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Våren och sommaren 1969 på Enskär 

(Meddelande nr 5 frin Hartsö-Enskär figelstation*) 

Ingemar Nord 

För första gingen sedan starten kunde vi i ir ägna en hel vecka it 

virsträcket vid Enskär. Vi valde sista veckan i maj och stationera

de oss pi Grönskär och Tvärholmen omedelbart norr om Enskärs 

nordspets . Ytterligare ett par besök gjordes under sommaren. 

MAJ 
JUNI 
JULI 

24-31 
1, 28-29 
12-13 

Under majveckan tjänstgjorde Stefan Bengts son och förf. 

*Meddelande nr 4 var infört i Figl. i Sörml. 2:11-17. 41 



VÄDER 

Temperaturen låg i slutet av maj mellan +So och + 12 0 under dyg

net, d v s ganskaså kyligt. Enda undantaget var den 27. S, då efter

middagstemperaturen var +17
0

• 

Början på veckan var klar, varför dels utstrålningen nattetid gav 

låga temperaturer och dels sjöbrisen förde kylig luft utifrån havet. 

Vindarna låg i början på SE och var måttliga. De övergick sedan 

till delvis friska SW-NW. 

HÄCKNING 

Nedanstående förteckning är endast ett axplock avseende de mest 

intressanta arterna. 

SKÄGGDOPPING (Podiceps cristatus) Ett par häckade i viken mel
lan Grönskär och Tvärholmen. Boet plundrades under veckan av 
kråkor. 

GRÄSAND (Anas platyrhynchos) Bo i ljung på Grönskärs högsta 
punkt. 9 ägg. 

EJDER (Somateria Molissima) Antal funna bon den 25. 5: Grön
skärjTvärholmen 7, Örskär uppskattat till 35, Enskär 6, Salt
klubben i Laxvarpet 3. 

GRAVAND (Tadorna tadorna) Mellan 2 och 4 gravänder sågs dag
ligen under sistamajveckan. Under andra veckani juli sågs en grav
and med ungar vid Tvärholmen (Ivan Petters son & Bengt Blohm) . 
Detta är den andra kända häckningen i Sörmland. 

KNÖLSVAN (Cygnus olor) Bo på lågt skär i Enskärsfjärden (norr 
om Enskär). 

ORRE (Lyrurus tetrix) Orrspel hördes från Enskär under majvec
kan. Den 12.7 sågs en höna med 2 kycklingar. 

JÄRPE (Tetrastes bonasia) Den 12.7 s<'lgs en järphöna med 5-6 
kycklingar på Enskär. Två järpar sågs även sommaren 1967. 

STRANDSKATA (Haematopus ostralegus) Häckar talrikt på skär 
och holmar. Äggläggning pågick 26.5 på litet skär N Grönskär. 

DRILLSNÄPPA (Tringa hypoleucos) Bo med 4 ägg påträffades i 
talldungen på Grönskär. 
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LABB (Stercorarius parasiticus) Ett par häckade p~ litet skär E 
Örskär som ligger NW Enskär. En av de gamla fåglarna f~ngades 
och märktes. 

HAVSTRUT (Larus marinus) Två häckande par nära Enskär, det 
ena i Enskärsfjärden (2 ungar + 1 röt ägg) och det andra sydväst om 
baracken (2 ungar). 

FISKMAs (Larus canus) p~ Saltklubben häckade ca 10 par och i 
viken mellan Grönskär och Tvärholmen i par. 

SILVER T ÄRNA (Sterna paradis aea) 5 par häckade p~ Saltklubben 
och ca 10 par i Enskärfjärden. 

TORDMULE (Alca torda) Avsikten var att vi skulle ha besökt kolo
nierna på Hamnskär och Garkast. Vädret var dock inte det bästa, 
varför besöket inställdes. Den 7.5 sågs ca 40 tordmular (IN) och i 
juli uppskattades antalet häckande par till ca 60 (Rolf Wohlin). 

KRAKA (Corvus corax) Kråkan häckade lika talrikt som förr om 
åren. 

SKATA (Pica pica) Gamla skatbon finns i slånsn~r vid sjön på En
skär. Ingen häckning i år. Under majveckan sågs två skator dagli
gen göra flera turer Enskär-Tvärholmen. 

BJÖRKTRAST (Turdus pilaris) Björktrasten häckade inte 1965-67 
däremot 1968. Nu fanns några par, därav ett med bo under byggna
tion under majveckan. 

äckningsterräng för höksångare (Sylvia nisoria) vid Laxvarpet på norra delen av Enskär. 
Foto förf. 



NÄKTERGAL (Luscinia luscinia) Tv~ näktergalar uppehöll sig sta
digt p~ revir, den ene NE sjön och den andre vid "punkt 6" p~ norra 
udden. 

HÖKSÅNGARE (Sylvia nisoria) Som alltid var höks~ngarna sv~ra 
att få något grepp om. De första anlände den 27. 5, d~ en hona märkt 
1967 kollades samt en hane sågs vid "gamla lägret". Den 29.5 sågs 
minst 3 hanar, den 30.54 hanar och den 31. 5 minst 5 hanar. 

2.8.6 konstaterades minst 6 revir men fortfarande inget bo. I juli 
märktes slutligen ungar från 3 kullar, varav en inte fanns med i 
siffran den 28.6. Förmodligen fanns även i år drygt 10 revir. 

MINDRE FLUGSNAPPARE (Ficedula parva) på kvällen den 30.5 
upptäcktes en mindre flugsnappare i ett videsnår p~ Enskärs norra 
udde. Fågeln fångades och ringmärktes. Kvällen därpå fanns ånyo 
en m.indre flugsnappare i samma snår. Den var omärkt. Des sa b~
da var förmodligen bara rastare. 

Den 12.7 hördes hela dagen två varnande mindre flugsnappare nord
ost om sjön. Höksångarna tog all vår tid, varför vi aldrig blev på 
det klara med om det fanns n~gra ungar. Häckning är dock inte ute
sluten. På samma plats hördes en sjungande mindre flugsnappare 
sommaren 1968 (Fågl. i Sörml. 2:10). 

STRÄCK och ÖVRIGA OBSERVATIONER 

STORLOM (Gavia arctic a) I slutet av maj sträckte storlom de fles
ta dagarna i mellan 5 och 16 ex. 

SVAR THAKEDOPPING (Podiceps auritus) Den 27. 5 låg 1 ex hela 
fm öster om Tvärholmen. Nyanländ flyttare? 

STORSKARV (Phalacrocorax carbo) 1 ex flög över Grönskär p~ 
morgonen 29.5. 

ALF ÅGEL (Clangula hyemalis) I sundet mellan Hartsö och Grön
skär s~gs alfåglar s g s dagligen under majveckan. Max 4 ex 29.5. 

GRÅGÅS (Anser anser) Max 9 ex den 25.5. 

VATTENRALL (Rallus aquaticus) Hörd 24-30.5 i sjön p~ Enskär. 

TOFSVIPA (Vanellus vanellus) Enstaka vipor sträckte söderut i 
slutet av maj. Den 29.5 dock en flock på 10 ex. 

MYRSPOV (Limosa lapponica) En sträckande myrspov hördes p~ 
kvällen den 28.6. 

TOBISGRISSLA (Cepphus grylle) Sågs dagligen i maj. på Örskär 
uppehöll sig 8 ex den 27.5, varför häckning är möjlig. 
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DUVA (Streptopelia sp) På morgonen den 29.5 sträckte en liten, 
ljus duva norrut. Turturduva (S. turtur) troligast. 

NATTSKÄRRA (Caprimulgus europaeus) Ett ex hördes spela ca 5 
s"ek kl 21. 15 den 27.5 på Gästklubben. på morgonen den 29.5 fånga
des en hane på Tvärholmen. 

TORNSVALA (Apus apus) Enda stora dagen var 31. 5, då ett par 
tusen tornsvalor sträckte norrut över Enskär. 

KAJA (Corvus monedula) Den enda observationen av kaja under 
våra 5 år på Enskär, är ett kadaver som hittades i tången i maj. 

BLAHAKE (Luscinia svecica) Den 24.5 sågs en hane vid sjön. 

GRANSANGARE (Phylloscopus collybita) 1 ex 26.5. 

GRA FLUGSNAPPARE (Muscicapa striata) Två goda sträcknätter 
förekom under majveckan: 26-27 och 31-1. 6. Den 27 var det mycket 
gott om grå flug på Enskär och på kvällen den 31 var oron stor bland 
flugsnapparna på norra Enskär . 

RINGMÄRKNING 

Fem nya arter fångades och ringmärktes: 

e LABB (Stercorarius parasiticus) - fångad med bur vid Örskär. 
e FISKMAS (Larus canus) - fångad med bur på Saltklubben. 
e SILVER TÄRNA (Sterna paradisaea) - en fångad med bur på Salt

klubben och två på skär i Enskärsfjärden. 
e STRANDSKATA (Haematopus ostralegus) - fångad i nät på Tvär

holmen. 
e KRAKA (Corvus corone) - två boungar märkta på Enskär. 

Majveckans märkningar fördelade sig på följande sätt: 

Datum Alla arter Lövsångare (Ph. trochilus) 

24.5 7 3 (42,9 %) 
25.5 96 82 (85,4%) 
26.5 37 30 (81,1 %) 
27.5 47 29 (61,7%) 
28.5 75 40 (46,7 %) 
29.5 56 35 (62,5 %) 
30.5 20 8 (40, O %) 
31. 5 14 6 (42,9 %) 

1.6 8 1 (12,5 %) 

Summa (30 arter) 360 234 (65, O %) 
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Två främmande fåglar kontrollerades 

- en koltrast, hane, märkt i Essex, ENGLAND, den 26.11. 1966 
fångades den 26.5 

_ en lövsångare märkt på Utklippan, Blekinge, den 22.8.1968 fång
ades den 25.5. Detta är vår första kontakt ringmärkningsvägen 
med en annan svensk fågelstation (Torhamns fågelstation). 

TABELL ÖVER RINGMÄRKTA FÄGLAR PÄ NORRA ENSKÄR 
vAR - SOMMAR 1969 

Art 

Strandskata (Haematopus ostralegus) ...... . 
Drillsnäppa (Tringa hypoleuca) ........... . 
Labb (Stercorarius parasiticus) ........... . 
Fiskmås (Larus canus) .................. . 
Silvertärna (Sterna paradisaea) ........... . 
Nattskärra (Caprimulgus europaeus) ...... . 
Göktyta (Jynx torquilla) .................. . 
Kråka (Corvus corone) ................... . 
Talgoxe (Parus major) ................... . 
Koltrast (Turdus merula) ................ . 
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) ........... . 
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) ...... . 
Näktergal (Luscinia luscinia) ............. . 
Rödhake (Erithacus rubecula) ............. . 
Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus) .. 
Härmsångare (Hippolais icterina) ......... . 
Svarthätta (Sylvia atricapilla) ............. . 
Höksångare (Sylvia nisoria) .............. . 
Trädgårdssångare (Sylvia borin) .......... . 
Törnsångare (Sylvia communis) ........... . 
Ärtsångare (Sylvia curruca) .............. . 
Lövsångare (Phylloscopus trochilus) ...... . 
Grå flugsnappare (Muscicapa striata) ...... . 
Sv flugsnappare (Ficedula hypoleuca) ...... . 
Mindre flugsnappare (Fitedula parva) ..... . 
Sädesärla (Motacilla alba) ................ . 
Törnskata (Lanius collurio) .............. . 
Stare (Sturnus vulg aris) .................. . 
Grönfink (Chioris chioris) ................ . 
Bofink (Fringilla coelebs) ................ . 
Gulsparv (Emberiza citrinella) ............ . 

SUMMA (31 arter) 
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Antal 
märkta 

1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
1 

11 
2 
2 
1 
2 
7 

12 
7 

16 
20 

234 
15 

2 
1 
2 

10 
8 
4 

15 
1 

396 

varav 
pull. 

2 

7 

2 

6 

4 

21 



Marina aders uppträda 

undei det senaste decenniet 

Rudiger Kasche 

Sörmla s inla 

I samband med att rapportkommitteniSörmland bildades 1964 och 

började sammanställa fågelobservationer från Södermanland, be

slöts att redovisningen skulle begränsas till sällsyntare arter. Ar

ter som uppträdde sparsamt, men dock regelbundet, skulle arkive

ras för att senare behandlas mera utförligt i ett något vidare tids

perspektiv. Till denna kategori kan man främst föra arter som ex

panderat under senare år eller sådana som förekommit tämligen 

konstant i landskapet men blivit förbis edda av ett eller annat skäl. 

Sedan dess har visserligen rapportkommitten skiftat redovisnings

form men behovet av gruppvisa översikter kvarstår. Denna sam

manställning, som snarast behandlar förbisedda arter, får ses som 

ett första försök att täcka denna brist. 

Materialet till denna sammanställning har erhållits från rapport

kommitten, vilket har kompletterats med ett upprop i "Fåglar i 

Sörmland". Några av de redovisade arterna finns ocks<'t med i två 

rapporter i "Vår fågelvärld" under 60-talet. Intressant jämförel

sematerial har vidare funnits i en artikel i "Fauna och flora" (Gyl

lin & Källander 1963). 

Samtliga observatörer och rapportörer tackas. De senare är: 

Björn Ahlbom, Lars Broberg, Tony Haglund, Lennart Wahlen (Jo
hansson), Leif Karlsson, Anders Larsson, Ingemar Nord, Sven
Eric Swanquist, Raoul Västiiä och Roland Ylven. 
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De föreliggande observationerna täcker tiden 1958-1967, vilket 

stort sett sammanfaller med den nu aktiva ornitolog-generationen 

landskapet. Ett maximum av antal obs ervationer finns i början av 

60-talet. Någon uppföljning av äldre litteratur har ej gjorts. 

Beteckningen "marina arter" är en aning diffus men får här avse 

arter som större delen av året vistas i havsmiljö. Häckningsområ

det är som regel marint, ofta i kombination med ett nordligt lim

niskt. Inom denna ram faller naturligtvis åtskilliga arter, .varav i 

denna sammanställning behandlas: bergand, alfågel, svärta, sjöor

re, ejder, strandskata och roskarl. Mer eller mindre gemensamt 

för dessa arter tycks vara att deras regelbundna uppträdande i 

Sörmlands inre är negligerat i litteraturen. Enligt "Förteckning ö

ver Sveriges fåglar" (1962) är sålunda flera avarterna ej anträffa

de i sörmländska insjöar. 

När det gäller ett kustlandskap kan det vara tveksamt om de ak

tuella fåglarna är genuint inlands sträckande eller om de bara till

fälligtvis har förirrat sig in över fastlandet. Då huvuddelen av ob

s ervationerna är gjorda inom landskapets väs tr a delar kan man nog 

lugnt påstå att det verkligen är sträckande fåglar som har setts i 

de allra flesta fallen. Ca 90 % av iakttagelserna är tämligen jämnt 

fördelade mellan Eskilstuna- och Katrineholmsområdet. Resteran

de 100/0 kommer huvudsakligen från Strängnäs -området. Från kust

zonen i sydöst föreligger överhuvudtaget inga observationer. 

Materialet sammanfaller alltså nästan helt med de två ornitolog

tätaste områdena i landskapet. 

Vid Katrineholm är det Näsnaren som är den viktigaste rastplat

sen. För närmare beskrivning av denna sjö hänvisas till Larsson 

(1963). För Eskilstuna-området gäller att de flesta iakttagelserna 

är gj orda i Eskilstunaån, som rinner mellan Hjälmaren och Mäla-

ren. 
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ARTERNAS FÖREKOMST 

Nedan behandlas de olika arternas uppträdande i landskapet i sys

telTIatisk ordning. Vid bedölTIningen av växlingar i antalet observe

rade exelTIplar, eventuellt beroende på populationsförändringar , 

bör hänsyn tas till två faktorer: 

1. Ornitolog aktiviteten synes snarare ha lTIinskat än ökat i berörda 

olTIråden. 

2. Vissa fåglar torde ha räknats ett flertal gånger, vilket ingår i 

det totala antalet observerade fåglar. Så är troligen fallet lTIed 

alfåglar SOlTI setts i Näsnaren. Förf. har dock valt att ta lTIed 

det totala antalet oavsett OlTI det rört sig OlTI salTIlTIa exelTIplar. 

Denna lTIetod har naturligtvis brister, lTIen dessa kan undvikas 

OlTI totala antalet fåglar relateras lTIot antalet observationstill

fällen. 

BERGAND (Aythya lTIarila) 

Enligt salTIstälTIlTIiga uppgifter har berganden populationslTIässigt 

sett lTIinskat sin häckningsförekolTIst i södra delen av Sverige, tro

ligen beroende på klilTIatologiska faktorer (jälTIför Förteckning över 

Sveriges fåglar 1962, Voous 196 O). Förhållandet inolTI bergandens 

nordliga häckningsolTIråde är inte känt. 

Gyllin & Källander (op cit) anger från Närke ett färre antal obser

verade exelTIplar jälTIfört lTIed äldre lTIaterial. Något sådant finns 

inte att tillgå för SöderlTIaniands del, varför eventuella slutsatser 

OlTI lTIinskande population är riskabla att dra. 

Den ornitologiska verksalTIheten har snarare lTIinskat i de olTIrå

den där flertalet bergandsobservationer görs, varför ett eventuellt 

lTIinskat antal obs erverade exelTIplar kan förklaras av detta. 
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Berganden visar sig huvudsakligen under oktober-november, dock 

ses den oregelbundet under mars-april-maj liksom i september 

och december. Medeltalet observerade ex. per observationstillfäl

le är ungefär lika för oktober och november:: 9,3. Se fig 1. Det 

största antalet observerade exemplar är från Näsnaren vid Katri

neholm där antalet flera gånger varit mellan 20 och 60 ex. 

160 ex 
1 48 

1 4 3 

140 1 6 

1 4 

120 

100 

80 

60 

40 

20 
20 21 

11 

J F M A M J J A S O N D 

Fig. 1. Antal observerade bergänder (Aythya mari/a) per månad under åren 1960-1968 i Söder
maniands inland. Det totala antalet anges ovanför staplarna, medan antalet observat'.:>nstillfällen 
anges i staplarna. 

ALFAGEL (Clangula hyemalis) 

Materialet visar att alfågeln är e n visserligen till antalet spar

sam, men dock regelbunden gäst i Sörmlands inland. Betecknande 

nog (se fig 2) är det sällsynt att få se mer än en fågel per observa

tionstillfälle. Dock finns observationer på upp till 12 ex samtidigt 
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60 ex 
21 
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11 
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J F M A M J J A S O N D 

Fig. 2. Antalet alfåglar (Clangula hyemalisJ sedda i Södermanlands inland per månad under åren 

1959-67. Förklaring: se fig. 1. 

i Näsnaren (12.11. 1963 BL), som är den plats där 75 % av alla ob

s ervationer gjorts. 

Alfågeln förekommer sällsynt under mars-april-maj, då enstaka 

exemplar ses. Det totala antalet alfåglar 1959-1967 under novem

ber är 60, relaterat till 21 observationstillfällen. Medeltal 3 ex. 

Enligt Fört. är arten ej sedd i invatten i Sörmland. 

SVÄRTA (Melanitta fusca) 

Observationerna av svärta i inlandet under 1960-talet visar sig 

huvudsakligen vara fr~n oktober och november. Från Katrineholms

trakten föreligger observationer av enstaka ex varje år. Observa

tioner finns också från maj (tre från Näsnaren och en från Flätt

sjön). 

I Fört. (1962) uppges inga säkra observationer av svärta i Sörm

lands inland, vilket alltså bör korrigeras. 
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SJOORRE (Melanitta nig ra) 

Sjöorren sträcker allmänt över inlandet, vilket kan höras under 

vårnätter med lämplig väderlek. Likväl är observationerna av ras

tande sjöorrar fåtaliga för Södermanlands inland. De flesta görs 

i april och maj. En observation från 2.9.1960 i Djulösjön vid Kat

rineholm är anmärkningsvärd eftersom sjöorren vid denna tidpunkt 

ännu ej torde ha läTnnat häckplatserna i norr. Under senare delen 

av året ses sjöorren regelbundet, dock ej i lika stora tal som i ap

ril-maj. Det största antalet observerade exemplar är från Söder

fjärden den 21. 5.1962, då 25 ex sågs (KW). 

100 ex 

80 

60 

40 

20 

J F M 

2 6 ,--
1 5 

A 

1 o 2 

r--= 
l 2 

M 

2 o 
r-- 18 

4 i---
1 2 

I--+--, 

J J A S O N D 

Fig.3. Antalet observerade sjöorrar (Melanitta nigraJ i Södermanlands inland per månad 1960-

1967. Förklaring: se fig. 1. 

52 



EJDER (Somateria molissima) 

Observationer av ejder i inlandet är mycket sällsynta. Det rör 

sig troligen om fåglar som kommit ur kurs under vårsträcket i 

samband med oväder. De är huvudsakligen från april. I två fall fö

religger observationer av ett par (cf <il). 

10.4.1960 
15.5.1963 

1cf 
1cf 
19 

Hjälmarsnäs R Kasche 
Gorsingeholmsviken, Mäl. L Karlsson 

" 
Söderfjärden, Mälaren 
Hedfjärden 

L Karlsson 
L Karlsson 
B Ahlbom 

3.7.1963 
19.4.1964 
13.4.1965 
14.4. 1965 

10'19 
10'19 

id' Sillen L Wahlen (Johansson) 

STRANDSKATA (Haematopus ostralegus) 

Strandskatan synes vara en regelbunden besökare av Söderman

lands inland. Observationerna är spridda på flera platser i västra 

delen av landskapet. Något bevis för häckning i inlandet finns ännu 

inte. Två strandskator som uppehöll sig på en ö i Tisnaren under 

första halvan av maj 1961 visade dock tecken på att hävda revir. 

Fåglarna skrämdes dock av fiskare (förf. ). 

Flertalet observationer utgörs aven fågel, dock har i några fall 

flera setts. Som mest åttc. stycken på sträck vid Näsnaren (L Pet

tersson). Tidpunkten för de flesta observationerna är vid isloss

ningen; flera av fåglarna har setts stående på isen. En observation 

i juni, en i juli samt tre i augusti föreligger dessutom. 

ROSKARL (Arenaria interpres) 

Roskarlen är en sällsynt gäst i inlandet. Materialet från Sörm

land visar att alla observationer utom en, utgörs av enstaka fåglar. 

Observationerna är gjorda i områden där ornitologaktiviteten är 
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störst. Troligtvis är det också de bästa rastplatserna. Observa

tionerna visar också att roskarlen inte stannar någon längre tid på 

rastplats en, utan sträcker normalt vidare s amma dag. Enligt 

Fört. (1962) är roskarlen inte noterad i inlandet i Sörmland. 

18-21. 8.1960 ex Rening sve rket, Eskilstuna T Haglund & 
K Adolfs son 

29.5-2.6.19611 ex Rening sve rket, Katrineholm B Larsson m fl 

25.6.1961 1 ex Reningsverket, Katrineholm L Pettersson 

10.5.1962 1 ex Rening sverket, Katrineholm B Larsson & 
R Kasche 

31.5.1962 ex Näsnaren (i skrattmåskol. ) SE Swanquist 

9.9.1962 juv Gorsingeholm L Broberg 

29.8.1965 ex Rening sverket, Eskilstuna T Haglund & 
K Adolfs son 

15.5.1966 1 ex Go r sing eholm L Karlsson 

30.5.1966 2 ex Öja, Hjälmaren T Haglund 
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E Ag 

ipeinven rI ng rmla 1 

Leif Sandgren 

Under april-maj utfördes en inventering av häckande tofsvipor in

om valda provytor. Det var i år första året i en femårsperiod där 

inventeringen syftar till att följa de numerära fluktuationerna bland 

häckande vipor, andelen spolierade bon och orsakerna därtill, om

lagda kullar m m. Arbetet bedrivs av landets fågelstationer och or

ganiseras av Kvismare fågelstation. 

TOFSVIPEBIOTOPEN 

De tätaste vipbestånden finner man på mer eller mindre sanka 

strandängar, oftast med kort gräs, men även odlade områden ut

nyttjas ofta (i regel är dock bestånden glesare där). Nackdelen med 

odlad mark är naturligtvis att markanvändningen kan växla (höst

eller vårsådd o s v) och dessutom löper åtskilliga bon risk att för

störas av jordbruks redskap. Sankmark å andra sidan kan översväm

mas vid högvatten, varvid an.dra bon förstörs. 

OMRADETSSTORLEK 

Vid planeringen av arbetet var det nödvändigt att ställa områdets 

storlek i relation till det förmodade antalet häckande par. 

Området fick inte vara så stort och kräva så hög arbetsinsats att 

resultatet skulle bli beroende av inventerarens tid (och lust) för ar

betet, men det måste ändå täcka så många par att tillfälliga föränd

ringar (beroende på t ex växlande markanvändning) kunde neglige

ras, i annat fall skulle de inverka för kraftigt på resultatet och ge 

en felaktig grund för den årsvisa jämförelsen. 
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Vi löste probleITlet genoITl att välja fyra olika oITlråden, så att de 

var för sig beräknades innehålla ett rimligt antal par. För varje 

oITlråde gjordes en underlagskarta i skala 1:10.000 ITled vägar, tyd

liga terrängforITlationer och liknande angivna. l ITlöjligaste ITlån val

des naturliga, lättdefinierade gränser. 

LÄGES- och BIOTOPBESKRIVNING (se även karta) 

OITlråde 

Beläget på båda sidor om sjön Bondkroken vid Läggesta och längs 

Råckstaåns östra strand. Det är oITlkring 4 kITl
2

, varav hälften är 

läITlplig biotop, bestående av delvis sank och tuvig ängsITlark - be

tesITlark och höst- eller vårsådd åker. Längs ån finns ställvis al 

och sälg, vid sjön vass, starr- och tågarter. 

OITlråde 2 

Mellan Kinglöts udde och FiholITl intill Sörfjärdens västra strand, 

oITlkring 4,5 krrf ITled åker och ängsITlark samt några ITlindre skogs

dungar. Längs stranden ett 100-200ITl brett bälte av sank tuväng, 

vilken övergår i betesITlark eller höst- eller vårsådd åker. 

OITlråde 3 

1,2 kITl
2 

vid Eskilstuna reningsverk vid Eskilstunaån och E 3-an. 

InoITl oITlrådet ligger reningsverkets sI aITl d aITlITl a r och oITlkringlig

gande höst- eller vårsådd ITlark. 

OITlråde 4 

OITlkring 4 kITl
2 

beläget vid Nyköping på båda sidor OITl Arnöån och 

på två igenfyllda soptippar vid flygfältet. NärITlast ån ligger sank

ITlarken endast några dITl över åns norITlala vattenstånd och över

sväITlITlas lätt. Längre från ån vidtager oITlråden ITled odlad ITlark. 

Växtligheten vid ån utgörs i huvudsak av olika starr- och tågarter 

på de gaITlla soptipparna till största delen av olika gräs. 
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INVENTERARE 

Område Leif Sandgren Akers styckebruk 

2 Leif Carlsson Eskilstuna 

3 Kurt Adolfs son Eskilstuna 

4 Henry Thomander Nyköping 

UTFÖRANDE 

Området genomsöktes med kikare så noggrannt som m6jligt, frår. 

bil där det var möjligt (vilket var säkrare eftersom viporna då i re

gel inte lämnade boet) eller genom att sitta stilla på högt belägna 

plats er. För att få med alla häckande par utfördes räkningen flera 

gånger (det fanns ju alltid risk för att en ruvande hona undgick upp

täckt vid något tillfälle eller inte fanns vid redet just d<'t). Varje bo 

prickades in på den ritade underlagskartan. I de flesta fall notera

des ocks<'t antalet ägg, men detta ansåg vi inte vara nödvändigt för 

slutresultatet, så inga större ansträngningar gjordes att besöka var

je hittat bo. I möjligaste mån antecknades också 1:a kläckning lik

som störningar och spolierade bon. 

RESULTAT 

Område 2 3 4 

Antal bon 27 12 6 39 

1: a äggläggning 2 maj maj 28 april 

1: a kläckning 24 maj 

Spolierad häckning 9 2 3 29 

- av jordbruksredskap 9 2 3 14 
- av högvatten 4 
- av kråka 11 
- av annan orsak 

Totalt 84 bon 
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43 bon (=51%) spolierades; därav 2/3 av jordbruksredskap under 

vårbruket (=1/3 av totala antalet bon). Atminstone inom område 1 

hade viporna ruvat ca 14 dagar innan detta igångsattes och bo och 

ägg krossades. De flesta viporna stannade sedan kvar i omgivning

arna utan att hävda nytt revir. 

Inom område 4 tog högvattnet i Arnöån fyra bon (ett bo med tre 

ägg låg under vatten ett dygn men äggen blev trots det utruvade) och 

vid de igenfyllda soptipparna härjade kråkor. HT berättar att en 

hona som fått äggen förstörda under vårbruket återfanns vid Heby i 

Uppland en månad senare. Hade hon fortsatt mot norr för att göra 

om försöket? Hur förändras beståndet? Är årets andel spolierade 

bon (51%) representativt och är vårbruket en så stor orsak? 

Kanske kan kommande år ge oss svaren på dessa och andra frågor. 

Ringmärkning av nattskärra på norra Enskär den 29.5.1969. Foto: Ingemar Nord 
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Båven en rs die 1 

Gerd Isaksson & Ingemar Nord 

Pil. senare år har trycket pil. de centrala delarna av Sörmland ökat 

allt mer, framför allt fril.n Stockholms-omril.det. Det rör sig både 

om tillfälliga helgbesökare och - framför allt - om "sommartorpa

re". Ganska naturligt söker sig de flesta till sjöar. En eller tvil. 

fritidsstugor vid en mindre sjö innebär sällan nil.gra större stör

ningar i naturen, men när regionsplanerarna börjar tala om tusen 

och il.ter tusen stugor i mer eller mindre stadsliknande fritidsbyar, 

dil. ställer man sig genast fril.gan: til.l den det? Naturen alltså. 

I början av 1969 kom det till vil.r kännedom att man (=Stockholms

regionen) hade planer pil. att förlägga 12.000 (tolv tusen) fritidsstu

gor vid Båven, den största sjön i mellersta Sörmland. 

Bil.ven har hittills till största delen lämnats orörd. Till följd av 

detta och kanske en del andra faktorer, sil. har Bil.ven ännu i dag re

lativt goda värden när det gäller vattenförorening. Där finns ocksil., 

trots en uppenbar tillbakagång de senaste il.ren, en av världens (!) 

tätaste populationer av fiskgjuse. Det vet vi tack vare Sten Öster

löfs mil.ngil.riga undersökningar av fiskgjusen i dessa trakter. Men 

i övrigt visade det sig att de faunistiska uppgifterna fril.n Bil.ven var 

relativt fil. och oftast resultatet av tillfälliga besök. Nil.gon systema

tisk undersökning hade inte genomförts. 

FSO beslutade därför att pil. försök genomföra en undersökning 

sommaren 1969. Bil.ven delades därvid in i sex omril.den, vilka an

sil.gs lämpliga ur arbetssynpunkt. 
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OMRÄDEN (fig 1) 

Ädö-området. Omfattar den västligaste delen mellan Skebokvarn 
och Oxbro. 

2 Sparreholms -området. Omfattar nordvästra delen med Sparre
holmsviken, Rockelstafjärden och Aspöfjärden. 

3 Inbåven-området. Omfattar nordöstra delen mellan Boxtorp ocl: 
Kleva inklusive Hornaskogen. 

4 Penningbyviken. Omfattar sydöstra delen mellan Kleva och Pen
ningby. 

5 Ripsa-området. Omfattar Båvens södra strand mellan Sofieiund 
och Sibro inklusive Tyviken, Hornafjärden, Ekeby- och Edeby
sjön men exklusive Tova-halvön. 

6 Vibyholms-området. Omfattar de centrala och sydvästra delar
na, d v s Gullfjärden med Tova-halvön, stranden mellan Ulv
sund-Oxbro-Sibro samt större delen av den södra viken. 

+-l Malma 

+G'yt 

f-Hyltinge 

~FLEN 

+- H usby -Oppunda ,.I.-lid 

Fig. 1. Områdesindelning av sjön Båven i mellersta Södermanland. 
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UNDERSÖKNINGAR 1969 

Våren och sommaren 1969 har 3 av områdena besökts: 2, 4 och 6, 

medan övriga områden av olika anledningar inte studerats i år. An

svariga har varit: 

för samordningen - Gerd Isaksson, Stjärnhov 
område 2 - Leif Carlsson, Eskilstuna 
område 4 - Robert Franzen, Solna 
område 6 - Folke Andersson, Hälleforsnäs 

Övriga observatörer: 

Hjördis Carlsson, Roland Ylven, Ivar Stenberg, Yngve Lindblom, 
Karl-Axel Andersson, lvIauritz Eriksson, Göran Nyström, Svante 
Gustavs son, Alf Lettersjö och Tage Wahlberg . 

FSO ber härmed att få tacka samtliga för ,1 e t arbete de lagt ner. 

Uppläggning 

Något större arbete lades inte ner i förväg inför årets studier. En 

av anledningarna härtill var att undersökningen verkligen skulle få 

karaktären av förstudie. En annan anledning var den ringa erfaren

het som de flesta deltagarna tidigare hade av Båven. 

Ett antal personer vidtalades på våren att ta sig an det område 

som låg bäst till geografiskt för deras del. Uppgiften var att till

sammans med kollegor på orten i så stor utsträckning som möjligt 

förlägga sina exkursioner till undersökningsområdet. Dessa besök 

borde fördelas över undersökningsytan. 

Uppgift önskades i första hand om häckning av storlom (Gavia arc

tic a) och fiskgjus e (p andion haliaetus) s amt därutöver om intres s an

ta observationer. Innehållet i bebodda rovfågelbon skulle inte kon

trolleras. 
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Resultat 

Storlom (Gavia arctic a) (fig 2) 

Område 2 Förekommer allmänt. Antalet par svårt att fastställa. 
Den 1.6 sågs t ex 7 ex i Gummerängsfjärden och den 
15.6 4 ex på samma plats. 

Inte omöjligt med 10-15 par. Någon häckning kunde inte 
konstateras. 

Område 4 På 6 lokaler sågs storlom i par, varav ett med en unge. 
På två lokaler sågs ensamma gamla fåglar, varav den 
ena hade 2 ungar. 

Ingen lom sågs i den södra hälften av viken. 

Område 6 Antalet observerade par: 10, varav 3 med ungar. Ytter
ligare hanar hörda nattetid, varför 15 par inte är osan
nolikt. 

De tre undersökta områdena kan uppskattas hysa mellan 25 och 35 

par storlom. Den stora osäkerheten beror på svårigheten att inven

tera en art som storlom, men också på Båvens utseende med ett 

s tort antal uddar, vikar och holmar. 

Fiskgjus e (Pandion haliaetus) 

Förutom inventerarnas resultat, har vi också fått ta del av Sten 

Österlöfs material från åren 1967-1969, för vilket vi här ber att få 

framföra vårt varma tack. 

Område 1 Lyckad häckning konstaterad i ett bo och mis slyckad i 
ett. Ytterligare ett bo var nerrasat och ett fjärde som 
var bebott åtminstone 1964 besöktes inte. 

Område 2 Gjusen var en vanlig syn över vattnen. 6 par konstate
rades häcka. Av dessa misslyckades 2. Ytterligare 2 
par observerades inom området. 
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Område 3 

Område 4 

Område 5 

Område 6 

En lyckad häckning känd. 

5 fiskgjusbon hittades. I dessa lyckades häckningen i 2, 
medan en misslyckades. De övriga 2 var obebodda. Yt
terligare ett bo är känt från 60-talet, men besöktes in
te nu. 
I södra hälften av viken, där bebyggelsen är tätast, hit
tades inget bo. 

7 bon, varav ett var skadat, ett annat tomt och ett tred
je inte besöktes. I de 4 övriga lyckades häckningen. 

14 bon besöktes. 5 var obebodda och i ett misslyckades 
häckningen. Lyckad häckning således i 8 bon. 

Inom de tre undersökta områdena (2,4,6) konstaterades 1969lyc

kad häckning i 14 bon och misslyckande i 4 bon. 7 bon var inte be

bodda för året. Totalt för Båven blev siffrorna: 20 lyckade och 5 

misslyckade häckningar. Minst 8 användbara bon stod tomma. Yt

terligare observationer tyder på några häckningar till inom ett par 

av områdena. 

Här nedan redovisas några siffror ur Sten Österlöfs material från 

åren 1967-1969. De tyder knappast på någon positiv utveckling av 

fiskgjusepopulationen i Båven. 

1967 1968 1969 

Antal besökta, bebodda bon 15 19 13 

Antal besökta, obebodda bon 1 6 

Antal helt mis slyckade häckning ar 8 5 3 

Antal flygga ungar 14 32 >18 

Antal flygga ungar (medeltal per bo 2,0 2,3 <2, O 
med lyckad häckning) 

Efter den fina uppgången 1968 stod ett stort antal bon tomma 1969. 

I de bon där häckningen lyckades sjönk antalet flygga ungar till ung. 

2 per bo. 
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ÖVRIGA OBSER VA TIONER 

HÄGER (Ardea cinerea). Koloni på 7 par inom område 6. 4 ex sed
da tillfälligt i område 3 och 2 ex i område 2. 

KNIPA (Bucephala c1angula). I Gullfjärden (område 6) har 5 kullar 
gått ut. Häckning i holk vid Juvan. 

DUVHÖK (Accipiter gentilis). 1 ex vid Valösund 4.6. 

GLADA (Milvus milvus). 1 ex vid Tovaviken 3.8. 

PILGRIMSFALK (Falco peregrinus). 1 ex överflygande Tova 28.6. 

SKRÄNTÄRNA (Hydroprogne tschegrava). 11 ad och 2 juv observe
rade vid Torlundaholmen 3.8. 

STENKNÄCK (Coccothraustes coccothraustes). 1 ex i hagmarken 
öster om Sparreholm den 4.6. 

+l Malma 

-f-Hyltinge 

~FLEN 

,'- H u5by~Oppunda 

t-G'yl 

'l-lid 

+~ Björnlundo 

+ ludgo 

-t- Spelvik 

Fig. 2. Storlom (Gavia arctica). Observerade par med eller utan ungar, samt ensamma fåglar med 
ungar. 
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UPPROP 

Riksinventering vintern 1969170 

SOF:s riksinventering kommer även att omfatta våra fåglars vinterutbrednings
förhållanden. Rapportera alla observationer av o/'lnJ!/'åk, spa/'vhök och blåhök 
under tiden 1 december 1969 - 31 januari 1970. Meddela också om arterna 

v ökat eller minskat som övervintrare i din hemtrakt de senaste åren. Sänd rap
porterna före den 1 mars 1970 till 

Örninventering 4-6 januari 1970 

Staffan Ulfstrand 
Zool. inst. 
Helgonavägen 3 
223 62 Lund 

Alla observationer av örn, så detaljerat som möjligt, under nämnda tid bör rap
porteras. Även negativa rapporter, uppgifter om örn som kanske inte observerats 
de nämnda dagarna men eljest har uppehållit sig inom ett visst område samt de
taljerade dräktbeskrivningar är välkomna. Rapportmottagare för Svealand är 

Skrattmås 

Staffan Rodebrand 
Kronvägen 31 
170 24 Skälby 

Uppgifter om skrattmåsens häckning i Sverige, såväl historiska som nu aktuella, 
samt uppgifter om skrattmåsens Larus ridibundus sträck, ensam eller tillsammans 
med fiskmås Larus canus , sänds till 

Tornfalk 

Stig Fredriksson 
Gibraltargatan 88/B 728 
41279 Göteborg 

För en undersökning av tornfalkens övervintring i Sverige önskas uppgifter om ob
servationer under november-februari, helst fr o m 1955/56. Uppgifterna, som bör 
omfatta datum, antal och lokalangivelse (gärna i förhållande till kyrka e dyl) sänds 
till 

SJlen-Ake Hansson 
Birkagatan 49 
252 60 Hälsingborg 
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