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Med detta andra nummer av "Fåglar i Sörmland" kan vi se tillba

ka på föreningens första verksamhetsår. Som planerat har arbetet 

varit koncentrerat till Bartsö-Enskär fågelstation. Den fjärde sä

songen på Enskär har varit den mest omfattande hittills med rekord 

avseende såväl antal ringmärkta fåglar som antal arbetsveckor. 

Speciell uppmärksamhet har varit riktad på fåglarnas förflyttning

ar på ön, vilket har kombinerats med vägni!lgar av vissa arter. 

Dessa undersökningar kommer att publiceras senare. 

Vid årsskiftet stöddes föreningen av 77 medlemmar. De ekonomis-
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ka omständigheterna har begränsat deras utbyte till att omfatta, för

utom tidskriften, tre informationsblad och ett föreningsmöte. En 

förmån som alla har - om som vi gärna ser att flera utnyttjar - är 

möjligheten att tillbringa en vecka eller en helg på Enskär . 

På privat initiativ, men med ett stort antal medlemmar som del

tagare, genomfördes under våren en kontinuerlig bevakning av ett 

pilgrimsfalkbo. Av okänd anledning kläcktes dock tyvärr ej äggen. 

Analys av äggen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt gav ej hel

ler något utslag för kvicksilver. 

I detta nummer redovisas huvudsakligen verksamheten på Hartsö

Enskär. Gentemot förra numret har den förändringen skett att Rap

portkommittens material har utgått. Rk planerar i stället att redo

visa de inrapporterade observationerna i en enkel stencil, vilken 

kommer att gå ut på remiss till samtliga observatörer och medlem

mar av FSO för eventuell komplettering. 

Enligt tidigare föreningsbeslut så kommer verksamheten på En

skär att avslutas i år, vilket innebär fullbordande aven femårs

period. Detta sista år hoppas vi få tillstånd av Länsstyrelsen att be

driva ringmärkning under några vårveckor för att undersöka det 

utan tvekan mycket intressanta sträck som passerar under våren. 

Det är också vår förhoppning att i år kunna ge ut ett andra num

mer av tidskriften. 

B. A. 
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VERKSAMHETEN VID HARTSÖ - ENSKÄR 

fÅGELSTATION 1968 

(Meddelande nr 3 från Hartsö-Enskär fågelstation*) 

Ingemar Nord 
,J 

Vad händer egentligen vid norra udden? Det var en av de frågor 

vi ville ha svar på under vår fjärde säsong på Enskär . En förlägg

ning under några veckor vid den nordligaste spetsen ordnades, sam

tidigt som verksamhet pågick vid den södra. Betande ungtjurar fick 

oss att flytta över till Grönskär och Tvärholmen, som är skilda från 

Enskär med ett smalt sund samt att sparra av södra udden med ett 

stängsel. Redogörelse för det som frarnkommitunder verksamheten 

vid norra udden, såsom kontroller, sträckrörelser etc, kommer att 

lämnas i annat sammanhang. 

Under våren representerades stationen av förf. och LARS BRO

BERG vid en fågelstationskonferens i Örebro. Denna resulterade 

bl a i samarbete med inventeringar och utbyte av tidskrifter. 

VERKSAMHETSPERIODER 

Verksamheten pågick 

• vid norra udden 

- 17.8-8.9 (23 dagar) 

• vid södra udden 

- 12.5,3.6,16.6,30.6,16-21.7,12.8-29.9,12-20.10,17.11 
(69 dagar) 

*Meddelande nr 2 var infCirt (ej numrerat) i Fågl. i Sörml. 1: 1 
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PERSONAL 

Som ringmärkare tjänstgjorde 

GI vid norra udden 

Ingemar Nord, Lars Broberg och Hans Pettersson 

ID vid södra udden 

Karl-Erik Fahlen, Björn Ahlbom, Gerd Isaksson, Bengt Lars
son, Hans Pettersson (2 veckor), Leif Sandgren, Ingemar Nord 
(3) 

Assistenter vid södra udden var 

• Håkan Linderholm, Göran Fahlen, Jan Gustavsson, Göran Pet
tersson, Christer Olsson, Anna-Britta Skommer, Göran Palm
quist, Jan Isaksson, Ulf Widerno, Stig Sandell, Ingemar Hall
berg, Bo Bergman 

Ett hjärtligt tack till alla dessa för deras medverkan. 

VÄDER 

Under de månader då verksamheten pågick minst en vecka var 

vädret i stort sett följande: 

• Juli 
fick en tre veckor lång, sval och molnig period. Temperaturen 
var 1-3 grader kallare än normalt. I söder regnade det och Norr
land hade torka. Den svala perioden omgavs av högtryck och vär-
me. 

• Augusti 

hade också en sval period omgiven av högsommarvärme. Nord
västra Norrland hade,kyligt och torrt väder. 

• September 

inleddes med högsommarvärme. Götaland och sydöstra Svealand 
hade + 25 grader eller mer de första 6 dagarna. Rekord i Stock
holm med 27,9 grader. 10-12 kom kall ishavsluft in från nordost 
och vädret blev 10-15 grader kallare. 

• Oktober 
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blev nederbördsrik. Vintern kom tidigt i Norrbotten med snötäc
ke den 5. Månaden blev kall imellersta och norra Svealand, nor
mal i södra. 



Landets östra delar har haft mer solsken än normalt. Stockholm 

hade 2.040 soltimmar, vilket endast överträffas av 1955 och 1959 

under 1900-talet. 

Noteringarna i dagböckerna på Enskär visar att vinden låg mellan 

NNE och SE alla dagar utom tre under perioden 20. 8-14.9 (26 da

gar), vilket måste betecknas som mycket sällsynt för årstiden. 

Temperaturen har också jämförts med normaltemperaturen i Nykö-
! 

ping: 

mellan 17.8 och 12. q var temperaturen högre än normalt 

mellan 13 och 28.9 samt 12 och 20.10 var temperaturen under 
den normala 

INVASIONER 

Denna höst uppträdde tre fröätande arter invasionsartat: nötkråka, 

större hackspett och domherre. 

NÖTKRÅKA (Nucifraga caryocatactes) 

Den första nötkråkan hördes den 13.8. Samma vecka nåddes vi av 

rapporten om storinvasion vid Holmön, där 4.500 nötkråkor setts 

sträcka in från Bottenhavet under tre timmar. 

Både vid norra och södra udden ordnades utfo dring med vildfågel

blandning och prydnadskottar. Även om ingen observerat någon nöt

kråka på matborden så är det troligt att dessa lockat till sig fåglar

na eftersom flera fångst,E(r gjordes i deras närhet. 

Vid norra udden observerades nötkråkor s g s dagligen mellan 18. 

8 och 8.9. Eftersom fåglarna oftast var tysta var det ofta en slump 

att de upptäcktes. De flesta pas serade tidigt på morgonen på låg 

höjd på väg norrut mot Hartsö, där de sågs gå ner i barrskogen. 

Vid middag stiden den 18. 8 lättade 7 nötkråkor från en holme öster 

om Enskär. Fåglarna steg brant i motvinden upp till 150-200 meters 
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höjd och satte kurs mot sydväst. Vid tillfället fanns radiokontakt 

med södra udden, som aviserades om nötkråkorna, som borde pas

sera rätt över fyren. Personalen där kunde dock inte upptäcka fåg

larna mot den klarblå himlen. 

Som mest sågs 8 exemplar vid norra udden den 22. 8. Två smal

näbbade nötkråkor (Nucifraga c. macrorhynchos) ringmärktes. Ett 

e,x som ringmärkts vid södra udden samma morgon kontrollerades 

på eftermiddagen den 5.9. 

Vid södra udden sågs nötkråkor s g s dagligen mellan 18.8 och 26. 

9, som mest 6 ex. Vid några tillfällen sågs sträckande fåglar, t ex 

15.9 4 ex från SE 

20.9 5 ex mot W 

22. 9 2 ex mot NW 

Under oktoberveckan sågs endast tre nötkråkor vid södra udden. 

Sammanlagt märktes 11 smalnäbbade och 1 tjocknäbbad nötkråka 

(Nucifraga c. caryocatactes) på södra udden. 

Det kan vara av intresse att redogöra för hur nötkråkorna rasbe-

stämdes. Vi använde oss av tre måttuppgifter: 

näbbhöjd 
näbblängd 
utbredningen av den vita färgen på yttre stjärtpennan 

SVENSSON (1964) anger följande mått för de båda raserna: 

Tjocknäbbad Smalnäbbad 

Näbbhöjd 13-16 mm 12-13 1/2 mm 

Näbbhöjd : näbblängd 0,307-0,373 1) 0,251-0,307 2) 

Vitt på yttre stjärtpennan 12-23 mm 20-30 mm 
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De 14 fångade nötkråkorna på Enskär hade nedanstående ITlått: 

Tjocknäbbad 3) SITlalnäbbad4 ) Medelv. 

Näbbhöjd 14, 2 ITlITl 11, 7 - 1 3, 5 ITlITl 12,69ITl ITl 

Näbblängd 44,5 ITlITl 46,5-52,3 ITlITl 48, 96 ITlITl 

Näbbhöjd : näbblängd 0,319 0,246-0,280 0,2593 

Vitt på yttre stjärtpennan 19, 5 ITlITl 1 9, 1 - 28, 5 ITlITl 23, 06 ITlITl 

V~nglängd (v och h vinge) - 176-195 ITlITl 5) 185,4 ITlITl 

Vikt - 149-181 g5) 164,5 g 

1) 19 ex. Svensson anger 30,7-37,3 
2) 20 ex. Svensson anger 25,1-30,7 
3) 1 ex. 
4) 13 ex. 
5) endast 11 ex. 

STÖRRE HACKSPETT (Dendrocopos ITlajor) 

Större hackspetten förekoITl rikligare än den gjort någon av de fö

regående höstarna. FörutoITl de 48 ex SOITl ringITlärktes, varav sju 

vid norra udden, sågs hackspettar i rörelse nästan varje dag. Vid 

norra udden kOITl de ofta på ca 50 ITleters höjd nerifrån Enskär och 

försvann ITlot Hartsö lund. Vid södra udden kunde vi då och då se 

hackspettarna kOITlITla in från havet redan innan det blivit ljust. 

En segelbåt SOITl anlände på ITlorgonen den 13.9 hade i gryning

en fått ett kort besök aven hackspett. Position: någonstans ITl ell an' 

Gotland och Enskär . 

DOMHERRE (Pyrrhula ~yrrhula) 

DOITlherren har tidigare år endast observerats vid de allra senas

te höstbesöken och då i litet antal. I ITlitten av septeITlber sågs de 

första sITlåflockarna i rörelse vid södra udden, ITledan arten var all

ITlän under oktoberveckan. Insträckande flockar på 8-10 ex var inte 

ovanligt. 27 dOITlherrar fångades i ITlitten av oktober. 
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HÄCKNINGAR 

Endast ett f<3.tal endagsbesök gjordes under häckningstid, varför 

häckningsuppgifterna är f<3.. 

SVÄRTA (Melanitta fusca) Den 30.6 hittades ett svärtbo i en 
enbuske mitt p<3. ön. En halv meter ovanför den ruvande svärtan 
ranns ett höks<3.ngarbo med en unge. Ytterligare en häckning av svär
ta genomfördes förmodligtm på norra delen av Enskär. 

D R I L L S N Ä p P A (Tringa hypoleucos) En häckning konstaterad: 
en unge ringmärktes den 17.7. 

G Ä R D S M Y G (Troglodytes troglodytes) En kull drog omkring 
vid Laxvarpet den 16.6. En unge fångades men smet ur handen. 

BJÖRKTRAST (Turdus pilaris) För första gången sedan sta
tionen startade 1965 häckade björktrasten på Enskär. Flera par no
terades 16.6. 

N Ä K T E R G A L (Luscinia luscinia) Den 30.6 sågs en gammal få
gel mata en unge norr om sjön. Första kända häckningen. 

HÖKSANGARE (Sylvia nisoria) Som mest noterades 16 hök
sångare den 3.6 resp 13 ex den 16.6. Den 30.6 hittades 3 bon: 4 pull, 
5 pull resp 1 ägg. Ungarna i dessa bon var i det närmaste flygga. 
Ytterligare ett bo troligt vid Laxvarpet. 

OBSERVATIONER 

Norra udden 

Här redovisas endast de observationer som gjordes under tiden 17 

augusti - 8 september. Obsarna har vanligtvis gjorts från Grönskär 

eller Tvärholmen och omfattar totalt 93 arter. 

S T O R S KA R V (Phalacrocorax carbo) 1 ex sågs redan den 20. 8, 
samt ytterligare 1 ex den 1.9. 

B L Ä S A N D (Anas penelope) Ca 90 bläsänder sträckte mot WSW 
den 30.8. 
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HA V S Ö R N (Haliatltus albicilla) Som. m.est sågs 4 havsörnar den 
18.8. 

B R U N K Ä R R H Ö K (Circus aeruginosus) 1 honfärgat ex sträck
te m.ot S den 22. 8. 

TRANA (Grus grus) 5 tranor sträckte m.ot S den 1.9. 

B E R G U V (Bubo bubo) En berguv skräm.des upp vid sjön den 31. 
8. 

B LAHAKE (Luscinia svecica) 1 ex sågs vid Laxvarpet den 31. 8 . 
.I 
S T AR E (Sturnus vulgaris) Mellan 60 och 100 starar sågs varje 
kväll flyga in från nordost, förm.odligen för att övernatta vid sjön. 

Södra udden 

Observationerna om.fattar allt utom. de som. gjorts vid norra ud

den under tiden 17.8 - 8.9. Totalt noterades 139 arter 1968. Sedan 

1965 har 187 arter setts. 

L O M sp (Gavia arctic a/ stellata) Den 18 juli såg s 7 lom.m.ar lig
ga på vattnet E Enskär. 

SKÄGGDOPPING (Podiceps cristatus) Den 24.8 räknades ca 
300 ex på vattnet utanför södra udden och den 27.8 sågs skäggdop
pingar "så långt kikaren når". 

GRAHAKEDOPPING (Podiceps griseigena) 2 ex noterades 
den 25.9. 

GRAVAND (Tadorna tadorna) Under en båtfärd den 16.6 såg 
m.edlem.m.ar i Östra Sörm.lands Naturvårdsförening 3 ex strax öster 
om. Enskär. Den 26.9 sträckte 2 ex m.ot W tvärs över ön. 

G R A G A S (Anser anser) I m.itten på juli sågs två grågåsflockar 
öster om. Enskär. Den ena bestod av 1 gam.m.al och 4 ungfåglar och 
den andra av 6 ex. 

SÄDGAS (Anser fabalis) Sträck observerades m.ellan 15 och 26. 
9, då även flockar av Anser/Branta-gäss passerade vid horisonten. 
Som. m.est sågs 111 sädgäss den 25. 9. 

SANGSVAN (Cygnus cygnus) 1 ex sågs redan den 8.9. 

O R M V R A K (Buteo buteo) Arten sågs endast vid två tillfällen 
i septem.ber. Den 25.9 sträckte 25 ex m.ot nordväst! Ytterligare ett 
40-tal vråkar sågs sam.m.a dag över södra delen av Hartsö. 

SPAR VHÖK (Accipiter nisus) Den 25.9 sträckte ca 20 m.ot NW! 

KUSTSNÄPPA (Calidris canutus) 5 ex sträckte m.ot W den 22.9. 
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S t r e p t o p e l i a sp. En turk- eller turturduva sträckte mot S den 
25.9. 

T U R T U R D U V A (Streptopelia turtur) En turturduva s~gs den 3. 
6 flyga mitt över Enskär. Den slog till i ett träd och hördes d~ spe
la. Vid 19-tiden den 20. 8 s~gs en turturduva vid fyren. Den försvann 
norrut in över ön. 

KRAKA (Corvus cornix) Arten ses sällan p~ sträck. Den 15.10 
s~gs 10 ex och den 19.1050-60 ex sträcka ut mot W. 

NÖTSKRIKA (Garrulus glandarius) Den 22.9 sträckte 20 ex 
rhot NW. Arten visar sig sällan i mer än enstaka exemplar. 

T A L G O X E (Parus major) Talgoxen visade stor aktivitet i mit
ten av oktober. Insträckande flockar s~gs bl a den 19.10. 

B L AM E S (Parus caeruleus) Liksom talgoxen visade bl~mesen 
stor aktivitet med insträck söderifr~nimitten av oktober. De störs
ta dagarna var 15, 17 och 19.10. 

KUNGSF AGE L (Regulus regulus) Hösten 1967 s~gs vid flera 
tillfällen hur kungsf~glar strax efter solnedg~ngen startade nattens 
sträck fr~n södra udden. F~glarna tappades snart mot den mörknan
de himlen, men huvudsträckriktningen var rakt sydlig. I skymning
en den 14.10 denna höst s~gs en kungsf~geltahöjd. Den friska nord
västliga vinden tog dock tag i f~geln och den s~gs försvinna mot syd
ost. 

HALSBANDSFLUGSNAPPARE (Ficedula albicollis) Vid ett 
besök den 12. 5 s~gs 1 hane p~ nära h~ll av nästan hela FSO:s sty
relse. N~gra minuter senare s~gs ytterligare en hane av IN och LS 
och p~ samma plats sannolikt även en hona av LS. 

MI N DR E F L UG S N A P PAR E (Ficedula parva) Ett flertal ob
servationer gjordes under september och oktober. Den 2. 9 märktes 
1 ex, den 19.9 s~gs 1 ex, den 20.9 1 ex,. den 21.9 1 ex (+ 1 märkt), 
den 23.9 1 ex (+ 2), den 24.9 märktes 1 hane samt den 17.10 1 ex. 
Under sommaren hördes en sjungande hane nordost om sjön (ROLF 
WOHLIN). 

B O F I NK (Fringilla coelebs) Under ett par dagar i september 
r~dde stor aktivitet. Den 25.9 var sträcket imponerande. Uppskatt
ningsvis mellan 10. 000 'och 20.000 korn över havet fr~n sydost och 
försvann mot nordväst (jfr ormvr~k och sparvhök ovan). 

PILFINK (Passer montanus) Tv~ flockar p~ 12 + 19 ex gjorde 
sträckförsök vid södra udden den 15.10. Den 18. 10 s~gs ytterligare 
2 ex. Arten är endast noterad vid ett tillfälle tidigare. 

LITTERATUR 

S ven s s o n, L. 1964. Bestämningsguide för vissa tättingar. 
Sto ckholm. 
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RINGMÄRKNINGEN PÅ ENSKÄR 1968 

(Meddelande nr 4 från Hartsö-Enskär fågelstation*) 

Lars Broberg 

Totalsumman ringmärkta fåglar 1968 blev 4.032. Vid stationen 

har därmed under de fyra verksamhetsåren märkts 11.395 fåglar. 

Arets märksiffra är något högre än tidigare år. Genom tillmötes

gående från Ringmärkningscentralen hade stationen givits tillstånd 

att märka upp till 5.000 fåglar för att kunna genomföraprogrammet 

med en dubbelstation. Detta innebar att jämsides med den ordinarie 

höstverksamheten vid södra udden - som i år pågick åtta veckor un

der tiden 12.8-20.10 - upprättades under en treveckorsperiod (17.8 

- 8.9) en likvärdig ringmärkningsstation på Grönskär-Tvärholmen 

invid norra udden. Avståndet mellan stationerna (S) och (N) var 

1.700 meter och avsikten var att göra jämförelser och studera de 

lokala rörelserna i samband med omfattande kontrollverksamhet. 

Inte minst var vi nyfikna på hur stort utbyte som skulle ske mellan 

stationerna. 

Möjligen genom onormala vindförhållanden (dominerande NE-vin

dar) kom fågelströmmen under treveckorsperioden att vara riktad 

mot~. Jämfört med tidigare säsonger blev fångstresultatet då

ligt vid södra udden medan en ansamling skedde vid norra udden 

särskilt under morgontimmarna. Huvudparten av fåglarna vid (N) 

fångades i två nätgårdar vid de längst norrut och närmast Har.tsö 

och St. Ässkär belägna buskarna på Tvärholmen. Inte mindre än 

1.600 fåglar ringmärktes vid (N) mot 987 vid (S) under samma tid. 

*Meddelande nr 3 återfin~s på sid 3 i detta häfte 
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Kontrollerna mellan stationerna gav entydigt besked. Av de vid (S) 

märkta f~glarna kollades 2,63 % vid (N), i omvänd riktning endast 

1,13 %. En analys av det intressanta kontrollmaterialet kommer att 

redovisas senare. 

Invasionen av nötkr~kor och hackspettar registrerades som van

ligt i ett tidigt skede p~ Enskär. Den första nötkr~kan f~ngades den 

18 augusti och totalt märktes under hösten 13 smalnäbbade och en 

tjocknäbbad. Av hackspettar f~ngades 58 ex med den större hack

spetten som dominerande art (48 märkta med första ex den 20.8). 

Nya märkarter under 1968 blev morkulla, tret~ig hackspett, nöt

kr~ka, stjärtmes, björktrast och domherre. 

Av rariteter f~ngades ~terigen flera mindre flugsnappare (5 i aep

tember och 1 i oktober). 

Höga siffror noterades för stationens toppart := lövs~ngare (1.549) 

och även för gr~ flugsnappare (289), ärts~ngare (207), svarthätta 

(197) och grans~ngare (80) medan inte en enda (!) svala eller torn

svala f~ngades. I oktober uppträdde bl~mes (147 märkta) och dom

herre (27) talrikt. 

För ringmärkningarna under 1968 har följande personer svarat: 
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Björn Ahlbom 
Lars Broberg 
Karl-Erik Fahlen 
Tony Haglund 
Gerd Isaksson 
Bengt Larsson 
Ingemar Nord 
Hans Pettersson 
Leif Sandgren 

388 ex 
502 
104 

19 
245 
291 

1. 781 
537 
165 SUMMA 4.032 
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TABELL ÖVER RINGMÄRKTA FÄGLAR VID HARTSÖ-ENSKÄR 
FÄGELSTATION 

Märkningarna vid station (S) och station (N) har redovisats var för 
sig. Siffrorna är dock inte direkt jäITlförbara dc'i antalet fc'ing stdagar 
varit betydligt större vid (S). 

Antal ringmärkta Äter-
Totalt Södra Norra Totalt Totalt fynd 

Art 65-67 1968 1968 1968 65-68 68 Tot 

Sparvhök (Accipiter nisus) 

Tornfalk (Falco tinnunculus) 

Vattenrall (Rallus aquaticus) 

Morkulla (Scolopax rusticola) 

Drillsnäppa (Tringa hypoleucos) 

Gluttsnäppa (T. nebularia) 

Gök (Cuculus canorus) 

Sparvuggla (GlaucidiuITl. passerinum) 

Pärluggla (Aegolius funereus) 

Nattskärra (Caprimulgus europaeus) 

2 

5 

9 

2 

20 

1 

94 

Tornsvala (Apus apus) 75 

Gröngöling (Picus viridis) 1 

St. hackspett (Dendrocopos major) 15 

M. hackspett (D. ITlinor) 4 

Tret. hackspett (Picoides tridactylus) 

Spillkrc'ika (Dryocopus ITlartius) 9 

Göktyta (Jynx torquilla) 16 

Ladusvala (Hirundo rus tic a) 42 

Hus svala (Delichon urbica) 42 

Backsvala (Riparia riparia) 3 

Nötkrc'ika (Nucifraga c. caryocatactes) 

" (N. c. macrorhynchos) 

Nötskrika (Garrulus glandarius) 

Talgoxe (Parus ITlajor) 

Blc'imes (P. caeruleus) 

SvartITles (P. ater) 

25 

53 

24 

2 

2 

41 

5 

6 

11 

58 

147 

2 

1 

7 

1 

2 

2 

13 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

48 

6 

1 

1 

8 

1 

13 

1 

71 

147 

4 

5 

1 

12 

3 

22 

94 

75 

3 

63 

10 

1 

10 

24 

42 

42 

3 

1 

13 

2 

96 

200 

24 

1 

1 
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Antal ringmärkta Ater-
Totalt Södra Norra Totalt Totalt fynd 

Art 65-67 1968 1968 1968 65-68 68 Tot 

Entita (P. palustris) 46 8 6 14 60 

Talltita (P. montanus) 21 22 

Stjärtmes (Aegithalos caudatus) 7 7 7 

Nötväcka (Sitta europaea) 4 1 1 5 

Trädkrypare (Certhia familiaris) 59 1 60 

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 14 10 10 24 

~jörktrast (Turdus pilaris) 2 2 4 4 

Taltrast (T. philomelos) 90 57 15 72 162 

Rödvingetrast (T. iliacus) 7 14 14 21 

Ringtrast (T. torquatus) 

Koltrast (T. merula) 20 8 2 10 30 

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) 68 9 2 11 79 2 

Buskskvätta (Saxicola rubetra) 20 2 2 4 24 

R.ödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 414 133 39 172 586 2 3 

Sv. rödstjärt (Ph. ochruros) 

Näktergal (Luscinia luscinia) 1 

Blåhake (Lo svecica) 4 2 2 6 

Rödhake (Erithacus rubecula) 182 203 14 217 399 

3räshoppsång. (Locustella naevia) 1 1 

Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus) 6 2 3 9 

Sävsångare (A. schoenobaenus) 3 1 4 

Härmsängare (Hippolais icterina) 6 1 7 

Svarthätta (Sylvia atricapilla) 180 153 44 197 377 2 2 

Höksångare (S. nisoria) 36 13 13 49 

Trädgärdu!ngare (S. borin) 228 54 42 96 324 

Törnsängare (S. communis) 146 44 41 85 231 

Ärtsångare (S. curruca) 422 113 94 207 629 2 2 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 2399 569 980 1549 3948 1 8 

3ransångare (Ph. collybita) 37 80 80 117 

3rönsångare (Ph. sibilatrix) 47 9 3 12 59 
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Antal ringmärkta Ater -
Totalt Södra Norra Totalt Totalt fynd 

Art 65-67 1968 1968 1968 65-68 68 Tot 

Taigas~ngare (Ph. inornatus) 1 - - - 1 - -
Kungsf~gel (Regulus regulus) 833 175 1 176 1009 - 2 

Gr~ flugsnappare (Muscicapa striata) 429 126 163 289 718 - -
Sv. flu~snapp. (Ficedula hypoleuca) 241 49 55 104 345 1 2 

M. flug snappare (F. parva) 7 6 - 6 13 - -
Halsbandsflugsn. (F. albicollis) 1 - - - 1 - -
Järnsparv (Prunell a modularis) 13 2 - 2 15 - -
Ängspiplärka (Anthus pratensis) 7 2 - 2 9 - -

t Trädpiplärka (A. trivialis) 93 19 10 29 122 1 1 

Skärpiplärka (A. spinoletta) 3 - - - 3 - -
Sädesärla (Motacilla alba) 176 105 3 108 284 - 1 

Gulärla (M. flava) 46 3 - 3 49 - 1 

Varf~gel (Lanius excubitor) 2 1 - 1 3 - -
Törnskata (L. collurio) 125 21 23 44 169 1 1 

Stare (Sturnus vulgaris) 20 - 2 2 22 - -
Grönfink (Ghloris chioris) 2 4 - 4 6 - -
Grönsiska (Garduelis spinus) 81 43 9 52 133 - -

I 
Gr~siska (G. flammea) 2 8 - 8 10 - -
Domherre (Pyrrhula pyrrhula) - 27 - 27 27 - -
M. korsnäbb (Loxia curvirostra) 66 1 - 1 67 - 2 

i 
I 

Bändelkorsnäbb (L. leucoptera) 11 - - - 11 - -
Bofink (Fringilla coelebs) 217 50 11 61 278 - 4 

'? 

Bergfink (F. montifringilla) 
" 

39 1 - 1 40 - 1 

Gulsparv (Emberiza citrinella) 25 7 6 13 38 - -
Ortolansparv (E. hortulana) 7 2 - 2 9 - -
Sävsparv (E. schoenic1us) 8 5 - 5 13 - -

SUMMA 7.363 2.432 1.600 4.032 11. 395 11 38 

Antal arter 75 60 34 63 81 8 20 
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ÄTERFYND OCH KONTROLLER 

I nedanst~ende förteckning upptas de 11 ~terfynd som genom RC 

rapporterats under tiden 1. 1-31. 12 1968. Totalt har stationen nu 

38 ~terfynd = 0,33 % av märkta f~glar. Den l~ga ~terfyndsprocenten 

är en följd av att stationen ägnar sig speciellt ~t sm~f~gelmärkning. 

Enskärs geografiska läge medför - inte oväntat - att ön passeras 

av m~nga SE-flyttare. Detta frarng~r bl a av att sex av ~rets ~ter

fynd gjorts iländer kring östra delen av Medelhavet. S~lunda har en 

grans~ngare p~träffats i Turkiet, tv~ svarthättor och en ärts~ngare 

p~ Cypern, en annan ärts~ngare i Syrien och en törnskata i Libanon. 

Att en grans~ngare flyttat ~t SE är anmärkningsvärt. Det är ocks~ 

notabelt att tre av fynden härrör fr~n Cypern. När förf. under 1967 

tjänstgjorde inom FN p~ Cypern omtalade sekreteraren i Cyprus 

Ornithological Society, A J STAGG, att föreningen brukade betala en 

mindre summa till de f~gelfängare, som överlämnade ringar fr~n 

f~ngade och dödade f~glar. Bl a svarthättor f~ngades i stort antal 

höstetid med limspön i odlingarna där de gärna äter fikon. Känd 

för intensiv kramsf~gelf~ngst är byn Paralimni, p~ udden i SE, som 

ocks~ var fyndplats för v~ra tv~ svarthättor. 

Invasionsf~glar ger uppenbarligen f~ ~terfynd. Ingen av de 94 pärl

ugglor som märktes hösten 1967 har ännu ~terrapporterats. 

Av tidigare ~rs egna märkningar kontrollerades 14, därav 4 fr~n 

1965, 4 fr~n 1966 och 6 fr~n 1967. Arterna var gulsparv (2), entita 

(3), bofink (5), törns~ngare (3) och koltrast (1). Sannolikt var samt

lig a lokala häckf~glar. 

Inga kontroller har 1968 gjorts av f~glar märkta p~ annan plats. 

ÄTERFYND RAPPORTERADE 1968 

Samtliga märkningar har gjorts p~ Enskär , Bälinge sn, Söderman

land (58.41 N/17. 29 E). 
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TRÄDPIPLÄRKA (Anthus trivialis) 

2.268.093 9.9.67 fl 
25.9.67 + Adro 45.37 N/9. 57 E, Brescia, ITALI

EN (skjuten) 

TÖRNSKA TA (Lanius collurio) 

3.151.061 22.8.66 ad hona 
17.5.68 (x) Beit Meri, E Beirut 33.52 N/35. 28 E, 

LIBANON (fångad - till synes skadad -
avled 2 dagar senare) 

S'VARTHÄTTA (Sylvia atricapilla) 

2.194.316 8.9.66 juv hane 
0.4.68 (+) Paralimni 35.01 N/33.59 E, CYPERN 

(fångad med limspö och dödad) 

2.315.169 11.9.68 fl hane 
27.10.68 (+) Paralimni, CYPERN (fång ad med limspö) 

ÄR TSANGARE (Sylvia curruca) 

1.251.094 10.8.65 fl 

1.339.202 

10.4.68 /? / Safita 34.49 N/36. 09 E, SYRlEN ("liten 
fåg el 11 , fång ad) 

10.9.67 fl 
24.10.68 (+) Mazotos 34.47 N/33. 28 E, 

dad med limspö) 
CYPERN (dö-

LÖVSANGARE (Phylloscopus trochilus) 

1.338.913 27.8.67 fl 
13.6.68 v Hammeren, Mo i Rana 66.19 N/14. 10 E, 

Nordland, NORGE ("en liten grå fågel, 
något skadad i ena vingen, släppt") 

GRANSANGARE (Phylloscopus collybita) 

1.419.629 26.9.68 fl 
29.10.68 (+) E1bistan, Maras 38.14 N/37.11 E, TUR

KIET (dödad med sten) 

SVAR TVIT FLUGSNAP~ARE (Ficedu1a hypo1euca) 

1.418.177 20.8.68 juv 
8.9.68 (+) Zizur 42.47 N/1. 41 W, Navarra, SPA

NIEN (fångad) 

RÖDST J ÄR T (Phoenicurus phoenicurus) 

1.338.013 8.9.66 ad hane 

1.358.968 

21. 10.68 + Chiclana 36.26 N/6. 09 W, Cadiz, SPA
NIEN (skjuten) 

19.9.68 juv hane 
30.9.68 v Västra Frölunda 57.39 N/1i. 55 E, Väs

tergötland (fångad av katt, släppt) 
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RINGMÄRKNING 

SÖRMLAND 1960 - 1967 

Björn Ahlbom 

I sa:mband :med det ökade f<'igelintresset under senare <'ir har en 

rad nya f<'igelstationer :med ring:märkning so:m pri:mär arbetsuppgift 

etablerats i landet. Dessa har so:m regel utförligt redovisat sin 

verksa:mhet i egna publikationer. Till de nya stationerna har ocks<'i 

knutits personal so:m inte är ansluten till Ring:märkningscentralen. 

Intressekretsen för ring:märkning har allts<'i p<'itagligt vidgats under 

det sista decenniet, vilket kontrasterar :mot att de privata ring:mär

karnas arbete bara finns publicerat för Ring:märkningscentralens 

tv<'i första verksa:mhets<'ir, nä:mligen 1960 och 1961. 

Föreliggande sa:m:manställning avser att infor:mera o:m vad so:m 

har gjorts pi den privata :märkarsidan i Sör:mland under 60-talet och 

även ge n<'igra stickprov pi var sör:mländska f<'iglar övervintrar. 

Aterfynden är s<'i fi att det snarare blir en exe:mplifiering än redo

visning av övervintring so:mr<'iden. Deras värde stiger dock ju :mer 

de avviker frin kända förhillanden för att bli direkt intressanta i de 

fall det rör sig o:m första ~terfyndet för landet, vilket kan ange tidi

gare okända övervintrirrgso:mriden. Det senare naturligtvis :med re

servation för att föreliggande :material endast kunnat relateras till 

fakta kända t o:m 1961 enligt vad so:m sagts ovan. 

Till grund för sa:m:manställningen ligger ett upprop so:m utsändes 

hösten 1968 till alla ring:märkare bosatta i Sör:mland. S~ gott so:m 

sa:mtliga har svarat. Dessuto:m har :material erh<'illits fr<'in de :mär

kare av betydelse so:m varit bosatta i landskapet tidigare. Sa:mtliga 
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tackas för visat intresse samt det arbete de lagt ner på inrapporte

ringen. Nu är det självklart att en del märkare som är bosatta utan

för Sörmland har märkt fåglar där, vilka naturligtvis inte har kom

mit med i denna sammanställning. Däremot har de nu redovisade 

ringmärkarnas arbeten även utanför Sörmland tagits med för full

ständighetens skull. En mera adekvat rubrik på sammanställningen 

skulle sålunda kunna vara "Sörmländska ringmärkares verksamhet". 

J I uppropet ombads märkarna att rapportera in: 

l) ringmärkning redovisad per art och år 
2) återfynd inkomna under tiden 1960 - sept 1968 

Det senare en godtyckligt vald tidpunkt med enbart organisatorisk 

funktion. Aterfynd som är resultat av märkningar utförda före 1960 

har inte tagits med. 

RINGMÄRKNING 

Totalt har 29.378 fåglar ring- eller vingmärkts fördelade på 163 

arter. Av dessa har en mindre del, närmare bestämt 1. 542 fåglar 

märkts utanför Sörmland. Den senare kategorin består i någon mån 

av fåglar som märkts i grannlandskapen men är till övervägande del 

märkningar som utförts i Lappland eller på Öland eller Gotland. I 

det senare fallet framgår det oftast avarten att det är mindre san

nolikt att märkningen har skett i mellansverige. I tabell 2 har dessa 

exemplar angivits inom parentes. Observera dock att års summorna 

inkluderar samtliga fåglar. 

En närmare analys av' märkningssiffran ger vid handen att nio ar

ter, som alla märkts i över 1. 000 exemplar, tillsammans utgör 

drygt 50 % av total siffran. Helt dominerande av dessa är backsvala 

som märkts i 4.622 ex. Övriga åtta arter som har passerat 1. 000-

strecket är, i storleksordning: gräsand, lövsångare, sävsångare, 

ladusvala, rörsångare, tornsvala, grönfink och svartvit flugsnappa

re. A andra sidan har flertalet arter bara märkts i få eller enstaka 
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Tab. 1. Antal ringmärkta f&glar fördelade p& märkare och &r 

Ar 
Ringmärkare 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 SUll1ma 

L Broberg 234 214 229 132 98 139 73 83 1.202 
A Bjärvall 5 - - - 134 398 485 473 1. 495 
A Eriksson 90 285 394 208 145 98 183 98 1. 501 
K-E FahlEm 28 20 20 11 20 27 24 24 174 
T Haglund 252 2107 2180 1471 1911 1392 771 736 10.820 
G Isaks~on - - 116 62 71 96 77 51 473 
R Kasche 494 1188 1004 470 168 753 228 367 4.672 
A Larsson - - 362 18 16 234 - - 630 
B Larsson 295 1415 480 913 1121 1145 269 424 6.062 
C Lundkvist 492 227 - - - - - - 719 
I Nord - - - - - 190 61 28 279 
B A Österberg - 331 87 260 56 269 250 98 1. 351 

SUMMA 1890 5787 4872 3545 3740 4741 2421 2382 29.378 

exemplar. Av p& v&ra breddgrader sällsynta eller sällan märkta ar

ter kan nämnas: trana, dvärgbeckasin, kungsfiskare, svart rödstjärt, 

flods&ngare och snö siska. Notabelt i övrigt är att 14 rovf&gelarter 

och 25 vadar arter har kunnat förses med ring. 

Majoriteten av f&glarna har f&ngats med nät, vilket innebär att det 

är flygga f&glar. Deras ursprung är allts& i vissa fall höljt i dunkel 

och det kan röra sig om förbisträckande, nordligare populationer. 

Detta gäller speciellt vad~re och s&ngare som märkts i stor omfatt

ning under höstsfräcket. I detta sammanhang skall ocks& nämnas att 

märkningen är tämligen jämnt fördelad över landskapet med undan

tag för den sydöstra kustzonen, där märkningen varit mer spora

disk. 
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Tab. 2. Antal ringmärkta fåglar fördelade på art och år. Siffrorna inom 
parentes avser fåglar som märkts utanför Sörmland. De ingår inte i artto
talerna, men däremot i årstotalerna. * = s e texten! 

Ar Ater-
Art 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Summa fynd 

Storlom - - - - - - 3 - 3 
Rördrom - 1 25 10 7 11 18 - 72 12 
Gräsand - 220 65 240 139 463 537 483 2.147 * 11 - - - (3) ( 12) - - - (15) 
Kricka - 1 - 7 - 3 1 - 12 
Stjärtand - - - (1 ) - - - - (1) 
Skedand - - - (1 ) (12) - - - (13) (2) 
Knipa - - . - 2 1 2 8 7 20 
11 - (9) - - - - - - (9) 
Ejder - - - - (7) - - - (7) 
Storskrake - - 1 2 2 2 12 3 22 1 
Gravand - - - - (15) - - - ( 15) 
Grågås - 2 - 3 - - 22 - 27 2 
Sädgås - - - - - 7 1 - 8 
Kanadagås - - - - - 16 15 - 31 2 
11 - - - - (1) - - - (1) 
Knölsvan - 2 1 1 - - 8 - 12 3 
11 - - - (2) (6) - - - (8) 
Ormvråk - 10 7 4 2 12 15 2 52 7 
Fjällvråk - - - - - - (1 ) (4) (5) (1) 
Sparvhök - 1 2 - - - - - 3 1 
Duvhök 1 - - - 2 5 1 18 27 1 
11 - - - - - - - (1) (1) 
Havsörn 1 - - - - - 1 - 2 
Bivråk - 1 1 - - 3 3 - 8 
B run kär r hök 19 20 - - 5 10 7 - 61 5 
11 - - - - (1) - - j1 (1) (1 ) 
Blå kärrhök - - 3 - - - - - 3 1 
Ängshök - - (4) - (2) (7) - - (13) (1) 
Fiskgjuse 12 17 7 13 20 17 15 8 109 14 
Lärkfalk - - 2 2 - 2 3 5 14 1 
Pilgrimsfalk - - - 1 - - - - 1 
Stenfalk - - - - - - - (2 ) (2) 
Tornfalk 2 - - - 11 5 - - 18 1 
Orre - - - - - - 1 - 1 
Järpe - - - - - - 1 - 1 
Trana - - - - - 1 - - 1 
Kornknarr - - 1 1 - 1 4 - 7 
11 - - (1 ) (1) (9) - - - ( 11) (1) 
Rörhöna - - - - - 1 - - 1 
Sothöna - - - 1 - - - - 1 
Strandskata - (3 ) (1) (29) (26) (5) - - (64) (2) 
Tofsvipa - 52 16 - 1 17 16 8 110 3 
11 - - (35) - - (8) - - (43) (1) 
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Ar Ater-
Art 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Summa fynd 

St. strandpipare - - - - 5 6 13 3 27 
" - - (2) (12) (36) (1 ) - - (51) (2) 
M. strandpipare 1 - 2 12 6 6 8 12 47 1 
Ljungpipare - - m - - - - - (1) 
Fjällpipare (1 ) - - - - (3 ) (2) (7) 
Roskarl - - - (10) (3 ) - - 3 3(13) 
Enkelbeckasin - 6 5 2 7 4 2 5 31 3 

" - - (1) (2) - - - - (3) 
Dvärgqeckasin . - 1 - - - - - 1 1 
Morkulla - - -' - 1 - 1 - 2 
Storspov - - - - (1) - - - (1) 
Skogs snäppa 1 - - 5 4 2 14 8 34 1 
Grönbena 25 27 19 35 62 45 56 42 311 7 

" - - (1) - - - (4) - (5) 
Drillsnäppa 16 19 22 30 26 41 58 28 240 5 
\I - - - - - - (4) - (4) 
Rödbena - - - - - 3 - 1 4 
\I (3 ) - (2) - (3 ) (1) - - (9) 
Svart snäppa 1 - - - 1 - - - 2 
Gluttsnäppa - 6 1 1 1 1 1 1 12 2 

" - - - - - (4) - - (4) 
Småsnäppa - - - - 5 1 1 - 7 

" (5) - - - - - - - (5) 
Mosnäppa - - 7 2 1 1 6 2 19 
\I (3 ) - - - - - - - (3 ) 
Kärrsnäppa - 5 1 - 4 - 5 2 17 

" (1 ) - - (5 ) - - - - (6) 
Spovsnäppa - - 1 - - - - - 1 
Myrsnäppa - - (1) - - - - - (1) 
Brushane - 3 2 1 47 43 46 145 287 8 
\I - - - - - (4) - - (4) 
Skärfläcka (8) - - ( 18) (18) - - - (44) 
Smaln. simsnäppa - - (4) - - - (5 ) (2 ) (11 ) 
Labb - - - 2 - - - - 2 
Fjällabb - - - - - - (1 ) - (1) 
Gråtrut 1 - - - - - - - 1 

" - - (7) - - - - - (7) (1) 
Fiskmås 13 32 "17 - - - - - 62 
II (2) - - - - - (2) (1 ) (5) 
Skrattmås - 136 125 1 - - - - 262 19 

" - - (57) - - - - - (57) (4) 
Skräntärna 21 13 18 3 2 2 5 - 64 1 
Fisktärna 17 37 31 21 2 54 113 94 369 5 
\I - - (14) (2) (15) - - - (31 ) 
Silvertärna - - - (15) (49) - - (2) (66) 
Småtärna - - - - (13 ) - - - (13 ) 
Tordmule 1 - - - - 1 - - 2 
Tobisgrissla - - - - - 2 4 - 6 1 
Skogsduva - 2 - - - - - 1 3 
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Ar Surruna Ater-
Art 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 fynd 

Ringduva - 6 2 3 - - - - 11 1 
Berguv 1 3 - - 2 1 - 5 12 1 
Hökuggla - (2 ) - - - - - - (2) (1) 
Sparvuggla - - - - 1 - - - 1 
Kattuggla - 3 23 15 12 4 20 36 113 8 
Hornuggla - 9 7 22 - 3 15 1 57 1 
Pärluggla - 1 4 - - - - - 5 
" - (6) - - - - (6 ) - (12) 
TornsVala 88 371 400 75 96 174 15 22 1. 241 * " - - - - - - - (15) (15) 
Kungsfiskare - 1 - - 1 - - - 2 
Gröngöling 1 5 5 - - 1 - - 12 
St. hackspett - 7 10 1 1 3 - 3 25 
" - - - (1) (1 ) - - - (2) 
M. hackspett - 1 1 1 - (1) - - 3 (1) 
Spillkd.ka 1 1 4 - - - - - 6 
Göktyta 13 2 2 3 5 1 4 15 45 
Sånglärka - 5 (3 ) (4) - 2(2) 1 - 8(9) 
Ladusvala 101 183 107 203 262 368 81 185 1. 490 * " - - - (7) (6 ) (5) - - (18) 
Hussvala 20 29 14(8) 1 (1) 18 41 53 43 219 (9) I 

Backsvala 354 961 911 453 700 602 315 326 4,622 * " - (19) (159) - - - - - (178) 
Kråka - - (1 ) - - - 2 1 (4) 3 (5) 
Kaja 4 9 4 4 4 25 19 3 72 2 
Skata 2 13 17 21 14 10 29 17 123 2 
Nötkråka - 5 1 1 (1) 4(4) 4 - - 15(5) 
Nötskrika 7 9 18 3 4(1 ) 7 10 2 60(1) 1 
Lavskrika - - - - - - (2) - (2) 
Talgoxe 174 176 114 8 - - - - 472 * " (18) - (1) - - - - - ( 19) 
Blåmes 59 (6) 130 162(1) 2 - - - - 353 (7) * Svartmes 1 1 29 7 1 (3) (1) 7 (1) 2 48(5\ 
Tofsmes 2 8 5 19 10(3) - 18 (1) 7 69 t4\ 
Lappmes - (2) - - - - (1) - 3) 
Entita 21 (1) 60 94 37 27 51 13 34 337(1) 
Talltita 1 17 4 10(1) 12 (1) 3 1 (4) - 48(6) 
Stjärtmes - - 3 4 1 8 - - 16 
Nötväcka 8(2) 31 17 5(3) 12 15 11 14 113 (5) 
Trädkrypare - - - 1 (2) 4 1 (1) 1 7 (3) 
Strömstare 1 6 2 2(9) 3(3) 6(11) 1 7(7) 28(30) 
Gärdsmyg - 2 4 - - 1 - - 7 
Dubbeltrast - - - - 1 - - - 1 
Björktrast 27 86(4) 43(1) - - - - - 156 (5) 5(1) 
Taltrast 11 (3) 72 55(5) - - 39 20(1 ) 5(1) 202(10) 4(1 ) 
Rödvingetrast 1 49 29(3) 5 26 35 17(13) (3 ) 162~19) 6 
Koltrast 34(6) 78 69(7) (1) 4 60 26(2) - 271 16) 6 
Stenskvätta 13 7 - 1 5(2) 4(10) 16 3(4) 49(16) 
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Ar Ater-
Art 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Summa fynd 

Buskskvätta 5 14 "" 18( 1) 8 16 5 20(1 ) 86(2 
Rödstjärt 23 46 12(2) 17 11 10 27 (8) (2) 146 (12 1 
Sv. rödstjärt - - - 1 - - - - 1 
Näktergal 1 (1) (1) - - - - - - 1 (2 
Blåhake 2 8 9(8) 7(13) 2 6(33) 8(26) 3 (57) 45(137 
Rödhake 30(6 ) 77 92 20(1) 71(4) 59(1) 6 5(1 ) 360(13 3(2) 
Gräshoppsäng . - 1 1 (3) 10(3) 2(2) 6 11 9 40(8 1 
Flodsångare - 1 - - - - - - 1 
Rörsångare 23 178 85 319 321 310 26 35 1. 297 4 

" - - (3 ) - - - - - (3 ! 
Kärrsångare 1 - "" "" (2) 1 "" "" 2(2 
Sävsångare 19 170 153 415(2) 417 458 41 31 (2) 1..704(4 3 
Härmsångare "" "" 1 "" "" "" - "" 1 
Svarthätta 15(2) 70 57 12 (2) 41 46 (1) 6 (3 ) 247(8 2 
Höksångare - 1 "" "" "" "" - - 1 
Trädgårdssäng. 30(1) 44 73 43 70(2)100(1) 14 4(5) 378(9 1 
Törnsångare 8 29 17 45(1) 13 34 4 1 151 (1 1 
Ärtsångare 4 6 10 17 11 (2) 10 6 3 67(2 1 
Lövsångare 48 140 138 516 308 415 121 45 1. 731 2 

" (2) "" (1) "" "" (14) (34) (126) (177 
Gransångare 6 3 2 (4) 1 "" "" - 12(4 
Grönsångare - 1 "" - "" 1 "" 5 7 
Grå flugsnapp. 10(3) 23 40 38 33 35(3) 11 (1) 1 (3) 191(10 3 
Sv. flugsnapp. 40(1) 261 241 109 93 121(5) 97 (1) 81 (3) 1.043(10 6 
Halsbandsflug. - "" (1) "" - - "" "" (1 
Järnsparv 12(1 ) 35 19 11 13 (4) 18 6 (2~ 114(7 1 
Ängspiplärka "" 6 3(2) (1) - "" (2) ( 14 9( 19 
Trädpiplärka 2 16 7 8 7 7 3 "" 50 
Rödstr. pip!. - "" (1) - - (6) - - (7 
Sädesärla 136 235 161 187 190 206 58 16 1. 189 5 
Gulärla "" 5 "" 12(2) 9 11 5(8) (20) 42(30 
Sidensvans - 3 - - - 21 7 ~ 1) 46 77(1 
Varfågel - - - - - 1(5) 3) (1) 1 (9 (1) 
Törnskata 13 (6) 23 12 12 11 11 - 2 84(6 1 
Stare 36 158 82(16) "" - - - - 276(16 6(1) 
Stenknäck - 1 - 1 - 2 3 "" 7 1 
Grönfink 94 622 307 46 - - - - 1. 069 * Steglits - 1 - "" - - - - 1 
Grönsiska 17 23 1 11 41 105 4 1 203 1 
Hämpling 1 65 9 6(3) 48 30 - - 159 (3 3 
Gråsiska "" - 11 (3) 19 - 1 (1) 36(4) 67(8) 1 
Snösiska "" "" - 1 - "" "" - 1 
Domherre (4) 23 130 7 3 49 13 (3) 4(1) 229(8) 1 
Tallbit - "" - - - - (1) "" (1) 
M. korsnäbb - 1 - - - - - - 1 
Bofink 20(1) 90 113 "" "" 38 4(1) 10 275(2) 2 
Bergfink - 18 1 1 1 - 2(19) 53(9) 76(28) 
Gulsparv - 15 1 0(8) 3 6 25 11 "" 70(8) 1 
Sävsparv 69 105 73~~~141(:1) 14~ 121 25(2) 34(7) 716(36) 2 
Lappsparv - "" - - - (3) 
Gråsparv 21 145 28(3) - - 3 (1) 9 7 213(4) * Pilfink 40 118 48(2) - - 72 5 8 291 (2) * 24 
SUMMA 1890 5787 4872 3545 3740 4741 2421 2382 29.378 221 



ÄTERFYND 

Äterfyndskolumnen (tabell 2) upptar totalt 221 &terfynd, varav 23 

är resultat av märkningar gjorda utanför Sörmland. Övriga198 &ter

fynd fördelar sig geografiskt enligt följande: 

Sörmland 
övriga Sverige 
övriga Europa 
Afrika och Asien 

29 
22 

135 
12 

De l&ga &terfynds siffrorna har tv& förklaringar. Dels kommer de 

märkta f&glarna fortfarande att ge en del &terfynd, dels har n&gra 

av de arter som har de högsta &terfyndstalen helt utelämnats. Det 

är därför meningslöst att räkna ut n&gon &terfyndsprocent vare sig 

totalt eller p& enskilda arter. De arter för vilka &terfynds siffran ej 

är medtagna är antingen kulturbundna eller har varit utsat ta för in

tensiv nätmärkning med &tföljande höga &terfynds- eller kontrollfre

kvenser. Dessa arter, som har markerats med en asterisk (*J i 

&terfyndskolurnnen, är: 

• gräsand 
ID tornsvala 
ID ladusvala 
ID backsvala ., talgoxe 
ID bl&mes 
ID grönfink ., gr&sparv ., pilfink 

N&gra av dessa arter kommer att beröras närmare nedan. 

I övrigt har Re: s no'rmer tillämpats, d v s &terfynd gjorda inom 

tre m&nader eller 10 km fr&n märkplatsen är ej medtagna. Ej heller 

har märkarnas egna, äldre kontroller tagits med. 

Det senare i kombination med att vissa &terfynd utelämnats helt, 

leder till den n&got geografiskt sneda fördelning som redovisats o

van. De 12 &terfynd som noterats för Afrika/Asien är huvudsakligen 
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gjorda inom Medelhavsområdet. De längsta återfynd som finns med 

i detta material är några fisktärnor som anträffats i Sydafrika. 

Det finns varken anledning eller utrymme för att ta upp alla åter

fynd till granskning. I stället kommer några av de arter som uppvi

sar en representativ återfyndsbild eller kompletterar tidigare ofull

ständigtkändaförhållanden att redovisas nedan, huvudsakligen i sys-

)tematisk ordning. 

Ciconiformes 

Av 72 rördrommar, märkta som pull i Söderfjärden, Mälaren, 

har 12 återfynd inrapporterats under vinterhalvåret (okt - mars). 

De fördelar sig på sju länder enligt följande: 

Danmark l 
Estland l 
Holland l 
England l 
Frankrike 6 
Spanien 1 
Italien l 

Arten har sedan länge specialstuderats av Lars Broberg och kom

mer att redovisas närmare i annat sammanhang. 

Anseriformes 

Som framgår av tabell 2 har ett mycket stort antal gräsänder ring

märkts. Dessa är nästan uteslutande märkta vid Öster-Malma och 

det rör sig delvis om domesticerade änder. Deras flyttningar har 

studerats av Anders Bjärvall och tas inte upp här. 

Falconiformes 

Rovfåglarna uppvisar som väntat en hög återfyndsfrekvens. Sålun

da har drygt 1/10 av de märkta fåglarna återfunnits. Här kan tre 

utomeuropeiska fynd nämnas. Två fiskgjusar och en brun kärrhök 

från nordvästra Afrika. 
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Fig. 1. Karta visande 31 återfynd av Charadriiformes-arter. B= 
brushane (8), D=drillsnäppa (5), Dv=dvärgbeckasin (1), G=grönbena 
(7), G1=gluttsnäppa (2), E=enke1beckasin (3), M=mindre strandpipa-
re (1), S=skogssnäppa (1), T=tofsvipa(3l.Bokstäverna anger ungefär
ligt återfyndsläge. Liten bokstav = pull-märkt, stor bokstav = flygg. 
Siffra anger återfyndsmånad. - I övrigt, se texten! 

Charadriiformes 

Av i Sörmland märkta 1.155 vadare har 31 hörts av i form av åter

fynd eller kontroller. Deras lägen redovisas i fig 1. 

Tre av dessa, som skiljer sig ur märknings synpunkt och är intres

santa som återfynd, skall ges en närmare presentation. 

Dvärgbeckasinen, som är märkt under våren vid Eskilstuna, har 

återfunnits vid franska medelhavskusten under oktober månad. Det

ta förmodade författaren vara det första återfyndet för Sverige. Vid 
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genomgång av litteraturen hittades dock i Ringmärkningscentralens 

andra årsrapport en Ottenby-märkt dvärgbeckasin som återfunnits i 

östra Frankrike i mars 1960. Senare har Tåkerns fågelstation fått 

ett återfynd från Sicilien i december 1966. Dessa tre återfynd tyder 

på att dvärgbeckasinen skulle ha en sydligare flyttning än t ex enkel

beckasinen. 

,Mindre strandpiparen är märkt som pull vid kusten. Enligt utländs

ka källor ska övervintringsområdet ligga i Afrika, dit tre sträckvä

gar ska kunna urskiljas. Denna fågel torde snarast ha följt den mel

lersta vägen över Italien-Sicilien och kontrollerades i Libyen. Tidi

gare finns endast ett fynd publicerat för arten. En årsunge, som 

från födelseorten flugit nästan rakt österut och återfunnits i Ryss

land i augusti. 

Det tredje anmärkningsvärda fyndet avser den grönbena som märkts 

vid kusten i juli och skjutits en månad senare vid Moskva. 

De övriga vadaråterfynden, med undantag av tofsviporna, härrör 

från fåglar som märkts under höststräcket vid Eskilstunas och Kat

rineho1ms reningsverk. 

Strigiforme s 

De åtta kattugg1efynden är gjorda inom några mil från märkplatsen 

och hornugglan är från Östtyskland. I detta sammanhang kan nämnas 

att en berguv som märkts 1951 kontrollerades 14 år senare. 

Passeriformes och Apodiformes 

Av svalor, inklusive tornsvala, har nästan 8.000 exe:rnp1ar märkts. 

Endast tre återfynd från utlandet finns dock. Nämligen ladusvala 

från Algeriet, tornsvala från Västtyskland och Polen. Den enda ut

landskontakten för backsvala är en fågel som märkts i Finland och 

kontrollerats två år senare i E skilstuna-trakten. Däremot föreligger 

ett omfattande kontrollmaterial, som för den senare arten uppgår 

till ca 700 och bl a innehåller två fåglar som blivit sju år gamla. 

Detta material kommer eventuellt att redovisas separat senare. 
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Traståterfynden har sammanställts i tabell 3. Dessa återfynd upp

visar ett normalt flyttningsförlopp, såsom att taltrast och rödvinge

trast har flyttat längre söderut än koltrast och björktrast. Två av 

fynden kan vara värda att kommenteras. Rödvingetrasten som åter

funnits iRyssland hade begett sig ända till Georgien. Koltrasten som 

är anträffad i England i maj har märkts som ad hane under häck

ningstid fyra år tidigare. 

Samma tabell visar skillnaden i flyttning hos svartvit och grå flug

snappare. 

Som framgår av märkningstabellen har ett stort antal sångare 

märkts, vilka gett flera återfynd. Några av dessa har redovisats i 

fig 2. Speciellt intressant är återfyndet av gräshoppsångare från 

franska Pyreneerna. Detta torde vara första återfyndet utanför Sve

rige. Artens övervintringsområde anges i litteraturen vara "Medel

havsländerna". 

Land Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars Maj 

Danmark K 

Belgien b K 

England K B K 

Frankrike TT r R b 

Spanien s Tr S 

Portugal S T 

Italien ~G R rg B 

Sovjet R 

Tab. 3. Fördelning av 23 återfynd av sex Passeriformesarter på månad 
och land. B/b=björktrast (4 st), G/g=grå flugsnappare (2), K/k=koltrast (4), 
R/r=rödvingetrast (6), S/s=svartvit flugsnappare (3), T/t=taltrast (4). Liten 
bokstav betecknar fågel som märkts som pull i Sörmland och stor bokstav 
flygg fågel. - I övrigt se texten! 
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Fig. 2. Geografiskt läge för 10 återfynd av Passeriformes-arter. 
Samtliga, med undantag för varfågeln, som märkts som pull i Norr
land, märkta som flygga i Sörmland. G=g:dishoppsängare (1), L= 
lövsångare (2), S=sävsängare (2), St=stenknäck (1), R=rörsångare 
(3), V=val'fägel (1). - I övrigt, se texten! 

Samma karta visar det geografiska läget för två andra remarkabla 

ätel'fynd. Säledes har en" stenknäck märkt i Strängnäs under vintern 

päträffats följande vinter i Danmark. Från kontinenten föreligger 

material pä omfattande vandringar av stenknäck men detta torde va

ra det första svenska beviset för denna företeelse. 

Första tHel'fyndet aven varftigel med känd hemort, är en unge som 

märkts i Lule lappmark och kontrollerats i Belgien i november och 

december. 
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Avarter med utpräglat sydostlig flyttning föreligger några åter

fynd. Svarthätta har återfunnits i Grekland och Libanon. Och i det 

senare landet har en ärtsångare anträffats. Den svenska sädesärLiLn 

flyttar som bekant både mot sydväst och sydost. Inte helt oväntat 

har de sörmländska sädesärlorna sträckt mot SO och påträffats i Is

rael och på Cypern. 

Slutligen har några rapporter inkommit om fåglar som märkts i ut

landet och har påträffats i Sörmland. Det är följande arter: 

.. mosnäppa 
ID skrattmås 
.. backsvala 
.. rödhake 
.. rörsångare 
.. stare 
ID bofink 
1\1 grönfink 

Två av dessa ska preciseras. Rörsångaren är märkt i Schweiz och 

kontrollerad fyra år senare vid Katrineholm. Mosnäppan var märkt 

i Schlesvig-Holstein och kontrollerad vid Eskilstuna efter ett år. 
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BESÖK PÅ HÄVRINGE 

Bengt Larsson 

Längst ut i Sörmlands skärggrd - ca 15 km SO om Oxelösund -

ligger Hävringe. Koordinaterna är 58.36 N/17. 19 E. Önär 800 me

ter 19n9 och är som bredast 300 meter. 

Trots att ön är utsatt för starka erosionskrafter, såso~ vind, is 

och vatten, finns en förvånansvärt riklig flora. Ett mindre aspbe

stånd finns på öns inre, dit för övrigt nästan all vegetation är kon

centrerad. Björken är det vanligaste trädet. Vindpinad och lågvuxen 

bildar den i nord- sydlig riktning några täta ridåer över ön. Förr 

fanns enen talrikt men torrår har decimerat beståndet avsevärt. 

Södra delen av ön ligger lågt och är delvis vattendränkt mark. Där 

finns också ett mindre Phragmites- bestånd. Dessutom växer ensta

ka tallar, alar och Salix-g,uskar litet här och var. 

Bebyggelsen är koncentrerad till norra delen, där förutom ett 

stort antal bodar och stugor även Hävringe fyrbåk och lotsstation är 

belägna. Det är dock bara under sommarmånaderna som ön är be

bodd. Genom att Hävringe är militärt område har det varit svårt att 

komma iland, men genom vänligt tillmötesgående från Marinkom

mando Ost och Lotsverket har detta dock kunnat ordnas. 
,I 
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Från Hävringe föreligger mycket litet publicerat material. Det är 

främst K-G Sundström som skrivit om arkipelagens sjöfåglar. En

ligt gjorda uppskattningar lär ön hysa ett av Sveriges tätaste ejder

bestånd. En siffra på ca 200 häckande par är säkert ingen överdrift. 

Förf. har besökt ön vid följande tillfällen: 27.3 1965, 30.3, 21-

23.5, 23-25.8, 28-29.9 samt 18-20.10, alla under 1968. 

Avsikten med besöken har varit att utröna öns värde som rast

plats för småfågel samt möjligheterna att bedriva ringmärkning. 

Intressanta jämförelser skulle också kunna göras med Enskär, som 

ligger 12 km NO om Hävringe. 

Under de två tidiga vårbesöken i slutet av mars rastade en hel del 

småfågel. Bl a noterades rödhakar, järnsparvar, gärdsmygar och 

trastar. En ormvråk och några sädesärlor sträckte mot norr. 

Under besöket den 21-23 maj 1968 täckte ett högtryck Skandinavien, 

vilket förde in varmluft från SO. Lövsångare dominerade bland de 

rastande fåglarna. Den 21 maj sågs en svart rödstjärt, hane, vid 

bodarna i hamnen. 15 kustsnäppor och 12 småspovar sträckte mot 

norr och i havet S om Hävringe rastade flera tusen ejdrar. Den 22 

maj rastade flera ortolansparvar, varav en sjungande. Vid 10-tiden 

anländer en finkfågel från SO. Ivrigt lockande rastar den någon mi

nut i aspskogen. I flykten visar fågeln en klargul övergurnp. Med 

ledning av detta och tidigare erfarenheter avarten kunde fågeln utan 

svårighet bestämmas till g u l h äm p l in g (Serinus serinus ), hane. 

En art som inte tidigare iakttagits i Södermanlands län. Senare på 

dagen passerade en svart kråka mot NW. 
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Den 23 maj kl 03 sjunger en outfärgad rosenfink. N~gon timme se

nare ses en utfärgad rosenfink. En honfärgad och en utfärgad hane 

av mindre flugsnappare, av vilka den senare ringmärks, uppeh~ller 

sig hela dagen i aspskogen. En trana passerar mot NV. 

Den 23-25 augusti noteras de för hösten aktuella invasionsarterna, 

nämligen större hackspett och smalnäbbad nötkr~ka. Den senare ses 

i ~ttia exemplar, varav ett ringmärks. En juv rosenfink fouragerar 

i ogräsbest<1nden och kan senare ringmärkas. 

Den 28-29 september rastar rödhakar och kungsfåglar i stort an

tal. Kl 11 den 28 inf~ngas en juv r o s e n s t a r e (Sturnus ros eus) i 

ett slöjnät. Följande data noteras: Nästan hela fågeln enfärgat grå 

men med brunaktiga fläckar på bröstet. Pennornas och täckarnas 

kanter ljusare. Övernäbb rosenröd-mörkbrun och undernäbb mörk

brun. Ben mörkt rödbruna. Vänster vinge - 120,5 mm och höger 

vinge - 121 mm. Näbblängd - 23 mm och tars - 25 mm. Se även fo

to! 

Rosenstare. Foto: Bengt Larsson 

34 



Den 29 på morgonen uppmärksammade jag bland kungsfåglarna två 

fåglar som avvek från de förra i uppträdande och färgteckning. De 

hade en nästan rent grön översida med en gul övergump som lyste 

till i flykten. Såväl hjässtreck som ögonbryns streck framträdde tyd

ligt mot det mörkare huvudet. På det ena exemplaret sågs dessutom 

två vingband. Vid hemkomsten jämfördes ovanstående karaktärer 

med litteraturen, varvid fåglarna kunde bestämmas till k u n g s f å -

g et s ång a r e (Phylloscopus proregulus). 

Båda dessa observatione.r får sättas i samband med det lågtryck 

som täckte Nordeuropa i slutet av september. Kraftiga SO-vindar 

förde troligen över fåglarna till Sverige. 

Den 18 - 20 oktober hade de sena höstarterna anlänt till ön. En 

berglärka, småflockar av domherre, sidensvans och snösparv ras

tade. Dessutom sågs en jorduggla. 

Sparvuggla. Foto: Tony Haglund 
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NYA ARTER SÖRMLAND 

ISyANDSKNIPA (Bucephala islandica) 

Vid besök på p 10:s övningsfält i Vansö den 28 april 1968, såg jag 

en för Sörmland ny art, nämligen islandsknipa (Bucephala islandi

ca). Det var fyra exemplar, tre hanar och en hona. De låg i Sträng

näsfjärden, Mälaren, ca 150 meter norr om Husholmen och ca 300 

meter från land. Klockan var 17. 15 när jag först fick syn på dem. 

Solen stod alltså relativt lågt och jag hade den "i ryggen", d v s 

mycket gott medljus. Hanarna var svarta på ryggen och gråsvart

vattrade läng st ner på sidorna. Däremot fanns inget vitt på sidorna. 

Bröstet var vitt. Huvudet var svart men glänste i purpur i solske

net, vilket syntes mycket tydligt genom kikaren. Hanarna hade ock

så en vit kindfläck. På detta avstånd var det omöjligt att avgöra for

men på fläcken, men vid ett senare besök (kl 19. 15) låg fåglarna 

endast ca 50 meter från land och då kunde jag tydligt se att den var 

halvmånformad. Huvudformen i jämförelse med knipan var svårbe

dömd. 

Honan var mycket lik en kniphona. Den 29 a.pril kl 05. 30 besökte 

Leif Sandgren och jag platsen men fåglarna var då borta. 

Fåglarna kunde med lätthet identifieras som islandsknipor genom 

ovan uppräknade, i gott medljus , iakttagna fältkaraktärer . Detta gäl

ler naturligtvis endast hanarna. Honan antar jag vara samma art då 

den hade sällskap med hanarna. 

LEIF KARLSSON 

(T o m 1961 föreligger två fynd avarten i Sverige. Sedan dess är 
ytterligare några fynd gjorda i landet. Red.) 
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VADARESVALA (Glareola pratincola) 

Under ett besök vid Stadsfjärden i Nyköping söndagen den 25. 8 

1968 noterade jag en ansenlig anhopning av rastande vadare. Föru

tom 1 DO-tals brushanar fanns i strandkanten gluttsnäppa, småsnäp

pa och mosnäppa i mindre flockar. 

Kl 19.20 uppmärksammade jag en fågel, som starkt avvek från de 

övriga. Den höll sig mest för sig själv, men slog stundtals följe 

med de mindre vadarna .• 

Under flykten gjorde den tvära kast och syntes sysselsatt med in

sektsfångst. Vid kasten kunde en djupt kluven stjärt iakttagas. Få

geln var mörk på ryggsidan, hade ljusgrå undergump medan över

gumpen föreföll vit, möjligen beroende på kontrasten mot det mör

ka ryggpartiet. Då den vid ett tillfälle passerade mig på nära håll 

kunde jag se att den var rödbrun på vingarnas undersida. I flykten 

var den tärnlik. 

Då fågeln för en stund slog till på stranden och kunde ses i tub 
\ 

med 25 x förstoring noterade jag att vingarna var mörkt gråbruna 

och mörknade mot spetsarna. Strupe och bröst var smutsaktigt grå

gula. Bröstpartiet saknade klar avgränsning mot det mörkare par

tiet. Intrycket av tärna förstärktes då fågeln höll sig på marken. 

Då den efter en stund lyfte kunde på nytt det rödbruna pil. vingarnas 

undersida noteras. 

Eftersom mörkret föll ganska snabbt kunde kontrollobservationer 

ej ske och trots efterforsJcningar de närmast följande dagarna gjor

des ingen mer observation. 

Av noteringarna, särskilt fril.n observationens senare del, kom 

jag fram till att det var fril.ga om en vad a r e s val a (Glareola pra

tincola), sannolikt ungfil.gel eller gammal i övergil.ngsdräkt. 

HENR Y THOMANDER 
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VADARES VALA (Glareola sp) 

I skymningen den 27 augusti 1968 observerade jag en vadaresvala 

vid Vingåkersåns mynning i Kolsnaren. Vädret var vid tillfället bäs

ta tänkbara, vindstilla och +24
0

• 

I en flock svalor, som fångade insekter tätt över vassen och vatt

net, fick jag syn på en fågel som skilde sig från de övriga genom 

'~in tärnlika flykt och storlek. Från min observationsplats, ca 300 

meter öster om åmynningen, kunde jag studera fågeln som närmast 

på ca 50 meters håll i ganska god belysning. Den djupt kluvna stjär

ten samt den ljusa stjärtroten framträdde tydligt när den jagade. 
\ 

Däremot sågs aldrig färgen på vingens undersida. 

Tillgången på insekter var tydligen bäst vid åmynningen där den 

uppehöll sig mesta tiden. Åmynningen ligger rakt i W, varför mot

ljuset vid dessa tillfällen inte medgav några färgförnimmelser. 

Följande kväll besöktes platsen av B LARSSON och P G MOQUIST. 

De såg dock varken några svalor eller någon vadaresvala. 

Jag har tidigare sett vadaresvala av båda arterna, dels i Örebro 

1964 och dels i Österrike under 1968. 

BO ALTSTEDT 

KUNGSFAGELSANGARE (Phylloscopus proregulus) 

Den 29 september 1968 iakttogs två kungsfågelsångare på Hävringe 

(se "Besök på Hävr}nge"). BENGT LARSSON 

(T o m 1961 är arten sMd två gånger i Sverige. Sedan dess förelig
ger ytterligare några fynd. Red.) 

GULHÄMPLING (Serinus serinus) 

Den 22 maj 1968 sågs en hane av gulhärnpling på Hävringe (se "Be_ 

sök på Hävringe"). 
BENGT LARSSON 

(Ej angiven funnen i Srm i SOF:s förteckning 1962. Dock iakttagen 
vid Sandemar, Sthlms län den 8.6.1963. VF 24:1. Red.) 
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PERSONAL - SISTA CHANSEN ATT KOMMA TILL ENSKÄR 

Inför den sista säsongen på Enskär - det blir den femte säsongen -
söker vi medhjälpare: ringmärkare och assistenter. 

Verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som 1968, d v s 
med dubbelstation under tre veckor (preliminärt 16.8 - 7.9), samt 
ytterligare ett antal veckor vid södra udden (preliminärt 9. 8 - 5.10). 

Under förutsättning att landstigningstillstånd erhålls, vill vi även 
under två eller tre veckor undersöka vårfaunans sammansättning. 
Preliminärt skulle detta ske i slutet av maj eller början av juni. 

Tjänstgöringen omfattar 9 dagar (lördag t o m nästkommande sön
dag). Förfrågningar och anmälningar görs hos personalchefen: 

BENGT LARSSON tel 0150/170 88 
Gersnäsgatan 7 A 
641 00 Katrineholm 
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******************** 
RÖRDROM OCH BRUN KÄRRHÖK I SVERIGE 1969 

- en parallellinventering 

En av SOF sanktionerad riksinventering av rördrom och brun kärr
hök kommer att genomföras under säsongen 1969. Arterna har kom
,binerats och utvalts med tanke på att de förekommer i samma bio

"toper i samma delar av landet och att de båda är intressanta i mil-
jövårds sammanhang (förvas sning, biocider m m). 

1) RÖRDROM (hörda hanar) 

Målsättningen är att upprätta en prickkarta med samtliga rördrom
~som rapporterats hörda i landet under april-juli 1969. 

Räkning av rördromhanar sker lämpligen under tiden 1. 5 - 10.6, då 
hanarna är som mest stationära. Vid inrapporteringen anges datum, 
lokal och antal. Ange om möjligt om fåglarna hörts längre tid eller 
bara tillfälligt. Rapportera även förhållandena närmast föregående 
år, ev iakttagelser av honor samt indicier på häckning. Sökande ef
ter häckningsbevis är knappast meningsfyllt och eftersträvas inte i 
denna undersökning. 

2) BR UN KÄRRHÖK (häckande par) 

Inventeringen är dels en uppföljning av Enemars undersökning 1958, 
dels en fortsättning på förra årets påbörjade inventering. 

Inventeringen avser alla häckande par av brun kärrhök i landet un
der 1969. Rapportera datum för observationen, lokal och antal par. 
Ange vad häckningsuppgifterna baseras på (circusflygning, bobygge, 
bytesöverlämning , bofynd eller lokaltroget par under längre tid). 

En räkning 'av antalet flygga ungar är önskvärd för bedömning av 
häckningsresultatet. Rapportera även observationer av enstaka in
divid under häckningstid, samt avvikande biotopval. 

RAPPOR TERING 

Rapporterna bör sändas in efter häckningssäsongens slut och före 
den 15 augusti 1969. 'Sänd även negativa rapporter, så att man i 
framtiden kan avgöra om arten förbisKg s eller inte alls förekom! 

Rapportmottagare och bearbetare: 

1) Tandl. Lars Broberg, Domprostgränd 10, 152 00 STRÄNGNÄS 

2) Gunnar K A Andersson, Vildanden H:204, 222 34 LUND och 
Anders Larsson, Vildanden 1:303, 222 34 LUND 

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