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INLEDNING

Under de s enaste åren har den ornitologiska aktiviteten starkt tilltagit ino:m SÖder:manland. Fra:mförallt so:m en följd av Rapportko:m:mittens bildande och verksa:mheten på Hartsö-Enskär fågelstation.
Detstigandeintressethar dock gjort kraven allt starkare på en :mera fast organisation för koordinering och effektivisering av de olika arbetsuppgifterna sa:mt att lösa de ekono:miska proble:m, so:m
speciellt varit förknippade :med verksa:mheten på Hartsö-Enskär.
Mot bakgrund av detta kallades de :mest aktiva ino:m dessa båda
intressesfärer till ett sa:m:manträde i dece:mber 1967, vilket ledde
till bildande av Föreningen Söder:manlands Ornitologer. I stadgarna har föreningens :målsättning fastslagits till att o:mfatta dels ornitologiska studier i Söder:manland i all:mänhet dels att svara för
verksa:mheten på Hartsö-Enskär i synnerhet. Den senare punkten
i progra:mförklaringen ko:m:mer redan innevarande säsong att leda
till intensifierad och :mer :målinriktad forskning på Hartsö-Enskär .
Vidare beslöts att förra punkten skulle tillgodoses geno:m utgivandet aven tidskrift, i vilken föreningens verks a:mhet skulle redovisas :men där även enskilda ornitologer skall kunna beredas plats
för privata undersökningar. Föruto:m tidskriften utges ett infor:ma-
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tionsblad för att upprätthålla kontakten med medlemmarna.
I detta första nummer har verksamheten på Hartsö-Enskär fågelstationfått en dominerande ställning men även valda delar av Rapportkommittens material kommit att ingå. Des sutom finns en privat undersökning med.

Ytterligare sådana är välkomna i följande

nummer.
Tidigare har ju Rapportkommitten utgivit egna meddelanden. Dessa har dock svällt ut och helt oegentligt kommit att innehålla verksamheten på Hartsö-Enskär. Detta har alltså accentuerat behovet
aven tidskrift samtidigt som det tett sig naturligt att sammanföra
allt material i en publikation med fastare struktur.
Inom redaktionen tror vi att utgivandet aven tidskrift kommer att
få en stimulerande effekt på fågelintresset inom Södermanland

och

vi hoppas därigenom också kunna bidraga till att bryta den negativa trend som har kunnat spåras i SOF:s medlemssiffror under de
senaste åren.

B.A.

2

r
VERKSAMHETEN

VI D

FÅGELSTATION

1967

HARTSÖ - ENSKÄR

av Ingemar Nord

Den tredje säsongen präglades av de kraftiga restriktionerna p<'t
ringmärknings sidan.

Verksamheten kompletterades

sträckobservationer från fyrberget.

därför med

Personalbrist gjorde att höst-

säsongen blev splittrad och medförde även att häckfågelinventeringarna under våren blev ofullständiga. Under våren var förf. inbjuden till Kvismare fågelstation för att orientera om vår verksamhet
och i augusti gjorde STEN WAHLSTRÖM en radioinspelning , vilken
sändes i programmet "Naturen och vi" den 20 augusti.

FÖRENINGSBILDNING

på initiativ av förf. samlades i november en grupp aktiva för att
diskutera Enskärs framtid. Man beslutade att verksamheten skulle
fortsätta under ytterligare två år samt att den ev. skulle återupptas efter fern år.
skulle bildas,
åren,

För att finansiera arbetet beslöts att en förening

vilken skulle svara

för Enskär under de två följande

men sedan ta på sig andra arbetsuppgifter inom Söderman-

land. Vid konstituerande sammanträde i Strängnäs den 16.12 bildades Föreningen Södermanlands Ornitologer.

V å

e

n

Under våren gjordes fyra besök, det första så tidigt som den 27.3.
Under dagen sågs drygt 1. 800 sträckande ejdrar och bland nyanlända flyttare

noterades morkulla, koltrastar, lärkor, bofinkar, säv-

sparv och vipor. Bland enbuskarna hittades ett flertal alfåglar; vitt-
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nesbörd från vinterns oljeutsläpp.
De tre övriga vårbesöken gjordes i lllaj och början av juni och var
avsedda SOlll häckfågelinventeringar . Förutolll förf. deltog endast
4 personer,

varför inventeringen blev ofullständig.

Många intres-

santa observationer gjordes dock, bl. a. :
E J D E R Totalt ca 15 bon. I ett par bon ruvade ejdern på en sten
tillsallllllans llled äggen. Den 27. 5. var flera kullar ute, lllen de
flesta var förstörda.
GRAGAS Mellan 2 och 6 grågäss sågs dagligen.
ningar öster Olll Enskär.

Två-tre häck-

VA T T E NR A L L
Spelande vattenrall hördes s g s dagligen vid
öns enda sjö eller i vassen nordväst Olll sjön.
TOF;:;VIPA

Sydsträckande vipor sågs 27.5.

ENKELBECKASIN
KA T T UG G L A

1 ex. spelade vid "galllla lägret" 13 lllaj.

1 ex. spelade norr Olll sjön den 14 lllaj.

NATTSKÄRRA 1 ex. stöttes uppden3.6.
och lät sig beskådas på lllindre än tio llleter.

Den var helt orädd

SKÄRPIPLÄRKA 2 ev. 3 par häckade på Enskär och Stångskär . Inget bo funnet.
GÄRDSMYG

Talrik under lllajbesöken.

NÄKTERGAL 1 ex. sJong dels norr Olll sjön (27.5.) och dels
vid "galllla lägret" (3.6.).
BLAHAKE

1 hane sågs vid sjön 13lllaj.

STJÄRTMES
"galllla lägret".
KRAKA

2 ex. sågs under en inventering strax söder Olll

Ca 10 par häckade.

Sommaren
Landstigningstillstånd för vår- och sOllllllarbesök på Enskär hade
erhållits från Länsstyrelsen, lllen dessutolll hade förf. erhållit tillstånd att besöka den skogklädda skärgården nordost Olll Enskär. Avsikten var att undersöka huruvida höksångaren var spridd även till

i

I

andra öar än Enskär . Se närlllare nedan. Den nälllnda inventeringen
avslutades vid lllidsollllllar på Enskär och där gjordes ytterligare
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två besök i juli. Några av observationerna:
STORLOM

ex. på vattnet 24 juni.

GRAVAND

par 24.

27.6.

J ÄR P E 1 - 2 ex. skrämdes upp bland enbuskarna och i björkskog 24.6. - 8.7.

RÖRHÖNA

1 ex. hört i sjön 9 juli.

S T Ö R R E S T R A N D P I P A R E, S K O G S S N Ä p P A och S T O R SPOV Sydflyttning 25 och 26 juni. Max. 60 spovar den 26.6.
LABB

1 ex. observerat 24.6. och9.7.

ROSENFINK

En utfärgad hane sågs den 16.7.

HÖKSANGARE

(Sylvia nisoria)

Under den veckolånga roddturen i skärgården nordost om Enskär
kring midsommar,

observerades endast 1 höksångare,

på Fårudden på Hartsö.

nämligen

På Enskär konstaterades minst 10 revir.

Stora svårigheter uppstod dock genom att fåglarna mestadels höll
sig tysta.

Sång hördes endast under de tidigaste morgontimmarna,

då också heta revirstrider förekom. Under övriga tider resulterade
timslånga observationer endast i en skymt aven fågel inne i enbusksnåren.
Det skulle visa sig att häckningssäsongen var mycket långt framskriden,

åtminstone jämfört med föregående år. Den 24 juni hitta-

des ett bo med små ungar. Båda föräldrarna sågs vid boet, men de
lät aldrig höra något ljud.
som hittades den 26 juni.
det första.

Detsamma var förhållandet vid det bo

Här var ungarna några dagar äldre än i

Undersökningstidpunkten hade valts med ledning av er-

farenheterna från föregående år, då äggläggningen pågick vid ett
besök 18 - 19 juni och ungarna var ringmärknings stora 9 - 10 juli.
Eftersom varken varningsläten eller andra ljud hördes från de föräldrafåglar som hade ungar, kan mycket väl några par ha funnits på
de skär som besöktes tidigare under veckan.
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Senare fångades några ungfåglar,

vilket tyder på att ytterligare

minst en häckning genomförts på eller i närheten av Enskär .
Två gamla fåglar, som ringmärkts tidigare år, kontrollerades under sommaren.

Totalt har 36 höksångare ringmärkts under åren

1965 - 67.

Hösten
Verksamheten pågick under följande tider: 29 juli - 27 augusti,
2 - 10 september,

16 september - 8 oktober,

14 - 15 och 29 okto-

ber samt 26 november.
Som ringmärkare tjänstgjorde
TERSSON, KARL-ERIK FAHLEN,
LJUNGDAHL,

BENGT LARSSON,

TONY HAGLUND,

HANS PET-

BJÖRN AHLBOM, PER-STURE
LARS BROBERG,

INGEMAR

NORD och GERD ISAKSSON och som as sistenter GUNNAR SJÖÖ,
INGEMAR HALLBERG,

STEFAN BENGTSSON,

GÖRAN FAHLEN,

KCrDIGER KASCHE, LARS DAVNER och JAN ISAKSSON.

OBSER VA TroNER

Förutom de sträckobservationer för vilka HANS PETTERSSON
redogör nedan, förekom inga regelbundna observationer. Avsikten
var från början att observationer skulle göras i vårens inventeringsrutor. Siffrorna skulle sedan jämföras med ringmärkningssiffrorna
från södra udden.

Personalbrist gjorde att projektet aldrig korn i-

gång. Här följer några av de intressantare, tillfälliga obsarna:

SM A L O M

(Gavia stellata) 1 ex. utanför södra udden den 8.9.

GRAHAKEDOPPING
ra udden den 5.9.
S T OR SKAR V

6

(Podiceps griseigena) 1 ex. utanför söd-

(Phalacrocorax carbo) Max ca 80 ex. i oktober.

~------

SÄDGAS (Anser fabalis) Sträckte i slutet av septeITlber och början av oktober. Max. 210 ex. den 28.9.
S A N G S V A N (Cygnus cygnus) Två flockar på tills. 9 ex. sträckte ITlot SW den 29. 10.
GR A VA ND
den 12.8.

(Tadorna tadorna)

2 ex. sträckte förbi södra udden

KUNGSÖRN (Aquila chrysaE!tos) 1 ex. observerat 24.9.,29.9.,
1.10. och 26.11.
PILGRIMSFALK
söder den 30.9.

r

F J ÄL L P I P A R E
10.9.
SP OVSNÄ P P A

(Falco peregrinus)

1 ex. rastade på skär i

(Charadrius ITlorinellus) 2 sträckande ex. den
(Calidris ferruginea) 1 ex. sträckte den 5. 9.

L A B B (Stercorarius parasiticus) 3 - 4 ex. dagligen under augusti. Senaste observationen gjordes den 3.9.
1 ex. ITlot SW.
SILLGRISSLA (Uria aalge) Ett kadaver, oljefläckat, hittades
den 6.8. Troligen ett resultat av vinterns oljeutsläpp i farvattnen.
HORNUGGLA (Asio otus) på em. den 28.9. sågs en hornuggla
vid sjön och samITla kväll sågs i strålkastarskenet en hornuggla
flyga i ett nät men ta sig ur och en annan lyfta från en berghäll på
södra udden.
JORDUGGLA (Asio flammeus) En jorduggla uppehöll sig hela
dagen den 25.9. kring lägret och på närliggande skär och den 27.9.
såg s 1 ex. ITlitt på Enskär .
TRETAlG HACKSPETT (Picoides tridactylus)
höll sig under fITl. den 16.9. på södra udden.

ex.

uppe-

STÖRRE HACKSPETT (DendrocoposITlajor)
Till skillnad
från de föregående åren sågs arten endast vid några få tillfällen.
V I T R Y G G I G H A C K S P E T T (Dendrocopos leucotos)
serverades på södra udden den 25.9.
BERGLÄRKA
29. 10.

(Eremophila alpestris)

TRÄDLÄRKA

(Lullula arborea)

ex. ob-

Tre sträckande ex. den

Ett sträckande ex. den 29. 10.

MINDRE FLUGSNAPPARE (Ficedulaparva) Observationer
den 3.9. , 4.9., 1. 10., 2.10. och 4.10.
SVART RÖDSTJÄRT
8. och 5.9.

(Phoenicurus ochruros)

Observerad 11.

L A P P S P A R V (Calcarius lapponicus) Observationer gjorda 8. 10.9. och 17.9. FångstförsökITlisslyckades.
SNÖSPAR V

(Plectrophenax nivalis)

Tre sträckande ex. 29.10.

7

N Ö T KR ÄKA

(Nucifraga caryocatactes) En fågel sågs 17.9.

K O R P (Corvus corax) 1 ex. observerat vid Bergö under hemfärd
den 15.10.
HA L S B A N D S P A P E G O J A
(Psittacula krameri) En förrymd
fågel uppehöll sig på Enskär och även på Hartsö mellan 25. 8. och
29.9. Fågeln sågs ofta komma skränande ner mot södra udden i
skymningen och drog uppåt ön efterföljande morgon. Sistnämnda
dag sågs en sparvhökshona slå papegojan intill lägret.

STRÄCKRÄKNING
av Hans Petter s son

Anm.

Sträcksiffrorna kan förefalla små, vilket
också framgår av föregående år s siffror.
De sporadiska observationerna gav då
för enbart vadare drygt 1.700 ex. Goda
dagar fanns även 1967, t. ex. den 30.9. ,
då flockar av bofink, kungsfågel, ängspip, sånglärka och grönsiska under ett
par timmar fullkomligt vällde in från öster. (IN)

Sträckräkning utfördes från fyren på södra udden varje dag under
tiden 29 juli till 13 augusti samt 19.8., 21. 8., 5.9., 18.9. och 21.
9.

Observationerna förlades i huvudsak till morgontimmarna,

då

sträckaktiviteten var som störst, men även kvälls- och eft ermiddagsobservationer förekom.
sträckförsök,

retursträck samt rastning noterades under de 82,5

observationstimmarna.
AHLBOM,

Som observatörer tjänstgjorde

FOLKE ANDERSSON,

BENGTSSON,
NER,

Alla iakttagna sträckrörelser, även

JAN-ERIK BERGH,

BJÖRN AXELSSON,
LARS BROBERG,

BJÖRN
STEFAN

LARS DAV-

TONY HAGLUND, INGEMAR HALLBERG, BENGT LARSSON,

PER-STURE LJUNGDAHL, INGEMAR NORD, HANS PETTERSSON,
LEIF SANDGREN och GUNNAR SJÖÖ.
Sträcket under perioden 29.7. - 13.8. är summerat i nedanstående tabell.

De sträckande fåglarna har införts i denna efter sträck-

riktningen, så att första kolumnen motsvarar SW - W,

8

andra S -

SE och tredje övriga väderstreck. Fjärde kolumnen upptar de fåglar som noterats på retursträck och de som gjort sträckförsök. I
femte kolumnen, slutligen, har de rastande fåglarna införts.
Vid räkningen och därmed också i tabellen kan en del felaktigheter ha insmugit sig,

~

då fåglar som endast har förflyttat sig mellan

olika näringsplatser lätt av misstag kan ha medräknats som sträc-

(

kare. Speciellt gäller detta för arter som häger, vigg, svärta, ej-

.I
I

der, skrakar, grågås, knölsvan, labb, trutar, fiskmås, tärnor,tordmule och tobisgrissla .
Från räkningen den 19. 8. kan nämnas en rastande bergfink och
från den 21.8.

ett sträckande ex.

av lom,

kustpipare och svart-

snäppa samt en rastande storskarv.

Den 5.9. sträckte bl a 5 stor-

lommar och 1 spovsnäppa mot SW.

En svart rödstjärt och en grå-

hakedopping rastade samma dag.

Ett stort utsträck av sädesärla

skedde mellan kl. 16.15 och 18.15 den 18.9.,

då 303 ex. begav

sig av mot söder och 33 ex. mot väster, medan 58 ex.

återvände

och ca 200 ex. rastade på udden. I övrigt sågs 3 skärpiplärkor flyga mot öster, samt rastande storskarv, sparvhök och tobisgrissla.
408 bläsänder, 137 ejdrar, 348 obestämda änderoch40 gäss sträckte

den 21. 9.

Hämpling, trädpiplärka, ljungpipare, skrattmås,

ormvråk och duvhök noterades även på sträck.

STRÄCKET VID ENSKÄRS SÖDRA UDDE 29.7. - 13.8. 1967

Art

W-SW

S-SE

Övr.
riktn.

Retur/
Rastare
Försök

Lom sp.
Skäggdopping

6

Dopping sp.

2

Häger
Gräsand

14

Kricka

35

3

3

9

Art

W-SW

Bläsand

10

Simand sp.

21

Vigg
Knipa

105

S-SE

Svärta

19
21

19

16

Dykand sp.
And sp.
Småskrake

4
5

13

3

48

17

12

6

2
3
3

Gd.gås

7

2

10
2

Fiskgjuse

2

2

145

22

3

Lärkfalk

1
2

6

Större strandpipare

46

Kustpipare

19

Ljungpipare

135

28

Knölsvan

Tofsvipa

4

28

Storskrake

Strandskata

33

4

Små/ storskrake

Gås sp.

Retur/
Rastare
Försök

7

10

Ejder

Övr.
riktn.

2

3

6
6

Kust/ljungpipare
Enkelbeckasin
Storspov

46

Småspov

1

Myrspov

6
7

Skogs snäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Rödbena
Svart snäppa

10

3
2

47

6

5

3

18

3

3

4
3
2

-----

--

-

------------------------------------------------------------------------~

Art
Gluttsnäppa
Tringa sp.

W-SW S-SE

Övr.
riktn.

Retur/
Rastare
Försök

14

108
3

Kustsnäppa

3

Mosnäppa

2

l

1

Små/mosnäppa
Kärrsnäppa

..i
I

I

Brushane
Storvadare sp.

3
42
5
19

Vadare sp.

27

Labb

Silltrut

7

10

4

4

9

12

12

2

4

38

3

10

Trut sp.

71

4

8

Fiskmås

90

7

21

Skrattmås

75

Skräntärna

t

5

5

2
2

9

2

Fisktärna

7

Sil vertärna

3

Fi skf silvertärna

2

4

Mås sp.

i

9

15

Havs/ silltrut
Gråtrut

2

6

20

Småvadare sp.

Havstrut

2

68

4

19

Tordmule
Tobisgrissla

i

i

2

Gök
Tornsvala

40

Ladusvala

10

Hussvala

23

8

4

28

30

90

4

18

40

6

17

Kråka

4

3

Stenskvätta

2

11

Art

W-SW

Övr.
riktn.

S-SE

Retur/
Rastare
Försök

Ängspiplärka
Sädesärla

11

4

21

11

Gul ärla
Stare

60

Grönsiska

4

Korsnäbb sp.

7

15

Gulsparv

3

4

1340

SUIllllla

332

103

428

185

1. 765

Totalt sträck

UGGLEINVASION

Redan den 23 augusti fångades en pärluggla (Aegolius funereus).
Den visade sig vara vingIllärkt våren 1966 vid Örträsk i Lycksele
l ap pIll ark.

Spridda exeIllplar fångades

första hälften av septeIllber.

sedan under

augusti och

Här skall påpekas att ingen bevakning

skedde under veckorna 23. 8 - 1. 9. och

n.

9. - 15.9.

Under veckan

16. - 23.9. rådde regnigt och blåsigt väder och resultatet blev endast en sparvuggla (Glaucidiulll pas serinuIll). På Illorgonen den 24.
9. lättade Illolntäcket och vinden avtog.

Pågående personal, Lars

Broberg och förf. , beslutade att satsa hårt på den kOllllllande kvällen, varför nätantalet utökades till det dubbla eller ca 80 st.
Kvällens nätinspektioner startade kl. 18.30. I lalllpskenet sågs en
pärluggla flyga i ett nät, Illen ta sig ur själv. Ur dunklet hördes
några enstaka ljud, ungefär "tschi epp ". En ny runda påbörjades
Illedelbart,

varvid två ugglor fångades.

gav följande resultat:
Tur Avslutad kl.
19.00

12

Antal

Tur Avslutad kl.

2

0-

Kvällens och nattens turer

19.30

Antal

2

Tur Avslutad kl.
3
4
5
6
7
8

.;
I

Tur

Antal

20. 00
20.30
21.00
21. 30
22.00
22.20

Avslutad kl.
22.45
23. 15
23.45
00.30
01. 10
06.45

9
10
11
12
13
14

7
5
7
3

Antal
2
4
5
1
2
3

Summa natten: 41 ex.

Summa kl. 24: 35 ex.
D& rundvandringarna

avslutades kl. 01. 10 för n&gra timmars

sömn, kunde fortfarande n&got exemplar höras i skogen,

trots att

samtliga 38 ex. som d& hade f&ngats fortfarande hölls i förvar.
De efterföljande nätterna gav följande resultat:
25
26
27
28
29
30
1
2

-

26.9
27.9
28.9
29.9
30.9
1. 10
2. 10
6. 10
6. 10
6 - 7. 10

3
4
5
17
11

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

+

1 ex. kl. 13.00 den 27.

ex.
1 ex. kl. 09.45
2 ex.

Totalt f&ngades fram till stängningsdagen den 8. 10. 95 pärlugglor, varav en s&ledes redan var märkt medan 94 förs&gs med ringar. Nästan samtliga f&ngades i nät p& södra udden, men n&gra kunde ocks& tas för hand genom bländning med str&lkastare.

Under

dagtid sågs endast undantagsvis n&gon uggla p& dagkvist. Vid ett
I

l
\

'i'

tillfälle sågs en pärluggla sitta på en sten intill ett nät, där den nyligen dödat en rödhake och vid ett annat tillfälle uppmärksammades
vi på en uggla genom det oväsen som en flock på mer än ett hundra
kungsfåglar förde i träden runt omkring.
Beträffande vädret under fångstnätterna kan följande sägas:
Natt
23
24
25
26

-

Vindri. - styrka
24.9
25.9
26.9
27.9

N
N
SW
SW

Kuling
c 5 mi s
Svag
Svag

Temp.

+
+
+
+

10
12
10
13

Molnighet
Mulet
N. klart, halvmåne
Klart, molnbankar från W
Klart, molnbankar passerar
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Natt
27
28
29
30
1

-

Vindri.
28.9
29.9
30.9
1. 10
2. 10

NW
NNW
S
SSW

- styrka

TeITlp.

Svag
Måttl.
Lugnt
Frisk
c 12 ITl/s

+
+
+
+
+

10
10
7
12
10

Molnighet
Mulet, lätt regn
Klart
Klart
Mulet, regn hela kvällen
Klart ITlen ITlulnande

Av väderuppgifterna kan ITlan kanske dra den slutsatsen att de bästa sträckkvällarna var de då det rådde en svag-ITlåttlig nordlig till
nordvästlig vind ITled klart till nästan klart väder.

AtITlinstone gav

övriga kvällar ingen fångst att tala OITl på denna utpost, sydost OITl
den sörITlländska kustlinjen.
FörutoITl pärlugglor fångades också några sparvugglor, näITlligen
8 ex. under tiden 25. - 29.9. , förutoITl den SOITl fångades den 20.9.
De sist fångade 8 ex. ITlärktes ITled svart tusch på vänstra vingens
undersida (inre delen av handpennorna) av den anledningen att någon läITlplig ringstorlek inte fanns för denna art. En sådan ring ä.r
nu under till verkning och kOITlITler också att kunna användas för
turkduva.

VÄGNING

OCH

MÄTNING

Efter att förra hösten ha ITlätt och vägt saITltliga fångade fåglar,
nö jde vi oss detta år ITled sex arter: pärluggla (90 viktuppgifter 90 vingITlått), rödstjärt (156 - 310), ärtsångare (80 - 165), lövsångare (394 - 800), kungsfågel (625 - l. 254) och grå flugsnappare (85
- 170). För de feITl sistnäITlnda kOITlITler redogörelse att läITlnas senare.

PÄRLUGGLANS VIKT OCH VINGLÄNGD
Materialet utgörs av de sist fångade 90 exeITlplaren (av totalt 95
fångade).

Flertalet fångades i nät under dygnets ITlörka del: 75 ex.

ITlellan kl. 18 och 02, 13 ex. under tidiga ITlorgontiITlITlar och 2 ex.
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under förmiddagen eller mitt på dagen.
En riktig slumpmäs sighet föreligger knappast vid denna form a v
stickprov, men det är å andra sidan den s g s enda möjligheten att
ta ett stickprov ur en fågelpopulation.

De siffror som presenteras

nedan får inte heller utan vidare generaliseras till att gälla alla
pärlugglor. Det enda vi vet om ursprunget hos de ugglor som fångades på Enskär, är den kontroll aven märkt fågel som gjordes i augusti.

Den var märkt vid ,Örträsk i Lycksele lappmark, Lappland.

De övriga kan givetvis komma från helt annat håll (Norge, Finland

?), liksom också de som fångades vid de andra svenska fågelstationerna.
L

Vikterna har mätts på följande sätt. Ugglan placerades i en tyg-

påse, vilkens vikt först avlästs. Uggla och påse vägdes därefter på
en fjädervåg med gradering 1-300 g. Vikterna avlästes med en noggrannhet på 1 g, varefter påsens vikt drogs ifrån erhållet värde.
Vikterna har indelats i 5-gramsklasser. Fördelningen framgår av
frekvenstabell och histogram nedan.

Tab. 1. Frekvenstabell över
pärlugglans vikt i gram.
Klassmitt

Antal

99
104
109
114
119
124
129
134
139
144

5
8
13
13
14
18
10
3
4
2

Summa

90

Ex.
20

15

n= 90

10

5
99

109

119

129

139 g

2. Vingarna mättes på en mm-graderad linjal med stopp vid O-läget.
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Vingmåtten har indelats i 3-mm-klasser.

Fördelningen framgår

av frekvenstabell och histogram nedan.

Tab. 2. Frekvenstabell över
pärlugglans vinglängd i mm.
Klas smitt

Antal

156
159
162
165
168
171
174
177
180
Summa

1
3
9
8
17
24
18
7
3
90

Ex.
25

t-

n= 90

20

I
I
I
-I

f-

I
I

15
10

-f-

5

r-f
. 156
162

I
I
I

I
I
I

f-

I
I

A

Vikt i gram

168

174

90
98 - 145
118,4
10,80
1, 14

90
155 - 181
169,8
5,14
0,54

x± 1,96a

97,2 - 139, 6

159,7- 179,9

116,2 - 120,6

168,7 - 170,9

x

x±1.96a

180

Vinglängd i mm

Antal (n)
Observerat intervall
Medelvärde (
Standardavvikel s e (a)
Medelvärdets medelfel (a )

x)

nmm

x

Litteraturuppgifter om pärlugglans vinglängd och vikt är fåtaliga.
CURRY-LINDAHL & HENRICI (1961) anger vinglängden för hanar
till 160 - 170 mm och för honor till 170 - 185. HAGEN (1952) anger
159 - 170 mm (medelvärde 165) och 165 - 180 mm (medelvärde
174) för hane resp. hona. För vikten anger HAGEN 89 - 172 g (medelvärde 134). Inte i något fall anges insamlingsområde, antal eller spridning, varför siffrorna inte säger mycket. Efter som viktmedelvärdet hos HAGEN ligger nära den övre gränsen, kan man
kanske gissa att det norska materialet hänför sig till häckande fåglar, men å andra sidan ligger hans minimivärde långt under det
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lägsta på Enskär. Vinglängdsuppgifterna har mycket god samstämmighet.
Frekvensdiagrammenhartestats för normalfördelning, vilket gav
resultaten:
Vikt

75

Vinglängd 75

,
,

% >
% >

> 50 % (X 2 = 7,67)
> 50 % (X 2 = 5,28)

p

p

Överensstämmelsen med normalfördelningen är således mycket
god i båda fallen.
3. Korrelationen mellan vinglängd och vikt illustreras i tabellen nedan.

Korrelationskoefficienten (r) har beräknats med följande for-

mel:
nLfx' y' - Lfx' Lfy'

r

r

=

+ 0,38· ...

Detta visar, att det föreligger en knappt medelgod,

positiv korrelation.

Fåglar med korta vingar väger i allmänhet

mindre än fåglar med långa vingar.

Tab. 3. Korrelationstabell över
sambandet mellan vinglängd och
vikt hos pärlugglan
~

I.l")

er-

I.l")

N

I.l")

00

....,

~

~

~

f'-

....

....

-.;t<

f'-

f'....f'....

o

00

1
3

2

109

3

2

4

4

114

2

2

2

2

4

4

3

4

1

2

6

5

3

4

3

2

104

1

2

119
124
129
134
139
144

2

2
2
Taigasångare. Foto: lars Broberg
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TAIGASÄNGARENS (Phylloscopus i. inornatus) MÄTT
Vikt
Näbb
Tars
Tars y'l
Stjärt
Ögonbryns streck
Inre vingband, bredd
Yttre vingband, bredd
Vänster vinge
Höger vinge
Vingformel (v. vinge)

Inskärning ytterfan

5,4 g (kl 10. 00)
9,5 mm
18 mm
1,38 mm
38 mm
ca 20 mm
ca 2 mm
ca 3 mm
55 mm
56 mm
1 hp/+ 3,5 mm, 2 hp/ - 6 mm,
3 hp/o, 5, 4 hp/O, 5 hp/O, 5,
6 hp/3, 7 hp/6 (= 2 hp), 8 hp/
8,5, 9 hp/10, 10 hp/11 mm.
3 hp, 4 hp, 5 hp och 6 hp.

Andra handpennans längd (= 7 hp) och ryggfärgen gör att exemplaret kan bestämmas till nominatrasen.

RINGMÄRKNING
Under 1967 ringmärktes endast 2. 365 f~glar, en siffra som kunnat bli ännu större om inte

~tgärder

vidtagits för att

Dels minskades antalet nät till hälften jämfört med

h~lla

den nere.

föreg~ende ~r,

dels märktes inte vissa arter. Bl a släpptes alla rödhakar (ca 400)
och talgoxar.
Totala antalet märkta ärnu 7. 363
porterats

~terfunna

p~

tre

t o m 31. 12. 1967

~r.

Av dessa har 27 rap-

= 0,36 0/0.

Antalet egna kon-

troller efter en dag eller mer utgör ca 1. 020 st.
Bland ~rets märkningar kan nämnas 1 nattskärra (8.9), 2 varf~g
lar (26.9 & 14.10),

1 taigas~ngare (28.9, kontrollerad 29.9), 4

mindre flugsnappare, 1 svart rödstjärt (10.8) och 1 bändelkorsnäbb

(7. 8).
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TABELL ÖVER RINGMÄRKTA FÄGLAR VID HARTSÖ-ENSKÄR
FÄGELSTATION

Art

Ringmärkta
Antal
1965-66 1967 1965-67 återf.

2

Sparvhök (Accipiter nisus)

~

2

Tornfalk (Falco tinnunculus)

5

5

Vattenrall (Rallus aquaticus)

1

1

Gluttsnäppa (Tringa nebularia)

2

2

Drillsnäppa (T. hypoleucos)

9

9

19

20

Gök (Cuculus canorus)

1

Sparvuggla (Glaucidium pas s erinum)
Pärluggla (Aegolius funereus)

94

94

56

75

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Tornsvala (Apus apus)
Gröngöling (Picus viridis)
Spillkråka (Dryocopus martius)
St. hackspett (Dendrocopos major)
M. hackspett (D. minor)

~

1
9

9

15

15
4

3

Göktyta (Jynx torquilla)

9

Backsvala (Riparia riparia)

3

7

16
3

Ladusvala (Hirundo rustica)

33

9

42

Hus svala (Delichon urbica)

33

9

42

Trädpiplärka (Anthus trivialis )

78

15

93

7

Äng spiplärka (A. pratensis)
Skärpiplärka (A. spinoletta)

,
.;.

19

Gul ärla (Motacilla flava)
Sädesärla (M. alba)
Törnskata (Lanius collurio)

3

7
3

43

3

46

136

40

176

97

28

125

Varfågel (L. excubitor)

2

2

Gärdsmyg (Trogl. troglodytes)

5

9

14

Järnsparv (Prunell a modularis )

3

10

13

Gräshopps. (Locustella naevia)
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Art

Ringmärkta
1965-66 1967 1965-67

Sävsångare (Acr. schoenobaenus)

3

3

6

5

Rörsångare (A. scirpaceus)

3

3

6

17

19

36

Trädgårdssångare (S. borin)

142

86

228

Svarthätta (S. atricapilla)

126

54

180

95

51

146

Härmsångare (Hippolais icterina)
Höksångare (Sylvia nisoria)

Törnsångare (S. communis)

340

82

422

1. 974

425

2.399

Gransångare (Ph. collybita)

16

21

37

Grönsångare (Ph. sibilatrix)

32

15

47

Ärtsångare (S. curruca)
Lövsångare (Phyl. trochilus)

Antal
återf.

7

1

Taigasångare (Ph. inornatus)
Kungsfågel (Regulus regulus)

201

632

833

Sv. flugsn. (Ficedula hypoleuca)

175

66

241

2

Halsbandsfl. (F. albicollis)

3

4

7

341

88

429

Buskskvätta (Saxicola rubetra)

14

6

20

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

53

15

68

Rödstjärt (Ph. phoenicurus)

254

160

414

Rödhake (Erithacus rubecula)

182

Näktergal (Luscinia luscinia)

1

Blåhake (L. svecica)

3

Ringtrast (Turdus torquatus)

1

Mindre flugsnappare (F. parva)
Grå flugsnapp. (Muscicapa striata)

Sv. rödstjärt (Phoen. ochruros)

Koltrast (T. merula)

12

182

4

8

20

4

3

7

Taltrast (T. philomelos )

35

55

90

Entita (Parus palustris)

25

21

46

Talltita (P. montanus)

21

21

Svartmes (P. ater)

24

24

Rödvingetrast (T. iliacus)

20

2

--------~-------------------------------~

Ringmärkta
1965-66
1967 1965-67

Art

Blåmes (P. caeruleus)
20

Talgoxe (P. major)

52

53

5

25

4

Nötväcka (Sitta europaea)

4

Trädkrypare (Certhia familiaris)

33

26

59

Gulsparv (Emberiza citrinella)

13

12

25

Ortolansparv (E. hortulana)

4

3

7

Sävsparv (E. schoeniclus)

1

7

8

Bofink (Fringilla coelebs)

137

80

217

30

9

39

2

2

32

49

81

Bergfink (F. montifringilla)
Grönfink (Chioris chioris)
Grönsiska (Carduelis spinus)
Gråsiska (C. flammea)

Antal
återf.

4

2

2

M. korsnäbb (Loxia curvirostra)

65

66

Bändelkorsnäbb (L. leucoptera)

10

11

Stare (Sturnus vulgaris)

16

4

20

4.998

2.365

7.363

27

66

55

75

15

2

Nötskrika (Garrulus glandarius)
SUMMA
Antal arter

ATERFYND RAPPORTERADE

1.4 - 31. 12 1967

Samtliga märkningar har gjorts på Enskär, Bälinge sn, Södermanland (58.41 N/17. 29 E).
SPARVHÖK (Accipiter nisus)
6.046.306

24.9.67
19. 11. 67

juv. hona
x
Nosaby 56.03 N/14. 12 E, Kristianstad,
Skåne.
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SÄDESÄRLA

(Motaeilla alba)

2. 194. 123 24. 8.66
24. 1.67

LÖVSANGARE

juv.
(x) Balaktar El Sharkieh, nära Abou Hommos 31.06 N/30. 19 E, Beheira, EGYPTEN (Funnen utmattad).

(Phylloscopus trochilus)

1. 251. 754 29.8.65

fl.

5.5.67

(x)

1. 252. 309

1. 338. 847

3.8.66
11. 9. 66

Antakya 36. 12 N/36. 10 E, TURKIET.
(Fångad. Död i fångenskap)

fl.

+

25.8.67
(27.9.67)

Aviatico 45.48 N/9. 47 E, Bergamo,
ITALIEN

fl.

/? /

Zrnova c 42.57 N/16. 55 E, Korcula,
JUGOSLAVIEN (Fångad)

KUNGSFAGEL (Regulus regulus)
R23.028

19.9.67
29.9.67

STENSKVÄTTA
2.194.033

juv.
Boholmen 59.15 N/18. 42 E, Runmarö,
x
Uppland ("En död fågel, troligen flugsnappare")

(Phoenicurus phoenicurus)

19.8.66
28.5.67

RÖDVINGETRAST
4.049.123

hane
Christiansö 55.19 N/15. 12 E, Bornholm,
DANMARK (Avläst. Hane)

(Oenanthe oenanthe)

16.8.66
20.5.67

RÖDS T J ÄR T
1.252.813

fl.
v

ad. hane
x
Östhammar 60.16 N/18. 22 E, Uppland.
(Funnen död. Insänd till RM, rutten)
(Turdus iliacus)

28.9.67
ad.
(11. 11. 67) +

Zumaya 43. 17 N/2. 15 W, Guipuzcoa,
SPANIEN

BERGFINK (Fringilla montifringilla)
2.255.374 21. 8.67
19.11. 67

juv. hane
+ Lesear 43.20 N/O. 25 W, Basses Pyrenees, FRANKRIKE

KONTROLLER AV FAGLAR MÄRKTA pA ANNAN PLATS
PÄRLUGGLA

(Aegolius funereus)

W 105.181 21. 5. 66
23.8.67

pull. Örträsk 64.08 N/18. 59 E, Lappland
vEnskär

TRÄDGARDSSANGARE
2.072.019
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16.8.64
2.8.67

fl.
v

(Sylvia borin)
Landsort 58.45 N/18. 52 E, SödermanI.
Enskär (ad)

-------------

S TRAN DS TUGU - OMRÅDETS
av

Hans

FÅGLAR

Pettersson

PRESENTATION

Området är beläget i sydöstra Södermanland, cirka 7 km SE Nyköping och utgörs av de två grunda havsvikarna Strandstuguviken
(Strandstuviken el Strandstugeviken) och Snäckviken s amt markerna
2
2
runt dessa (se kartan). Dess yta är cirka 12 km , varav 7 km ut2
görs av fast mark. Cirka 4 km av landområdet är beväxt med skog.
Denna kan betecknas som blandskog,

där barrträden dominerar i

norr och lövträden i söder. I de södra delarna utgör eken ett markant inslag och bildar på sina håll små dungar med mer eller mindre starkt inslag av barrträd och icke ädla lövträd. De resterande
2
3 km består till största delen av ängsmark, som betas av djur från
närbelägna gårdar. Den odlade marken är koncentrerad ti 11 områdets västra och nordvästra delar. Strandstuguviken har långgrunda
sankalerstränder med bladvasspartier på den norra stranden. Snäckvikens stränder,

som likaså är sanka,

är dock till största delen

bladvassbeväxta. Ta11arens, Björnuddens och Kvislingens stränder
avviker något genom sin mera oligotrofa karaktär. Vid Högholmen
är stranden, liksom i Snäckviken, sank och beväxt med bladvass.
Inom området finns några holmar och grund. I Strandstuguviken ligger Tallargrundet, som är ett stengrund med ört- och gräsvegetation i sydöstra delen. Snäckholmen är en liten bergig holme i Snäckvikens inre del. Humpgrundet i Aspafjärdenkan även karaktäriseras som en bergig, barrskogsbeväxtholme, medan Humpgrundshällarna endast har ört- och gräsvegetation. I områdets norra delligger Strandstuguvikens badplats och ett fritidsområde med småstugor. På Tallaren finns också en viss fritidsbebyggelse.
Strandstuguområdets natur gynnar framför allt ett par fågelkate-
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,

gorier,

närrlligen vadarna

och änderna. Vadarna har, i och rrled

Strandstuguvikens lerstränder och sanka strandängar, här en rrlYcket förnärrllig rast- och uppehållsplats. De grunda vikarna och de
sanka stränderna utgör goda näringsplatser för änder.
Orrlrådet har under de senaste åren blivit ett av ornitologer från
Nyköping och Oxelösund rrlycket orrltyckt exkursionsrrlål. Markerna
kring Strandstuguviken och ner rrlot Snäckviken har utgjort det frärrlsta rrlålet, rrlen även övriga delar har besökts. På grund av det stigande fågelintresset under senare år, ligger iakttagelser huvudsakligen från 1960 frarrl till 31.12. 1967 till grund för den nedan följande förteckningen. I denna har den systerrlatiska ordningen och nOrrlenklaturen i Sveriges Ornitologiska Förenings "Förteckning över Sveriges fåglar", 5:e upplagan, 1962, följts. 178 arter och 2 raser har
observerats inorrl orrlrådet. Då inte någon systerrlatisk inventering
av häckande fåglar företagits är antalet häckande arter osäkert, rrlen
63 arter har troligen eller bevisligen häckat.
Observatörerna har angivits

rrled initialer

Håkan (Andersson) Drevin, SB
Dahlgren,

=Stefan

enligt följande: HA=

Bengtsson,

GD

= Göran

LE = Larseric Eldenäs, MJ = Morgan Johansson, AJ =

= Bengt Larsson, JÅL
= Jan - Åke Larsson, HK = Håkan Linderholrrl, IN = Ingerrlar Nord,
BP = Birger Pettersson, HP = Hans Pettersson, PP = Pekka Pul-

Anders Juteryd, TK = TOrrlrrlY Knutsson, BL

sa,

ER = Evert Rådströrrl,

LR

= Lennart

Rådströrrl,

HT

= Henry

T hOrrlande r , JW = Jonny Werdin och UW = Ulf Widerrlo.

FÖRTECKNING ÖVER FÅGLAR OBSERVERADE INOM STRANDSTUGUOMRÅDET, rrled notiser Orrl observationer, sträck, häckning rrl. rrl.

S t o r l o rrl (Gavia arctica): Sporadiska observationer under alla
år stider rrled undantag a v vintern.
Skäggdopping (Podiceps cristatus): Häckar i ganska stort antal i vikarna, frarrlför allt i Snäckviken och vid Högholrrlens va s sar.
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ASPAFJÄRDEN
SNÄCKVIKEN
HUMP()
GRUND
HUMPGRU~

HALLARNR
GRÖNHOLMEN

ST JÄRNHOLMSVIKEN
0

Fig. 1. KARTA ÖVER STRANDSTUGUOMRÅDET (5So4Z'N - l7 6'E).
Skala l : ZOo 000. Kartan är orienterad i N-S.

Uppträder i stort antal under vår- och höstflyttningen. På våren
ej överstigande 100 ex., men höstsiffrorna kan bli något större.
G r å h a k e d o p P i n g (Podiceps griseigena ): Har noterats vid tre
tillfällen i Strandstuguviken under hösten 1964: l ex. den 3.9. HP,
l ex. den 5.9. HP & SE och l ex. den 19.9. IN.
Svarthakedopping (Podiceps auritus): Enstaka ex. och par
rastar i framförallt Strandstuguviken under både vår- och höststräcket.
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H ä g e r (Ardea cinerea): Ses årligen, då den fiskar i vikarna.
Fram till hösten 1965, då max. 5 ex. observerades, har högst 2 ex.
iakttagits. Vissa år misstänkt häckning.
Svart stork (Ciconia nigra): Ett ex. observerades i Snäckviken
vid ett tillfälle i början av 50-talet av STIG W. KARLSSON.
Gräsand (Anas platyrhynchos): Häckar med flera par. Stora
flockar vistas i vikarna under hösten och våren. Under sommaren
ses ruggande gräsanddrakar och en del honor ismåflockar. Albinistiska exemplar avarten har observerats tre gånger i Strandstuguviken.
Kricka (Anas crecca): Rastar i vikarna under våren och hösten. Vissa år kan ovanligt många rasta, men vanligtvis består
flockarna av 20-200 ex.

Å r t a (Anas querquedula): Gästar tillfälligt vikarna. Har förekommit både vår och höst, men mest under våren.
B lä sand (Anas penelope): Rastar i vikarna under våren och hösten. Några hanar översomrade åren 1959, 1966 och 1967. Sommaren 1967 observerades även en hona HP.
Stjärtand (Anas acuta): Enstaka och småflockar på 2-20
rastar under vår- och höstflyttningen.

ex.

Skedand (Anas clypeata): Något enstaka par observeras under
sommaren och småflockar under vår- och höstflyttningen.
Bergand (Aythya marila): Gästar vikarna under våren och hösten. Vårarna 1964 och 1965 sågs flockar på något över 200 ex.
Vigg (Aythya fuligu1a): Stora flockar, vanligtvis mellan 100 och
600 ex., besöker vikarna under hösten och drar sig tillbaka med
isen. När isen har gått upp återkommer flockarna. De försvinner
i slutet av april.
B r una n d (Aythya ferina): Förekomsten under våren och hösten
varierar från år till år.
Knipa (Bucephala clangu1a): Uppträder liksom viggen,
mindre antal, vanligtvis mellan 25 och 200 ex.
Alfågel (Clangula hyemalis):
under eftervintern och våren.

men i

I Aspafjärden ses arten tillfälligt

Svärta (Melanitta fusca): Observerades i enstaka ex. under 1959
och 1960 IN. Ett sent ex. sågs den 19.11.1967 BP & HT.
Ej de r (Somateria mollissima): Enstaka par observerades tillfälligt i Strandstuguviken, medan småflockar om vårarna regelbundet ses i Aspafjärden.
Storskrake (Mergus merganser): Häckar med flera par. Större
flockar ses under våren och hösten. På hösten vanligtvis mellan
100 och 200 ex.
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Små skrake (Mergus serrator): En hane observerades under våren 1967 HP & SB.
S a l s k r a k e (Mergus albellus): Småflockar förekommer i vikarna
under våren och hösten. Anländer på hösten omkring första oktober.
Gravand (Tadorna tadorna): Första observationen gjordes den
21.4.1963, då l ex noterades HP. l ex. sågs senare samma år
den 27.4. HP & IN och den 10.5. HP. Året därpå noterades 2 ex.
den 7.5. HP och under 1965 observerades l ex. under april, 2 ex.
under maj och l ex. den 18.8. JW. 1966 gjordes två observationer:
l ex. den 7.5. KARL-ERIK HÄGER & HP och l ex. den 5.6. IN.
Ett ex. anlände under 1967 redan den 16.3. SB & HP. Under slutet
av april uppträdde två par och den 17.5. låg tre par längs Strandstuguvikens och Snäckvikens stränder. SB & HP. Ett par stannade
kvar till mitten av juni, varefter endast en hane sågs fram till slutet av månaden. Någon häckning kunde ej konstateras.
Gr å gå s

(Anser anser): Sporadiska iakttagelser vår och höst.

Sädgås (Anser fabalis): Ses på vår- och höststräck. Ett ganska kraftigt höststräck noterades 1964, ca 700 fåglar på tre veckor
IN. Rastar tillfälligt.
Vitkindad gå s (Brantaleucopsis): Eniakttagelse, 1 ex. tillsammansmedtvågrågässi Snäckviken vid Våmedet den 20.4.1965 HP.
Knölsvan (Cygnus olor): Varje år häckar flera par i båda vikarna. En anteckning, i en äldre fågelbok i Nyköpings läroverk, uppger att den häckade i Strandstuguviken 1923, 1962 häckade sex par
koncentrerat i Snäckvikens inre delar. Rastar under våren och hösten. Fram till 1965 brukade ca 50 svanar översomra, men under
de två senaste åren har antalet varit fördubblat.
Sångsvan (Cygnus cygnus): Rastar under vår- och höstflyttningen. Under höstarna brukar ofta 30-50 individer inräknas. 1966
stannade 15 ex. kvar i Strandstuguviken tills de i slutet av december, p g a isläggning, drevs ut till andra vatten.
Mindre sångsvan (Cygnus columbianus): Observerades första
gången den 3.5.1964, då 2 ex. kunde noteras HA, GD & AJ. På hösten samma år iakttogs 2 ex. den 10. 10. IN, 5 ex. den 11. 10. GD,
AJ, BL, IN, BP, HP, ER&LRochl ex. den25.10.-1.11. SB,
HP & JW. Våren 1965 kunde 4 ex., varav 3 juv. noteras den 8.5.
HP och under hösten 1965 sågs l ex. den 16. -17, 10. HP & HT.
Hösten 1966 sågs 2 ex. den 12. Il. HT.
K un g s ö r n (Aquila chrysaE!tos): .Ungfåglar uppträder sparsamt till
sällsynt under höstarna.
Ormvråk (Buteo buteo): Häckar troligtvis med något par varje år. Sträcker förbi både höst och vår. Den 12.10.1958 såg Ingemar Nord ett intensivt vråksträck (22 fjällvråkar och 32 vråkar
mellan kl. 06.00 och 13.00) över Strandstuguviken och den 7. 10.
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1962 iakttog han ett liknande, men mer koncentrerat sträck. Då
sträckte 509 ormvråkar och 12 fjällvråkar förbi mellan kl. 10.15
och 15.30. Höstarna 1963 och 1964 anordnade Ingemar Nord rovfågelräkningar med anledning av det observerade vråksträcket. Räkningarna skedde längs den sörmländska och östgötska kusten, varvid Strandstuguviken utgjorde huvudobservationspunkt. 1963 gjordes observationer vid Strandstuguviken den 29.9. och 6. -13.10,
då cirka 260 ormvråkar sträckte förbi. 1964 gjordes observationerna under tiden 19.9. och 11.10, då 565 ex. noterades.
F j ä Il v r å k (Buteo lagopus ): Observeras i det om höstarna koncentrerade rovfågels sträcket över Strandstuguviken. Den 12. 10.
1958 och den7. 10.1962 sträckte 22 resp. 12 ex. förbi. Under rovfågelräkningarna 1963 och 1964 (se ormvråk) sågs 59 resp. 192 ex.
Sparvhö k (Accipiter nisus): Häckning konstaterad. Observeras i ett, om hösten, koncentrerat sträck över Strandstuguviken.
Under rovfågelräkningarna 1963 och 1964 sågs 211 resp. 276 ex.
D u vh ö k (Accipiter gentilis): Misstänkt häckning 1965. Sträcker förbi i ett ovanligt stort antal under hösten och ses även under
övrig tid av året.
Ha v s ö r n (Haliagtus albicilla): Iakttas året om i för det mesta enstaka ex. Förekommer oftare under våren och hösten. Den 15.3.
1959 sågs åtminstone 6 ex. IN.
B i v r å k (Pernis apivorus): Ett par med en ungfågel har iakttagits inom området under eftersomrarna 1966 och 1967 TK & JW.
Passerar sparsamt under höstflyttningen.
Brun kärrhök (Circus aeruginosus): Uppträde i enstaka ex.
under höststräcket. En våriakttagelse: en hona den 15.5.1967 TK
& JW.
Blå kärrhök (Circus cyaneus): Tämligen vanlig under höststräcket. 1964 sågs 16 ex. under rovfågelräkningen.
F i s k g j u s e (Pandion haliaetus): Häckar strax utanför området.
Flera ex. ses årligen fiska i vikarna. Vid flera tillfällen har ett
ex. setts vila på lerstranden och bada i Strandstuguvikens grunda
vatten.
Lärkfalk (Fa1co subbuteo): Passerar tillfälligt under rovfåge1sträcket på hösten och ses likaså tillfälligt under vår och sommar.
P i l g r i m s f al k (Falco peregrinus): Sällsynt förekommande under
rovfågelsträcket på hösten. Den är även iakttagen ett par gånger
under våren och sommaren.
S t e n f a l k (Fa1co co1umbarius): Iakttas spar samt under rovfågelsträcket på hösten.
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T ornfa1k (Falco tinnunculus): Förekonuner tillfälligt under våren
och sommaren, medan den är tämligen vanlig under höststräcket.
O r r e (Lyrurus tetrix): Har
guviken under våren 1966 HP.

hörts spela ej långt från Strandstu-

T j äde r (Tetrao urogallus): Observerad då en tupp flög mellan
Tredje udden och Stora-Tallaren hösten 1966 HP.
Rapphöna (Perdix perdix):
sen den 10.9.1967 TK & JW.
T rana

En observation,

l ex. vid badplat-

(Grus grus): Sträcker förbi under våren och hösten.

Vattenrall (Rallus aquaticus): l ex. i Snäckviken den 28.5.
1961 IN, l ex. i vassen vid Badplatsenden2.12.1962GD &AJoch
max, 3 ex. i Snäckviken under våren och försommaren 1966, då
häckning misstänktes SB, TK, HP & JW.
S=åfläckig sumphöna (Porzana prozana): Noterad en gång,
l spelande ex. i vassen vid badplatsen den 9.7.1959 IN.
Sothöna (Fulica atra): Häckar bl a iSnäckviken och ses i flockar
på 25 - 200 ex under våren och hösten. 1966 dröjde några ex kvar
i ,Strandstuguviken till isläggningen i slutet av december.
Strandskata (Haematopus ostralegus): Rastar både vår och
höst, men vistas inom området även under häckningstid. Under våren kulmi.nerar sträcket i slutet av april, då mellan 35 och 60 ex.
rastar.
Tofsvipa (Vanellusvanellus):Häckarmedl -4par, främst vid
Högholmen. Rastar i större antal under vår- och höstflyttningen.
Större strandpipare (Charadrius hiaticula): Har häckat
längs Strandstuguvikens lerstränder fram t o m 1964, då ett par
konstaterades häcka. Därefter har ej några tecken på häckning eller försök till häckning kunnat noteras. på höstarna rastar vanligtvis 5 - 30 ex. och på våren något mindre.
Mindre strandpipare (Charadrius dubius): Förekommer under vår- och höststräcket i enstaka ex, och småflockar. Misstänkt
häckning 1965.
Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus): En säker observation, l ex. den 2.5.1965 HP och troligen l ex. den
10.5.1964 LE. Båda observationerna är, liksom de flesta vadarobservationerna, gjorda på Strandstuguvikens lerstränder.
Kustpipare (Charadrius squatarola): Enstaka ex. och småflockar på upp till 7 ex. har rastat varje höst sedan 1962. En vårobservation, l ex. den 5.5.1962 HP.
Ljungpipare (Charadrius apricarius): Observeras under våroch höststräcket i enstaka ex. och flockar på 5 - 15 ex.
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R o s ka r l (Arenaria interpres): Tre observationer: l ex. den
10.5.1963 LE, 2 ex, den 16.6.1963 IN och 2 ex. den 20.9.1964 IN.
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago): Häckar. Rastar i tämligen stora skaror på Våmmen och de sanka strandängarna under
vår- och höststräcket.
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minirnus): Vissa år uppträder
denna på vår- och höststräck,
Morkulla (Scolopax rusticola): Häckar troligtvis varje år. Kan
ses på drag över området under vårkvällarna.
S t o r s p o v (Numenius arquata): Enstaka ex. och småflockar rastar
och sträcker förbi under våren och hösten.
S m å s p o v (Numenius phaeopus): Spo~adiska observationer under
våren och hösten,
R öd sp ov
UW.

(Limosa limosa): En observation: l ex. den 25.4.1965

Myrspov (Limosa lapponica): Fyra observationer: 4 ex. den
9.9.1962 IN, l ex. den 4, -12.5.1963 HP, 3 ex. den 28.7.1967
HL och l ex, den 1.8.1967 SE & HL,
Skogssnäppa (Tringa ochropus): Misstänkt häckning 1966, Rastar i enstaka ex, och småflockar under vår- och höststräcket,
Grönbena (Tringa glareola): Sträcker förbi under våren ochhösten, Rastar i största antal under höststräcket, max. ca 200 ex, i
juli 1963 IN,
Drillsnäppa (Tringa hypoleuca): Häckar längs Tallarens och
Kvislingens stränder med 4 - 8 par, Ses för övrigt på vår- och
höststräcket.
Rödbena (Tringa totanus): Häckar med 1 - 3 par, främst vid
Högholmens sankmarker. Ses annars under vår- och höststräcket.
Svartsnäppa (Tringa erythropus): Rastar under våren i enstaka
ex. och under hösten i småflockar på 5 - 15 ex,
Gluttsnäppa (Tringa nebularia): Under våren kan upp till15 ex,
noteras och under hösten uppträder den vanligtvis i 5 - 20 ex,
Kustsnäppa (Calidris canutus): Fern observationer: 2 ex. den
20,8.1959 IN, l ex, den 16,8.1960 IN, l ad, och l juv, ex, den 26,
8,1965 SE, 3 ex. den 19.9.1965 MJ och 2 ex, den 2,8,1967 TK &
JW,
Småsnäppa (Calidris minuta): Rastar sparsamt under höstflyttningen, Har observerats i max, 9 ex, Våren 1965 uppehöll sig l ex.
på Strandstuguvikens lerstränder den 29 och 30 maj HP & JW,
Mosnäppa (Calidris temminckii): Rastar under vår- och höststräcket, Uppträder rikligast under våren,
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Kärrsnäppa (Calidris alpina): Anländer tidigt tillsammans med
större strandpipare och har setts redan innan isen har gått upp.
Ses fram till slutet av maj. Förekommer vanligtvis i 5 - 30 ex.
under hösten, men antalet är, liksom för övriga vadare, mycket beroende av vattenståndet.
Spovsnäppa (Calidris ferruginea): Enstaka ex. och småflockar
rastar under höststräcket. Iakttagen en gång under våren: l ex. den
22. - 23.5.1965 SB & HP.
Myrsnäppa (Limicola falcinellus): Iakttagen i max, 6 ex. under tiden 26. - 30.5.1965 IN, BP, HP m. fl. och l ex. den 19.8.
1967TK&JW.
B r u s h a n e (Philomachus pugnax): Sträcker förbi på våren, då
spel vissa år har kunnat ses på Våmmen. Under hösten kan upp till
35 ex rasta.
Skärfläcka (Recurvirostra avosetta): En iakttagelse, den första
i Södermanland, 2 ex. den 12.4.1964 SB.
Smalnäbbad sirnsnäppa
tion, l ex. den 5.8.1960 IN.

(Phalaropus lobatus): En observa-

Labb (Stercorarius parasiticus): Två observationer: l ex. stående på en sten i Strandstuguviken den 5.9.1964 JW och 1 ex. den 26.
7.1966 HL.
Havstrut (Larus marinus): Iakttages under nästan hela året,
med undantag för en kort tid på vintern, i luften och på stränderna
unde r näring s s ökande.
Silltrut

(Larus fuscus): Endast iakttagen under 1964 IN & JW.

G r å t r u t (Larus argentatus ): Observeras året om, men ej så
ofta under vintern. Söker föda på stränderna och i vikarna. På
Tallargundet brukar ett stort antal trutar stå och vila.
Fiskmås (Larus canus): Ej så vanlig som skrattmås och gråtrut, vilka den brukar proviantera tillsammans med. Ett par häckade åtminstone 1966 på Humpgrundshällan.
Dvärgmås (Larus minutus): Handlanden C A HELLMAN, Nyköping, sköt den 24.5.1918 l ad. hona vid Gårdsnäs. Exemplaret sändes till Naturhistoriska Riksmuseet. 50-60 ad. ex. uppehöll sig under juni 1918 i trakten av Gårdsnäs, men hr HELLMAN kunde ej finna någon boplats. Året därpå återkom ej fåglarna.
S k r a t t m å s (Larus ridibundus): Häckar på Humpgrundshällarna. Kolonin bestod 1966, då en grundlig beräkning företogs, av ca
400 par. Provianterar i vikarna till de ger sig av omkring den
för sta oktober.
Skräntärna (Hydroprogne tschegrava): Fiskar i vikarna och vilar framför allt på en sandrevel i Strandstuguviken, där de bildar
en s k klubb, bestående av fram till och med 1964 ca 40 ex. Däref-
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ter har antalet varierat kraftigt.
Fisktärna (Sterna hirundo): Fiskar i vikarna och vilar på stenar
och sandrevlar i båda vikarna, Illen ej i större antal såsolll skräntärnan.
S i l ve r t ä r n a (Sterna paradisea ): Uppträder SOIll föregående art,
Illen förekollllller i Illindre antal än denna.
Skogsduva (Colulllba oenas): Häckar, saIllt observeras i stora
flockar på vårsträcket.
Rin g d u va (Colulllba palulllbus): Häckar, saIllt ses på vår- och
höststräck. Under höststräcket i oktober kan antalet uppgå till Illellan 20.000 och 30.000 per dag IN.
G ök (Cuculus canorus): Torde häcka, då flera hanar hörs gala
under för s o Illllla r en. Uppträder tillfälligt på höststräck, då Illest
ungfåglar.
S p a r v u g g l a (GlaucidiuIll pa s serinuIll): En ob s ervation l ex. i
VåIllskogen vid VåIlledet den 23.12. 1964 JW.
Kattuggla (strix aluco): Häckade 1965 i närheten av Snäcktorp, där två ungar sågs den 26.6. JW. Häckning även 1966.
Jorduggla (Asio flaIllllleus):
den 11,10.1964 PP.

l ex. sågs

väster

01ll

Snäckviken

T o r n s val a (Apus apus): Häckar förIllodligen vid gårdarna och
provianterar över olllrådet. AnsaIlllingar kan ses under olika tider
av året. Den 27.6.1965 sågs en stor ansaIllling på 1. 000 - 1.500 ex.
över Tallaren under en knapp tiIllllles tid JW.
Kungsfiskare (Alcedo atthis): En observation: l ex. på en staketstolpe ute i Strandstuguviken den 4. 10.1959 IN.
Gröngöling
der av året.

(Picusviridis):

Iakttas

tillfälligt underolikati-

Större hackspett (Dendrocopos Illajor): Sannolikt häckande,
då den under häckningstid provianterar inolll olllrådet. Under hösten och vintern upprättas ett flertal s k hackspettsIlledjor.
Mindre hackspett (Dendrocopos Illinor): Torde häcka, då
flera ex. provianterar inolll olllrådet och flera äldre bohål påträffats. Stryker olllkring under hösten och vintern.
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus): FeIll observationer: l ex iakttaget i Snäckbacken den 15 och 18 novelllber 1962 HP,
l ex. den 9.10.1965 PP, l ex. iskogsdungensydvästolllVåmskogen den 16.10.1965 HP och en hane den 30. 10.1966 TK & JW.
S p i 11 k r å k a (Dryocopus Illartius): Konstaterad
IN. Iakttages under häckningstid varje år.
Göktyta
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(Jynx torquilla):

häckning 1960

Endast observerad en gång: l

ex. i

skogen söder om Gårdsnäs den 1.8.1965 PP.
T r ä dl ä r ka (Lullula arborea): Sällsynt - sparsam under höststräcket. 1964 hördes spridda ex. flyga över Strandstuguviken de
flesta dagarna under tiden 19.9. -4.10. IN. Under 1967 observerades 6 ex. den 18.3. vid Snäcktorp TK & JW, den 26.3. l ex i sångflykt på samma plats SE och den 13.4, var 2 ex, fortfarande synliga där TK & JW, varför häckning kan misstänkas.
Sånglärka
och hösten.

(Alauda arvensis):

Är vanlig på sträck under våren

Ladusvala (Hirundo rustica): Häckar bl.a. vid Liljedal och ses
under proviantering över området.
Hussvala (Delichon urbica): Häckar strax utanför, menprovianterar över området och hämtar ibland baomaterial från Strandstuguvikens stränder. Ansamlingar av ladu- och hussvalor förekommer ibland under våren.
B a c k s val a
ligt.

(Ripa ria riparia):

Har endast observerats

tillfäl-

Kr åka (Corvus corone): Företrädd av två geografiska raser:
Svartkråka (Corvus c. corone): En observation, l ex. på sträck över Strandstuguviken den 30.9.1964 IN.
Kråka (Corvus corone cornix): Häckar. Ett stort antal passerar på
sträck under hösten. Höststräcket är tämligen koncentrerat över
Strandstuguviken och Tallaren.
Råka (Corvus frugilegus): Fyra observationer: l ex. den 7.5.
1961 IN, 1 ex. den 5.5.1965 SB, 5 ex. väster om Snäckviken den
26.5.1965 SE och 2 ex. den 9. 10.1965 JW.
Ka j a
(Corvus monedula): Torde häcka.
Flockar observeras
när arten uppsöker och lämnar sina nattkvarter. Vissa år kan ett
kraftigt höststräck förekomma (särskilt 1958 IN).
S ka ta (Pica pica): Troligen häckande varje år. Observeras i
enstaka ex. eller par, under sensommaren och hösten i små familjeflockar.
Nötkråka
hösten.

(Nucifraga caryocatactes): Uppträder sällsynt under

Nötskrika (Garrulus glandarius): Häckning trolig. Provianterar ekollon under hösten, vilka transporteras från ekskogsområdet
kring Snäckviken till skogsområdet norr om Strandstuguviken, där
de göms för senare behov.
T a l g o x e (Parus major):
der hösten och vintern.

Häckar.

Drar omkring i meståg un-

Blåmes (Parus caeruleus): Häckar, men är ej så vanlig som
talgoxen. Förekommer i vassarna under närings sökande på hösten
och vintern.

33

r-----------------------------------------------------------------

Svartll1es (Parus ater): Häckar och bildar gärna ll1eståg, bestående av övervägande artfränder.
T o f s 111 e s (Parus cristatus): Torde häcka. Förekoll1ll1er rikligt
i ll1eståg under hösten och vintern.
E n t i t a (Parus palustris): F örll10dligen häckande. Förekoll1ll1er
täll1ligen allll1änt.
Talltita (Parus ll1ontanus): Häckar och är vanlig i ll1estågen under hösten och vintern.
Stjärtll1es (Aegithalos caudatus): Iakttas mest under hösten, då
den drar fralll i flockar. Misstänkt häckning 1965.
Nötväcka (Sitta europaea): Förekoll1ll1er ll1indre ofta i ll1eståg,
ej heller så ofta i övrigt.
Trädkrypare (Certhia fall1iliaris): Häckar och är en av de vanligaste fåglarna i ll1estågen.
Ströll1stare (Cinclus cinclus): En observation:
1967 TK & JW •
G ä r d s 111 Y g
tillfällen.

(Troglodytes troglodytes):

Sedd

och

l ex. den 5.11.
hörd vid flera

Dubbeltrast (Troglodytes troglodytes): Häckning konstaterad.
Observeras tillfälligt under proviantering sall1t vid vår- och höstflyttningen.
B j ö r k t r a s t (Turdus pilaris ):
under vår- och höststräcket.

Häckar

T a l t r a s t (Turdus philoll1elos): Häckar
fälligt i stort antal under våren och hösten.
Rödvingetrast (Turdus illacus):
vår och höst. Häckning ej trolig.

och stora flockar ses
och

observeras till-

Noteras i stort sett varje

Koltra st (Turdus ll1erula): Häckar oxh ses under större delen av
året. Flockar kan ses under vår och höst.
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe):
höstflyttningen.

FörekolTIll1er under vår- och

Buskskvätta (Saxicola rubetra): Häckar ll1edflera par vid Högholll1en och ses tillfälligt i övriga delar av oll1rådet.
R ö d s t j ä r t (Phoenicurus phoenicurus): Troligen häckande vid
badplatsen och fritidsoll1rådet, där den är vanlig. Ett sent ex. iakttogs den 30.9.1964 i skogsbrynet vid Strandstuguviken IN.
Nä kt e r ga l
5.1966 HT.
Rödhake
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(Luscinia luscinia): l ex. sjöng på HöghollTIen den 24.

(Erithacus rubecula): Häckar allll1änt i skogsoll1rådena.

Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus): Observeras och häckar
troligen i vassarna vid Snäckviken.
S ä v s ån g a r e (Acrocephalus schoenobaenus): Häckar och sjunger
i den vass som finns längs stränderna.
Svarthätta (Sylvia atricapilla): Har hörts under de senaste åren
men häckning är dock ej trolig IN.
T r ä d g å r d s s å n g a r e (Sylvia borin) : Häckar och sjunger i skogsbrynen och lövträdsrika skogspartier.
Törnsångare (Sylvia communis): Arlighäckfågel. Förekommer
på snåriga, ljus exponerade platser.
Ä r t s å n g a r e (Sylvia curruca): Häckar troligen var je år, då den
årligen hörs sjunga i skogsområdena.
Lövsångare
allmänt.
G r an s å ng a r e
vår och höst.

(Phylloscopus trochilus): Häckar och förekommer
(Phylloscopus collybita): Rastande ex hörs sjunga

G r ö n s å n g a r e (Phylloscopus sibilatrix): Har hörts bl a på Kvislingen och i skogen vid Gårdsnäs .
Kung s fåg el (Regulus regulus): Sannolikt häckande. Vanlig imeståg under höst och vinter.
G r å fl u g s n a p p a r e
bl a iVåmskogen.

(Muscicapa striata): Häckar med flera par

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca): Torde häcka i
holkar vid gårdarna, fritids stugorna och badet.
Järnsparv
1963 IN.

(Pr~nella

modularis): Häckar med flera par sedan

Ängspiplärka (Anthus pratensis): Häckar och ses i större antal
under våren ochhösten. Ett halvalbinistiskt exemplar observerades
den 8.5.1965 HT.
Trädpiplärka (Anthustrivialis):Häckaroch sjungeri skogsbrynen.
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus): Iakttas sällsynt till
sparsamt under höststräcket. En vårobservation: 2 ex. den 15.5.
1966HP&SB.
S k ä r p i p l ä r k a (Anthus spinoletta): Iakttas tillfälligt under våren.
Sädesärla (Motacilla alba): Häckar och observeras i tämligen
stora flockar på Våmmen och de flacka ej vassbeväxta stränderna
under våren och hösten.
Gulärla (Motacilla flava): Företrädd av två geografiska raser:
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Gul ärla (Motacilla f. flava): Rastar under våren och ses tillfälligt
under sorrnnaren och på höststräcket.
Nordlig gulärla (Motacilla flava thunbergi): Tre observationer: 1 ex.
den10.5.1964LE,2 ex. den7.5.1966HPoch1 ex. den9.5. 1966 SB.
S i d e n s van s (Bombycilla garrulus)': Observeras i småflockar under hösten och vintern.
Var f å g e l
och vinter.
T ör n sk a t a
varje år.

(Lanius excubitor): Förekommer tillfälligt under höst
(Lanius collurio): Häckar med åtminstone något par

S t a r e (Sturnus vulgaris): Häckfågel. Ses i stora flockar under våren och hösten.
G r ö n f i nk (Chioris chioris ): Häckar och observeras i stora flockar under hösten.
S t e g l i t s (Carduelis carduelis): Ses i små och ibland stora flockar
under sensommaren och hösten.
G r ö n s i s k a (Carduelis spinus): Häckar med flera par varje år.
1965 förekom den i ovanligt stort antal.
Hämpling (Carduelis cannabina): Misstänkt häckning 1959 IN. Observeras årligen.
G r å si sk a
och vinter.

(Carduelis flammea): Observeras vis sa år under höst

D om h e r r e (Pyrrhulapyrrhula): Småflockar besöker skogarna under hösten och vintern.
Tallbit (Pinicola enucleator): En observation: 3 hanar den 2.12.
1962 GD & AJ.
Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra): Häckar vissa årmen
noteras däremot årligen. Uppträdde invasionsartat hösten 1966.
Flockar på ca 25 ex. sågs även under hösten 1967.
Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera): 1 ex. observerades tillsammans med några mindre korsnäbbar den 8. 10. 1966 HT.
Bofink (Fringillacoelebs): Häckar allmänt. Rätt ansenliga flockar
passerar på sträck under hösten.
B e r g f i nk (Fringilla montifringilla): Sträcker förbi under hösten
och observeras tillfälligt under våren.
Gul sparv (Emberiza citrinella): Häckade troligen 1964 och tidigare, då 1 ex. sjöng i skogen öster om Fredriksdal. Ej hörd 1965
eller senare.
S ä v s p a r v (Emberiza schoeniclus): Häckar och sjunger i de vas sar
som finns längs stränderna.
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Lappsparv
höststräeket.
Sn ö sp a r v

(Calcarius lapponieus): Observeras sällsynt under

(Plectrophenax nivalis): Ses under vår och höst.

Pilfink (Passer montanus): Endast noterad 1962.

Kanadagås (Branta canadensis): Nyköpings stads gäss observeras tillfälligt.
F a s an (Phasianus colchicus): Uppträder tillfälligt i västra och
nordvästra delarna av området.
Tamduva (Columbalivia): Har iakttagits,
köping.

troligen ex. från Ny-

LITTERATUR
I Nyköpings biologiska föreni ngs medlemsblad "I kikaren" finns
notiser ochkortare uppsatser om fågelobservationer från Strandstuguområdet i så gott som varje nummer.
BENGTSSON, STEFAN (1965). Observationer som kompletterar Förteckn. 1962 (skärfläcka) - M 1:5.
- & PETTERSSON, HANS (1967). Skrattmåskolonier i Srm 1966. M 3:14.

HÄGER, KARL-ERIK & NORD, INGEMAR & PETTERSSON, HANS
(1967). Intressantare fågelobservationer i Srm 1966 (gravand)
M 3:3.
JOHANSSON, MORGAN & KNUTSSON, TOMMY & WERDIN, JONNY
(1966). Rovfågelsträck. - FB 19:1:18.
LÖNNBERG, EINAR (1919). Ornithologiska notiser, 5. Dvärgmås
funnen i Södermanland. - F o fl 14:31.
NORD, INGEMAR (1959). Smärre meddelanden (bläsand) - VF 19:
246.
- (1961). Smärre meddelanden (småsnäppa) - VF 20:74.
- (1964). Kraftigt höststräck av ormvråk (Buteo buteo) vid Sörmlandskusten. - VF 23: 136.
- (1965). Observationer som kompletterar Förteckn. 1962 (småsnäppa) - M 1:5, (svartkråka) - M 1:5.
- & PETTERSSON, BIRGER & PETTERSSON, HANS (1965). Observationer som kompletterar Förteckn. 1962 (gravand) - M 1:3.
- & PETTERSSON, HANS (1967). Intressantare fågelobservationer
i Srm 1966 (bläsand) - M 3:2.
PETTERSSON, HANS (1966). Strandstuguområdets fåglar (stencil).
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- (1966). Intressantare fågelobservationer i Srm 1964-65 (vitkindad
gås) - M 2:4, (svartbent strandpipare) - M 2:5, (tretåig hackspett)
- M 2:6.
WERDIN, JONNY (1965). Uggleobservationer under hösten-vintern
1964-65 (sparvuggla) - M 1:7.
WIDEMO, ULF (1966). Intressantarefågelobservationeri Srm 196465 (rödspov) - M 2:5.
Förkortningar: FB =Fältbiologen, F o fl =Fauna och flora, M = Meddelanden från Rapportkommitten för Vår Fågelvärld i Södermanland,
VF = Vår Fågelvärld.
Vid arbeten publicerade i tidskrifter anges omedelbart efter titeln
förkortningen av namnet på tidskriften med årgångens eller volymens nummer följt av sidnummer. När det gäller tidskrifter, som
har särskild sidnumrering i de olika häftena, har mellan årgångsbeteckningen och sidnummer utsatts häftets nummer.

FÅGELRAPPORTER
sammanställda

av

19 6 7
Lars

Broberg

Rapportkommittenför Sörmland har tidigare i tre egna stencilerade årsrapporter redogjort för intressantare fågelobservationer, inventeringsresultatmm. Så sker äveniår, nui samarbete med FSO.
Ett sammandrag av materialet för 1964-66 har sänts till VF för
publicering. Nästa VF-rapport kommer prel att omfatta åren 196768 (den sammanställs först sedan den nya upplagan av "Förteckning
över Sveriges Fåglar" l.ltkommit - troligen under 1968).
Rapportkommittenär tacksarnom den som har något väsentligt att
tillägga årets sammanställning snarast meddelar detta. Observera
att en del arter avsiktligt utelämnats för senare spec bearbetning
(se upprop).
NYA

ARTER

ORMÖRN

(Circa~tus

gallicus)

1 ex observerades den 17 sept vid Galltorp i V Vingåker tillsammans
med en ormvråk. En väsentlig storleksskillnadkunde genast konstateras. Alla andra kännetecken stämde helt in på denna art. Lätet
var ormvråkslikt. Medobservatör var P GMokvist.
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Under sensommaren observerade Elis Fredriksson en rovf~gel vid
Närke-gränsen ej l~ngt fr~n Galltorp, som ocks~ var större än en
ormvr~k och mycket ljus. F~geln var troligen en ormörn, möjligen
samma ex som ovan.
Bo Altstedt
(Ej angiven funnen i Srm i SOF:s Förteckning 1962)

VASSANGARE (Locustella luscinioides)
P~ kvällen den 26 maj hörde Lars-Göran Larsson fr~n sin bostad
en s~ngare som han inte kunde artbestämma. Platsen där f~geln
höll till ligger ca 100 m fr~n Djulösjön och 2 km fr~n Katrineholms
centrum. Efterföljande natt kl 01. 15 besöktes platsen av Lars Davner, L-G Lars son och undertecknad. S~ngaren sjöng intensivt vid
v~r ankomstmedgräshopps~ngarlik svirrande s~ng. Efter en stunds
avlyssning kunde vinotera att s~ngaren använde sig av regelbundna
minut1~nga strofer med ca 3 sek l~nga pauser och att tonhöjden l~g
märkbart lägre än gräshopps~ngarens. Den var orolig och flyttade
sig ofta mellan tv~ utvalda s~ngplatser. Den besökte aldrig bladvassen i den närliggande Djulösjön utan höll sig till ett omr~de med
sälg och nässelsn~r. Vi lämnade platsen 02. 45 d~ det ljusnade och
s~ngaren endast hördes sporadiskt.

Min erfarenhet av arten fr~n sydeuropa samt att vi alla kunde se
den sitta och sjunga, gjorde att vi kunde bestämma s~ngaren till
vass~ngare. Försök att f~nga den för ringmärkning misslyckades.
P~kvällen den28majvar den kvar p~ samma plats, nu tillsammans
med en gräshopps~ngare, varvidgodajämförelserkundegöras. F~
geln var ej kvar den 29 maj.
Bengt Larsson
(Första fyndet i Sverige gjordes 1947 i Hammarsjön i Sk~ne. Sedan
dess har ytterligare ett par fynd gjorts i landet, men ej tidigare i
Sörmland)

TAIGASANGARE (Phylloscopus i. inornatus)
1 exf~ngatochringmärktden28 septp~Enskär (detaljer se Enskärsrapporten) .
Ingemar Nord, Lars Broberg
(Förstafyndet i Sverige gjordes 1961 vid Ottenby. Hösten 1967 föreligger en mängd rapporter av denna ostliga art fr~n flera länder i
västeuropa)

GRAÄRLA (Motacilla cinerea)
Ett ex tillsammans med gulärlor den 1 sept vid Flenmo, Mellösa sno
F~geln höll till vid vattenpussar p~ en väg och skrämdes upp fram-

39

för bilen, varvid den mycket långa stjärten framträdde. Fågeln var
i dräkten en ad.
Folke Andersson
(Ej angiven funnen i Srm i SOF:s förteckning 1962)

SVAR TPANNAD TÖRNSKATA (Lanius minor)
En hane sedd 31 juli - 6 aug vid AbyGård på Vingåkersslätten. Obsad i god belysning på 25 m avstånd. Medobservatörer: Jan Alsander, Elis Fredriksson och Per-Gunnar Mokvist.
Bo Altstedt
(OBS! Ett ex har tidigare iaktt agits i Srm, men inom Stockholmsområdet: Agesta den 23 maj 1954 /VF 1955/)

INVASIONSARTER

Genom tillkomsten av Hartsö-Enskär fågelstation 1965 har möjligheterna att registrera invasioner ökat avsevärt i Srm. Hösten
1967 kom att domineras av ugglor.
PÄRLUGGLA (Aegolius funereus)
H-E blev den fågelstation i landet som först kunde rikta uppmärksamheten på den kraftiga invasionen av pärluggla som startade i
augusti och pågick in i november. Data rörande denna och närmast
föregående invasion (hösten 1964) ämnar sammanställas avlngemar
Nord.
SPARVUGGLA (Glaucidium passerinum)
Jämsides med pärlugglor fångades vid H-E även sparvugglor. Sista septemberveckan inte mindre än 8 ex. Flera rapporter föreligger även från inlandet om iakttagelser under hösten och förvintern.
HÖKUGGLA (Surnia ulula)
Observationer under nov-dec visar att även denna art var på gång
söderut. Arten kom dock senare än pärl- och sparvuggla och registrerades aldrig medan ordinarie verksamhet bedrevs vid H-E fstn
(avslut 8 okt). Följande hökugglor är kända:
ex 1 nov vid Katrineholm (Lars Davner)
1 ex 25 nov vid Stocksjö, NE Näshulta ka (Leif Carlsson)
ex 2, 3 och 10 dec strax w Byringe stn (kvar i jan -68). (Leif
Carlsson, Yngve Lindblom, Svante Gustavsson)
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ex 15 dec - 9 jan vid Enskär och holmarna NE Enskär (Bengt Blohm)
ex 31 dec vid Valla gård, St. Malm (Bengt Larsson)

I

FJÄLLUGGLA (Nyctea scandiaca)
Eftersom inga rapporter inkommit om fjälluggla från åren 1964 66 är det avintresse i sammanhanget att 1 ex obsades den 22 okt vid
ett hygge vid Sotsjön, 7 km SE Ärla ka (Jan Byman, Lars Widlund,
Rolf Bergman). Dessutom rapporteras 1 ex sedd den 2 - 9 febr i
Nyköpingstrakten i området Hagnesta-Garskog-Lindesberg-Sjösa
(Henry Benktzon)
SIDENSVANS (Bombycilla garrulus)
Arets invasion synes
Höstens första ex den
början av nov dagligen
stannade till mitten av

ej ha varit av samma omfattning som 1966.
15 okt vid Studsvik och Enskär (H-E fstn). I
150-200 exi Katrineholm där mindre flockar
dec (Sven-Eric Swanqvist)

BÄNDELKORSNÄBB (Loxia leucoptera)
Till invasionsbilden hösten 1966 kan fogas en obs den 15 jan -67
vid Getnäsudden, Oxelösund, där en flock på ca 20 ex sträckte mot
SW (Bengt Larsson)
Hösten efter en större invasion brukar följa ett antal sträckobsar ,
så ock i år. 1 ex fångades på Enskär den 7 aug (H-E fstn) och 6 ex
sträckte mot S vid Näsnaren, Katrineholm den 11 okt (Bengt Larsson)

ÖVRIGA ARTER - IAKTTAGELSER
BESTANDSFÖRÄNDRINGAR

OCH

GRAHAKEDOPPING
I S. Kärrlången, SE Strängnäs, sågs åter gråhake. 2 ex den 15 april och 1 ex den 4 aug och 10 sept (Robert Franzen). Däremot ingen
i maj och juni trots upprepade besök (Leif Sandgren).
I 1966 års häckningssjö Torpsjön i Frustuna saknades arten i år
(Lennart Johansson, Lennart Andersson).
Rastande fåglar sedda vid Enskär, 1 ex den 5 sept (H-E fstn) och i
Hjälmaren, 1 ex den 5 nov i viken S Fiskeboda (Bengt Larsson).
SMADOPPING
1 ex den 14-15 april vid Brandholmen, Nyköping (Hans Pettersson,
Henry Thomander).
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HÄGER
I upprop våren 1967 önskades rapporter om hägerhäckning. Resultat: 2 par häckande vid Långhalsen (rapport till Bengt Larsson) samt
möjlig men ej konstaterad häckning på ytterligare en eller två lokaler.
Slutsats. Någon egentlig kolonihäckning är ej känd från Srm. Något
eller några enstaka par torde dock årligen häcka i de centrala delarna (Yngaren-Långhalsen-Båven). Ströexemplar ses här och var
spe c under eftersommaren.
VIT STORK
1 ex sågs den 26 aug i Julita (rapport till Bengt Larsson).
SNATTERAND
2 ex i Näsnaren, Katrineholm, den 19 aug (Sven-Eric Swanqvist).
KNIPA
I "Sveriges Natur 1955" rapporterar O F Reuterwall att han i juni
1954 fann en knipkull i Yngaren och en i Skräddartorpsån (mellan
Hallbosjön och Yngaren). Samtidigt anges att knipan torde vara ny
häckfågel i Srm.
Efter ett upprop 1967 rapporterades inte mindre än ett 60-tal kniphäckning ar från D-län! En förändring av knipans utbredning som
häckfågel har alltså skett i denna del av landet spec under de sista
3-4 åren. I de flesta fall är det fråga om häckning i holkar.
Merparten av häckningarna rapporterades från Katrineholmsområdet och Hjälmaren. En liten stam förekommer s edan 1959 kring Öster-Malma som en följd av uppfödning och utplantering av knipungar vid jaktvårdsskolan. Vid kusten är kniphäckningar fåtaliga, endast rapporter från öarna Fifång och Hartsö. Ingen rapport från Mälaren där överhuvud-taget endast en häckning är känd - Kvicksund
den 30 juni 1964, 1 hona med 2 pull (Björn Ahlbom) .
Nedan följer en förteckning över samtliga rapporterade kniphäckningar. Materialet är mycket ofullständigt då avsikten från början
aldrig var att utföra en noggrann inventering. Många sjöar och åar
har därför aldrig kontrollerats. Den som kan hj älpa till att komplettera kartan (se omslagets baksida) genom kännedom om andra
sjöar med häckande knipa ombeds meddela detta.
Katrineholms - området
Hjälmaren, Tåkenön·
"
Väsbyön
"
Fiskebodahalvön
11
Bergaön
Högsjön, Högsjö
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6 par
1
4
2
2

Bengt Larsson
BL
BL
BL
BL

-----

----

Kolsnaren

2 par

BL, Karl-Gösta Andersson
Ett 10-tal holkar uppsatta sedan 10 år vid Morjanån mellan Viren
och Kolsnaren. Första häckningen konstaterad 1967 (KGA).
Näsnaren
1 par
BL
Tislången
1
BL
Jungfruängen, Beckershov
5-6
BL
Brosjön
1
BL
Djulösjön
1
BL, Rudiger Kasche
Arligen en kull sedan 1961 (RK).
BL
Eriksbergssjön
BL
Yngaren, Hovsta
11
Hagbyberga
BL, Sven-Eric Svanqvist
En rad lämpliga sjöar i de södra delarna har ej besökts (BL).
Eskilstuna-området
Hjälmaren, Lövön
5-6 par Tony Haglund
I mars 1967 uppsattes 8 knipholkar vid Lövön varav 5 blev bebodda av knipa. En hona häckade möjligen i en ihålig ek (TH).
Hjälmaren, NE Näshulta kvarn
1 par
Roland Ylven
Häckning i holk uppsatt hösten 1966 (R Y).
Hjälmaren, St. Sundby
9-10
Fritz Klingspor, TH
Under åratal ingen häckning trots holkar, sedermera enstaka. Under 1966 flera kullar och 1967 säkerligen 10 kullar iakttagna (FK).
Häckning under flera år vid St. Sundby-Hjälmarsund. Den 28 maj
1967 var 9 av 16 holkar bebodda av knipa (TH).
Flens-området
Akforsån vid Broby

2 par

BL, SES

Strängnäs - området
1 par
Leif Sandgren
Lundby kärr, Mer
1 kull, 13 pull, redan 15 maj. Arligen en kull sedan 1963 (LS).
Tros a- området
Fifång
Häckning i uppsatta holkar (EF).
Hartsö

7 par

Elis Fredriksson
Bengt Blohm

Gnesta-området
liten göl NW Likstammen

1 par

Anders Bjärvall

2 par
1

Karl-Henry Lundin
Håkan Linderholm

Nyköpingsområdet
Stavsjöbruk
Båtmanskärret, Kolmården
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Öster-Malma
4 par AB, BA Österberg
Fr~n 1947 har ett stort antal knipholkar funnits vid vattnen runt
Ö-M (Likstammen, Malmasjön, Fräkensjön, Ludgosjön, Runnviken m fl). Veterligen ingen häckning före 1959 och d~ först efter
jaktv~rdsskolans uppfödning och utplantering av knipungar. Fr~n
1959 har knipan ~rligen häckat med 1- 3 par i Fräkensjön, Likstammen eller i Viltg~rdsdammen vid Ö-M (BAÖ).
GRAVAND
Flera iakttagelser vid kusten. I maj s~gs 3 par vid Strandstuguviken, SE Nyköping, 1 ex redan s~ tidigt som den 16 mars (Hans Pettersson, Stefan Bengtsson).
I maj även 1 par vid Tullgarnsnäs (Lennart Johansson). I Hartsöskärg~rden 1 ex den 14 april (Ingmar Holm~sen) och 2 ex p~ sträck
mot SW den 12 aug vid Enskär (H-E fstn). Se även H-E-rapporten.
Häckning eller försök till häckning har inte konstaterats i

n~got

fall.

AFTONFALK
1 ad hane den 20 aug p~ Ving~kersslätten (Bo Altstedt).
TORNFALK
Enstaka observationer men INGEN ENDA HÄCKNING KONSTATERAD 1967! Paret p~ Enskär som häckade 1964-66 har ej ~terkom
mit (H-E fstn).
VAKTEL
Rapporterad hörd

p~4

lokaler:

1 ex 29-30 maj vid Kolleke, Frustuna. Hördes ~ter en vecka senare (Gunnar Andersson).
1 ex 8 juni vid Snopptorp, Söderfjärden, Jäder sn (Thomas Johansson).
1 ex 9 juni p~ Ving~kersslätten (Bengt Larsson).
1 ex 2 juli vid Bärby i Fogdö (Leif Karlsson).
KORNKNARR
11 ex rapporterade hörda sommaren 1967. Häckning konst. vid St.
Sundby där dock honan förolyckades i sl~ttern (Fritz Klingspor).
FJÄLLPIPARE
1 ex den 7 maj p~ gräsbanan vid flygfältet, Brandholmen, Nyköping
(Lars-Gunnar Karlsson, Henry Thomander m fl).
2 ex p~ sträck den 10 sept vid Enskär (H-E fstn).
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RÖDSPOV
2 vårobservationer:
1 ex 7 maj på flygfältet, Brandholmen, Nyköping (Larseric Eldenäs)
2 ex 15 maj vid Ökna, Floda (Bengt Larsson)
Ännu är ingen häckning känd i Srm, men några ex ses s g s årligen
vanligen i maj.
RÖDBENA
Uppgifter önskades i upprop om häckning i inlandet. Någon sådan
häckning har inte rapporterats för 1967. Häckning dock mycket
sannolik (liksom 1965-66) vid Lövsund i Runtuna där fåglar sågs
vid 11 tillfällen29april-10 julimedsom mest 4 ex (Kjell Karlsson)
Vid Ludgosjön ca 5 km N föregående lokal rapporterades också en
spelande hane under våren (BA Österberg).
SKÄRSNÄPPA
1 rastande ex den 17 sept på en sten i Likstammen (Lennart Johansson, Lennart Andersson).
SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA
2 rastande ex den 21-22 maj vid Tullgarnsnäs (Lennart Johansson)
2 exden 12 aug vid Brandholmen, Nyköping (Lars eric Eldenäs, Ulf
Widemo, Birger Pettersson m fl).
DVÄRGMAS
Sedd hela maj i Näsnaren, Katrineholm (Bengt Larsson).
HÄRFAGEL
2 tillfälliga observationer:
ex den
sept vid Skåra, Hallbosjön, Stigtomta (Folke Andersson).
ex den 1 okt strax N Lästringe ka (Torbjörn Johansson).
VITRYGGIG HACKSPETT
1 ex den 25 sept på Enskär (H-E fstn).
TRETAlG HACKSPETT
Ex iakttagna i febr, april, aug och sept men inga uppgifter om häckning.
SOMMARGYLLING
Arten är årsviss i Srm, men häckning ej konstaterad. 1967 rapporterades 1 hona den 22 maj vid Gersnäs, Katrineholm (Bengt Larsson) och
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1 ex den 19 juni vid Tandlaviken, SW Eskilstuna (Sören Hedlund).
KORP
Från att ha varit en sporadisk gäst i Srm har korpen under 1967
rapporterats från en mängd lokaler särskilt från de västra delarna
mot Kolmården. Häckning uppges från Brobytrakten (rapport till
Bengt Larsson).
För en senare sammanställning är alla korpiaktt agelser (särskilt
häckningsuppgifter) av intresse. Se upprop.
SVARTKRAKA
1 ex den 15 mars vid Gnesta (Lennart Johansson).
1 ex den 23 april vid Stigtomta (Roland Ylven).
STRÖMSTARE
Ovanligt riklig förekomst vintern 1966/67. Inventering har skett i
Eskilstunaånkring Skogstorp med max 12 ex den 1 febr (Roland Ylven) och i Nyköpingsån där 13 ex iakttagits vid Kristineholm och
Lundströmmen (Hans Petter s son, Stefan Bengts s on).
RINGTRAST
Arligen några iakttagelser vår och höst i Srm. 1967:
ex den 1 maj vid Österby gård, Hällbybrunn (Leif Sandgren),
ex den 17 maj på Hävringe (K G Sundström),
ex den 4 okt vid Almby, Hållsta (Sören Hedlund).
SVART RÖDSTJÄRT
1 ex den 28 mars vid Kronängen,
Bjärvall).

2 km N Öster-Malma (Anders

på Enskär ringmärktes 1 ex den 10 aug och obsades 1 ex den 5 sept.
F LODSANGARE
1 ex sjungande natten30-31 maj vid Kjula nära E 3 (Thomas Johansson, Raoul Västilä) .
1 ex sjungande 17-25 juni vid Forsa, Ö Vingåker (Bengt Larsson,
Lars Davner, Sven-Eric Swanqvist).
KÄRRSANGARE
1 ex sjungande 16 juni vid St. Sundby (Bengt Larsson).
HÖKSANGARE
Förutom från häckningslokalen på Enskär (se Enskärsrapporten)
har arten endast rapporterats från Fårudden på Hartsö, 1 ex 22 ju-
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ni (Ingemar Nord) samt från Evedal,
Thomander).

Bälinge,

1 ex 2 aug (Henry

LUNDSANGARE
1 ex sjungande den 18 juni vid Klastorp,
Swanqvist) .

Ö Vingåker (Sven-Eric

GRANSANGARE
1 ex hörd den 2 juli under häckning stid vid Kolsnaren (Robert Fran-

zen).
HALSBANDSF L U GSNAPP ARE
1 hane den 14 maj vid Ericsberg, St. Malm (Bengt Larsson).
HÄCKNING konstaterad i holk iSträngstorp, 3 km NKatrineholm.
Ad hona sågs mata juv den 1 juli (Bengt Larsson).
Detta är den första kända häckningen i Srm och den nordligaste i
Sverige!
MINDRE FLUGSNAPPARE
1 utfärgad hane sjöng den 28 maj vid Skeppsta (Lennart Johansson,
Lennart Ande r s s on) .
4 ex ringmärktes i septpå Enskär och ytterligare några observerades (H-E fstn).
ROSENFINK
1 utfärgad hane sågs 16 juli på Enskär (H-E fstn).
GULSPARV
Enbart positiva rapporter. Arten synes ha återhämtat sig efter den
stora nedgången och häckar nu åter relativt allmänt. Även vinterflockar allt vanligare.
Vid iakttagelser av sällsynta arter, kontakta gärna omgående någon
medlem i RapportkommittJn. I denna ingår för 1968 följande personer:
FOLKE ANDERSSON, Flensv. 4, HÄLLEFORSNÄS
LARS BROBERG, Domprostgr. 10, STRÄNGNÄS
KARL-ERIK FAHLEN, Hertig Karls väg 9, TROSA

0157/405 90

0152/119 77
0156/124 08

TONY HAGLUND, Bryggartorpsg. 7, ESKILSTUNA 016/13 56 26
BENGT LARSSON, Gersnäsg. 7 A, KATRINEHOLM 0150/170 88
HENRY THOMANDER, Stenkullav. 27, NYKÖPING

0155/18481
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* uppgifter
Rapportkommitten är under 1968 spec intresserad av häckningsför KORP, STENKNÄCK och TORNFALK.
Den plötsliga ökningen av korp i Srm 1967 ger anledning tro att
häckning kommer att ske på flera lokaler i år. Då korpen är "ny"
i Srm bör alla iakttagelser under 1967-68 rapporteras.
Även stenknäcken ses allt oftare i Srm, spec. i Mälardalen, men
häckningsuppgifterna är få. Kolla och rapportera!
Minskar gör däremot fortfarande tornfalken (ingen häckning 1967!)
- vem finner den åter häckande i Srm?

* KNIPA.
Hjälp till att komplettera utbredningskartan (omslagets baksida) för 1967 så att den ger en riktig bild av knipans förekomst.
* MARINA
AR TER. I Rapportkommittens meddelanden har tidigare
vissa arter behandlats helt summariskt för att senare redovisas i
separata sammanställningar. Undertecknad planerar nu att göra en
sådan omfattande några marina arters uppträdande i sörmländska
invatten. Sålunda önskas samtliga observationer i invatten av bergand, alfågel, svärta, sjöorre, ejder, strandskata och roskarl t o m
1967. Uppgifterna insändes före den 1 juli 1968 till
BJÖRN AHLBOM, KarIbergsv. 58, 113 34 STOCKHOLM.

* SNF
företar i år en inventering av PILGRIMSFALK. Inventeringen
1965 gav synnerligen oroväckande resultat. Boplatsrapporter från
Srm (positiva eller negativa) kan förmedlas genom Rapportkommitten eller FSO.

* För
PÄRLUGGLA. Enuppföljning av invasionerna 1964 och 1967 pågår.
denna önskas uppgifter från hela landet, omfattande:
Observationer höst/vinter 1964-65 och 1967 - 68 och
häckningar åren 1964, 1965, 1967 och 1968.
Dessa uppgifter samt rapporter om smågnagartillgången kan insändas direkt till
INGEMAR NORD, Larsbergsvägen 9, 5 tr., 181 38 LIDINGÖ.

*"'****"'******* ********** ***************
"
" Personal
"
"
"
"
:
"
"

För verks amheten på Enskär söks ringmärkare och as sistenter för
tiden 10 aug - 29 sept. Under tre veckor (17.8 - 8.9) kommer dubbelbemanning att ske (norra och södra udden). Tjänstgöringen omfattar 9 dagar (lördag t o m nästkommande söndag). Förfrågningar
och anmälningar görs hos personalchefen BENGT LARSSON, tel.
0150/17088 (adress: se Rapportkommitten).

"
"
"
"
"
"

"

****************** *********** ********* **
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