4 ex 25.4 (SEC).
Under sydsträcket sågs arten vid 15 tillfällen 5.7 – 12.9 och klart flest
ex sågs 29.7 då 13 ex noterades (SEC).
Skogssnäppa: Endast 4 observationer: 3 ex 8.4 (SH), 1 ex 24.6 (SEC,
SH, EMH, JOH), 3 ex 27.6 (SEC) och 1 ex 5.7 (SEC).
Grönbena: Under våren 9 observationer 25.4 – 13.5 och som mest
sågs 20 ex 6.5 (SH, EMH). Sydsträcket inleds redan i juni och då sågs 5
ex 24.6 (SH, EMH, JOH) och 5 ex 27.6 (SEC). Sedan gjordes
regelbundna observationer 5.7 – 21.8 och högsta noteringen blev 36
ex 29.7 (SEC).
Drillsnäppa: 1 ex 9.5 (SEC).
Skrattmås: Ett fantastiskt antalsrekord i april var en av de mest
anmärkningsvärda observationerna vid Tegelängen under året.
Observationer gjordes först 11.3 – 24.6. Vid 5 tillfällen i april sågs fler
än 100 ex och den 13.4 rastade otroliga 1400 ex (SH, EMH, JOH).
Bobygge sågs under våren men troligen blev det inga häckningar. Till
sist sågs 1 ex 10.8 och en mycket sen observation om 1 ex 3.12 (SH).
Fiskmås: Under perioden 10.2 – 18.12 sågs arten vid 12 tillfällen.
Största antalet blev 75 ex 21.3 (SH).
Gråtrut: 1 ex 18.12 (SH).

Ringduva: Arten sågs vid 7 tillfällen 5.4 – 26.9 och klart flest sågs
26.9 då 12 ex noterades (SH).
Tornseglare: Arten sågs 16.5 – 17.8 och med som mest 10 ex.
Backsvala: Observerades vid 7 tillfällen 4.5 – 22.8 och som mest
noterades 10 ex 21.8 (SH, SEC).
Ladusvala: Arten noterades 3.5 – 9.9 och som mest sågs 20 ex vid ett
par tillfällen i augusti.
Hussvala: Observationer 3.5 – 31.8 och som mest sågs 5 ex vid ett
flertal tillfällen.
Gulärla: 2 ex 14.8 (SEC, PÅ, SH).
Sädesärla: Observationer 5.4 – 5.9 och största antalet blev 7 ex 5.4
(SH).
Buskskvätta: 2 ex 25.8 (SH).
Stenskvätta: 1 ex 27.8 (SH), 2 ex 5.9 (SH) och 3 ex 6.9 (SEC).
Björktrast: Sågs vid 9 tillfällen 10.1 – 18.12 och som mest 35 ex
29.10 (SH).
Rödvingetrast: 1 ex 18.12 (SH).
Sävsångare: 2 ex 9.5 och 27.5 (SEC).
Rörsångare: 2 ex 19.5 (SH) och 1 ex 27.5 (SEC).
Törnskata: 1 ex 9.9 (SH).
Kaja: Arten sågs 10.2 – 19.12 och som mest noterades 550 ex 31.8
(SH).
Råka: Det finns bara ett fåtal fynd av arten här tidigare men i år sågs
2 ex 13.3 (SH).

Årta (27 maj 2014) och spovsnäppa och svartsnäppor (2 augusti
2014) vid Tegelängen. Foton: Sven‐Evert Carlsson.

Kråka: Observationer gjordes 10.1 – 22.12 och största antalet blev
105 ex 10.8 (SEC, LJ, SH).
Stare: Observerades 13.3 – 24.10 och som mest sågs 300 ex 12.7
(SH).
Pilfink: Tre observationer 7.7 – 5.9 med som mest 20 ex 5.9 (SH).
Grönfink: 30 ex 18.12 och 5 ex 22.12 (SH).
Steglits: 2 ex 3.5 (EH, SEC, SH), 2 ex 14.8 (SH), 2 ex 25.8 (SEC), 1 ex
9.9 (SH), 6 ex 16.9 (SH) och 4 ex 22.12 (SH).
Sävsparv: Sju observationer av 1 eller 2 ex 15.4 – 24.6.

Observatörer: POB = Per‐Olof Bengtsson, SEC = Sven‐Evert Carlsson,
GF = Gösta Funke, MF = Mariestads Fågelklubb, SYG = Sylve
Gustafsson, UG = Ulf Gärdenfors, EH = Elmer Hjalmarsson,
EMH = Emil Hjalmarsson, JOH = Joel Hjalmarsson, SH = Sam
Hjalmarsson, LJ = Leif Johansson, TJ = Thomas Johansson,
EK = Edvin Klein, OK = Ove Klein, JM = Jan Mogol, RR = Rolf Ryd,
MTG = Margareta Thorsell Gustafsson, SÅ = Stig Åberg,
PÅ = Patrick Åström.
Årets ”nära Tegelängenobservation”:
Givetvis ses ju en del ovanliga fåglar väldigt nära Tegelängens
våtmark. Den 25 april låg 2 svarthalsade doppingar i sjökanten strax
NO om Tegelängstornet. Det var endast det andra fyndet i
Mariestads kommun sedan Fågelklubben bildades 1962! Förra fyndet
var 1 ex 22 april 1970 mellan Hamnpiren och Ekudden.

Sammanfattning av fågelåret 2014 vid Tegelängen.
Häckfåglar: Snatterand 7 par, gräsand 1 par, sothöna 6 par och
tofsvipa minst 1 par. Det är också möjligt att 1 par rödbena häckade.
Vigg (en hona med ungar), knipa (en hona med ungar) och grågås (14
kullar) sågs också i våtmarken men troligen häckade paren utanför
själva våtmarksområdet.
Rastande fåglar: Intressanta arter som sågs under året var årta,
spovsnäppa, mosnäppa, havsörn, råka och vitkindad gås (som mest
35 ex i augusti). Stora antal noterades för gråhäger (28 ex 5 augusti)
och skrattmås (1400 ex 13 april).

Den rekordstora flocken med vitkindade gäss vid Tegelängen 23
augusti 2014. Foto: Sven‐Evert Carlsson.

Räv, gräsand och kärrsnäppa (5 augusti 2014) och sångsvanar (23
november 2014) vid Tegelängen. Foton: Sven‐Evert Carlsson.

Årets bonussida: ”Landskampen” Sverige – Finland i
”Fågeltornskampen” vid Tegelängstornet 3 maj 2014.
Sedan några år tillbaka så ordnas det en ”landskamp” mellan Sverige
och Finland. Under en speciell dag så bemannas så många fågeltorn
som möjligt i bägge länderna. I våras var ”Finnkampen” den 3 maj
och i Finland fanns det fågelskådare i drygt 330 fågeltorn den här
dagen. Sverige hade bara med 69 torn i matchen.
Sven‐Evert Carlsson, Elmer Hjalmarsson och jag var med och spanade
ifrån Tegelängstornet kl 05.00 – 13.00. Mot slutet av tiden kom det
också flera personer dit och deltog.
Ekuddenområdet är fantastiskt för fåglar och vi såg inte mindre än 68
olika arter ifrån tornet den här dagen. Mycket imponerande!! Av
dessa arter sågs 25 i själva Tegelängens våtmark och resten runt
omkring. Riktigt intressanta arter under dagen var ringtrast, ejder,
sjöorre, rördrom, årta, råka och havsörn.
Bästa fågeltorn i Finland hade 104 arter och bästa i Sverige (Öland)
hade 103 arter. Tegelängstornets 68 arter är riktigt bra. Det blir en ny
”match” 9 maj 2015.

Elmer, Sam och Sven‐Evert nöjda efter 68 arter.
Tegelängstornet 3 maj 2014. Foto: Emil Hjalmarsson.

