Verneområdet ble opprettet i 1984 for å bevare et viktig og artsrikt
våtmarksområde. Fredningsbestemmelsene ble revidert i 2003,
i forbindelse med verneplan for sjøfugl. Hele 227 fuglearter
er observert innenfor verneområdet.

Fiskemåke - Larus canus
Common Gull – Sturmmöve

Strand, fjære og sjø i verneområdet er meget

Moloen

Som en følge av at moloen stengte vanngjennomstrømningen i Tautrasvaet, ble næringsforholdene for

viktige rasteplasser for trekkende våtmarksfugl

Tautra har status som noe eksklusivt i bevisst-

overvintrende (og hekkende) ærfugl og andre dykkender kraftig redusert. Det ble mye fokus på de

som gjess, ender og vadere. Hele 227 fuglearter er

heten hos naturinteresserte. Etter at det ble

dramatiske følgene av moloen. Etter trussel om å miste statusen som internasjonalt Ramsarområde,

observert innenfor verneområdet.

bygget en steinmolo fra Frostalandet til Tautra

samt mye påtrykk fra naturvernere, ble det i 2002 startet et arbeid med å lage en åpning i moloen.

I de mest hektiske trekkperiodene, vår og høst, kan

i 1976 gikk hekkebestanden av ærfugl tilbake

Samtidig ble arbeidet med å hindre rovdyrs adkomst til øya intensivert.

tusenvis av fugler være samlet her. I trekktidene er

fra ca. 1600 par til ca. 150 par i 2000.
Deler av moloen ut til Tautra ble erstattet med bru våren 2003, og i denne forbindelse ble det satt

også en lang rekke sjeldne fuglearter observert her.
Hovedårsaken var at en rekke rovdyr som mår,

opp en port som skulle fungere som en rovviltsperre ut til øya. Dette resulterte i at bestanden av over-

Et stort antall fugler overvintrer, mest dykkender, men

rev og grevling nå fikk lettere tilgang til øya over

vintrende dykkender økte raskt. Næringsforholdene i Svaet ble også raskt forbedret etter at vannet

også lom, dykkere, skarv, stokkand, havørn og alke-

moloen. Disse tok både rugende hunner og egg,

igjen fikk strømme fritt under brua. Hekkebestanden av ærfugl har imidlertid ikke klart å bygge seg

fugl. Både ærfugl og sjøorre bruker Svaet som myte-

i tillegg til å skremme fuglene vekk fra reiret, slik at

opp igjen, og har de siste årene ligget på rundt 100 par. Siden hekkebestanden av ærfugl er så liten,

område mens svingfjærene felles midtsommers.

ungene ble sårbare for angrep fra stormåker.

representerer også katter, kråker, skjærer og fiskemåker en trussel mot bestanden.

Observer gjerne fuglelivet, men ikke forstyrr hekkende fugler!

Gråstrupedykker

Fiskemåke - Larus canus

Fjæreplytt - Calidris maritima

Gravand - Tadorna tadorna

Grågås - Anser anser

Tjeld - Haematopus ostralegus

Common Gull – Sturmmöve
Det finnes store kolonier av fiskemåke på
Tautra. Hekkekolonier finnes blant annet på
Åbåten, Storholmen og på innmark.

Purple Sandpiper – Meerstrandläufer

Common Shelduck – Brandgans
Noen er kun trekkgjester, mens andre
velger å hekke her.

Greylag Goose – Graugans
Et fåtall av fuglene overvintrer.
Flere kommer innom som trekkgjester i
vår-/høstsesongen. Noen hekker på Tautra.

Oystercatcher – Austernfisher
Disse fuglene hekker i groper på bakken.
De fleste er trekkgjester, mange hekker og
kun et fåtall overvintrer her.

- Podiceps grisegena

Gulnebblom - Gavia adamsii

Havelle - Clangula hyemalis

Hettemåke - Larus ridibundus

Myrsnipe - Calidris alpina

Møller - Sylvia curruca

Rødstilk - Tringa totanus

Yellow-billed Loon
– Gelbschnabeltaucher
De fleste individene man kan se tilbringer
vinteren på Tautra. Et fåtall er også trekkgjester.

Long-tailed Duck – Eisente
Denne fuglen overvintrer i store antall på
Tautra, og enda fler kommer innom som
trekkgjester på våren/høsten. Ingen indikasjon på hekking.

Black-headed Gull – Lachmöwe
Hekker i tusenvis ved Måsdammen. Kun et
fåtall overvintrer, men ved vår-/høsttrekk
finnes de igjen i tusentalls på Tautra.

Dunlin – Alpenstrandläufer
De fleste individene er trekkgjester,
men et fåtall velger også å overvintre.
Det er ingen indikasjon på hekking.

Lesser Whitethroat – Klappergrasmücke

Common Redshank – Rotschenkel
Brorparten av individene enten overvintrer
eller er trekkgjester, men et fåtall hekker
her.

Sjøorre - Melanitta fusca

Skjeand - Anas clypeata

Stokkand - Anas platyrhynchos

Storlom - Gavia arctica

Storskarv - Phalacroorax carbo

Svartand - Melanitta nigra

Velvet Scoter – Samtente
Den største andelen av individene er trekkgjester. Noen bruker øya i myteperioden
og til overvintring.

Northern Shoveler – Löffelente
De fleste individene er trekkgjester, men
noen hekker.

Mallard – Stockente
De fleste individene overvintrer eller
kommer innom Tautra på vår/høsttrekk.
Et 50-talls individer velger å hekke på øya.

Black-throated Loon – Prachttaucher

Great Cormorant – Kormoran
Overvintrer på Tautra, eller kommer innom
under vår/høsttrekket. Det er ingen indikasjon på hekking hos denne arten på Tautra.

Common Scoter – Trauerente
Arten bruker øya under trekket og som
myteplass.

Teist - Cepphus grylle

Gråhegre - Ardea cinerea

Vipe - Vanellus vanellus

Ærfugl - Somateria mollissima

Lapwing – Kiebitz
Hekker i et grasfôret reir på bakken. Noen
få par hekker her, men de fleste fuglene er
kun innom Tautra som trekkgjester.

Common Eider – Eiderente
Hekker under steinheller, einerbusker eller
i ærfuglhus, og er vanligst på nord- og sørenden av øya. Varierende antall hele året.

Overvintrer i store antall, og er trekkgjest
vår/høst. Ingen indikasjon på hekking på
Tautra.

Black Guillemot – Gryllteiste
Hekker under steiner på Åbåten.
Et fåtall overvintrer også her.

Grey Heron – Graureiher
Denne arten overvintrer eller kommer til
Tautra under trekket.

Storlommen er trekkgjest på våren/høsten.

Hekker på Tautra.

Red-necked Grebe – Rothalstaucher

De fleste er trekkgjester, men noen velger
også å overvintre her. Det er ikke registrert
hekkende par av denne arten på Tautra.

Ærfugl - Somateria mollissima
Common Eider – Eiderente
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Fugleliv på tautra

