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Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation hösten 1969 

(Meddelande nr 6 från Hartsö-Enskär fågelstatior') 

Ingemar Nord 

Med utgången av 1969 har fem säsonger avverkats på Enskär och det skulle bli 
den sista för denna gång. En enkät bland medlemmarna i Föreningen Söderman· 
lands ornitologer, som är hUvudman för fågelstationen, tyder emellertid på en 
fortsättning, om än i mindre skala. 

Här ska endast lämnas eij. kort redogörelse för verksamheten under hösten. För 
vår· och sommarverksamheten lämnades en rapport i Fåglar i Sörmland 2:2. 

Efter dessa fem år ftnns ett stort, delvis obearbetat och opublicerat material som 
vi nu ämnar sanunanställa och publicera i bl a denna tidskrift. Av materialet kan 
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nämnas vikt- och måttuppgifter (mer än 10.000 data), egna kontroller (ca 2.000 
uppgifter) och kontroller mellan norra och södra uddarna. 

Verksamhetsperioder 

Norra 
Södra 

Personal 

18.8 - 14.9 (28 dagar) 
9-10.8, 23.8-14.9, 18-21.9, 27.9-5.10 (38 dagar) 

Ringmärkare 
• norra Karl-Erik Fah16n, Lars Broberg, Ingemar Nord, Leif Sandgren 
• södra Tony Haglund, Leif Sandgren, Henry Thomander, Gerd Isaksson, In

gemarNord 

Assistenter 

• norra 
41 södra 

Gäster 

Göran Pettersson, Jan Gustavsson, Göran Fah16n, Bo Bergman 
Roger Eriksson, Olof Callin, Bo Bergman, Jan Isaksson, Hans Wester
berg 

Under hösten har ett flertal föreningar inbjudits till en skärgårdsresa med studie
besök vid stationen. De. som på detta sätt stöttat vår ekonomi är Köpings biolo
giska förening, Eskilstuna naturvänner, Nyköpings biologiska förening, Järvafål
tets ornitologiska klubb samt grupper och enskilda från andra orter. Till alla des
sa vill stationsledningen framföra ett varmt tack! 

Väder 

Under de månader verksamhet pågick på Enskär kan vädret sammanfattas så 
här: 

• Augusti Mycket varm. Nya värmerekord i bl a Åkers styckebruk med 32,0. 
Den 21-23.8 överraskade kraftig blåst. 

e September Växlingsrik, mild i söder, kylig i norr. Södra Sverige hade under 
första hälften full högsommarvärme. Den allt överskuggande vä
derhändelsen var stormcyklonen den 21-22.9 med svår storm till 
orkan i södra Sverige. Ett nytt oväder den 28-29.9 var något sva
gare, dock svår storm med orkanbyar i Syd- och Mellansverige. 
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(II Oktober Mild och nederbördsfattig. 

Observationer 

Det är möjligt att det var det varma vädret under augusti och september som 
gjorde hösten till den ojämförligt sämsta 'Under de fem åren. Detta framgår bäst 
av ringmärkningssiffrorna som blev 820 ex vid södra udden och 1.439 vid norra 
udden. Se även separat artikel om ringmärkningen på annan plats i detta häfte. 

Av invasioner märktes ingenting, utom möjligen för nötskrika (se nedan). Redo
görelse lämnas här för några av de intressantare observationerna. 

Norra udden 

Häger Ardea cinerea 1 ex flög upp till Hartsö i skymningen den 2.9. 

Brunand Aythya ferina 1 ex på vattnet 21.8. 

Grågås Anser anser 3 ex överflygande 31.8. 

Gravand Tadorna tadorna 1 ex 20 & 22.8. 

Duvhök Accipiter gentilis 1 hane flög i ett nät men tog sig ur, 12.9. 

Havsörn Haliaetus albicilla Sågs 24.8 (1 ad), 31.8 (1-2-1 ex) och 5.9 (2, varav 
åtminstone 1 ad). 

Brun kärrhök Circus aeruginosus 1 juv sträckte mot Hävringe (SW) 24.8. 

Missbildad näbb hos lövsångare (Phylloscopus trochilus). Den enda lövsångare med missbild
ning av detta slag av ca 2.000 ex som förf. märkt på Enskär. Foto: förf. 
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Järpe Tetrastes bonasia 1 ex vid Laxvarpet 11.9. 

Trana Grus grus Vid 12-tiden den 2.9 upptäcktes 16 tranor i nordost. Höjden 
var mellan 500 och 1000 meter. Plogen löstes upp och fåglarna började kretsa. 
De ordnade upp sig igen och tog en sydvästlig kurs. Under observationen hade 
fåglarna sjunkit till ca 200 meters höjd. Uppenbarligen tog termiken slut över 
havet. Detta bestyrks också av dagbokens vädernoteringar: »Klart. Cumulus för
söker komma ut från land, men upplöses». 

Ku~tpipare Charadrius squatarola Sträckande ex mellan 19.8 och 11.9. Enstaka 
ex utom den 11.9, då 6 ex rastade öster om Tvärholmen. 

Rödspov Limosa limosa 1 ex mot söder vid middagstid 5.9. 

Brushane Philomachus pugnax En observation: 12 rastande ex öster om Tvärhol
men 11.9. 

Berguv Bubo bubo En berguv sågs flyga över ett sund några km NE Enskär un
der dagtid 6.9. 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes ssp 2 ex kom in från W och fortsatte norrut 
mot Hartsö 2.9. Den 4.9 upptäcktes 2 ex på hög höjd mot NW. 

Buskskvätta Saxicola rubetra Största antalet (10 ex) observerat på sankäng nord
väst om sjön den 31.8. Nästföljande dag var platsen tom. 

Höksångare Sylvia nisoria Två sena observationer: 1 ex 1.9 och 1 ex 12.9; båda 
ringmärktes. 

Ortolansparv Emberiza hartulana Observerad vid 6 tillfållen mellan 24.8 och 8.9. 

Missfärgad vinge hos lövsångare (Phylloscopus trochilus) i augusti på norra Enskär. Teckning
en var likformig på båda vingarna och på stjärten fanns motsvarande teckning fast svagare. 
Bland de nära 5.000 lövsångare som ringmärkts har endast 2-3 varit partiellt albinistiska; of
tast pil ett par av vingpennorna och i nacken. Foto: förf. 



Södra udden 

GråhakedoppingPodieeps griseigena l ex 28.9 och troligen även 1 ex 3.10. 

Storskarv Phalaeroeorax earbo Inte under något av de föregående åren har så 
många storskarvar kunnat ses. Den 2.9 räknades 125 ex och den 3.9 hela 168 ex 
på skären i söder. 

Häger Ardea cinerea l ex mot N på kvällen 2.9 Gämför norra). 

Bläsand Anas penelope Trots en sydlig vind på 20-25 m/sek sträckte en flock på 
70-80 bläsänder lågt över vågtopparna mot SW den 29.9. 

Fjällvråk Buteo lagopus Det bästa vråksträck som noterats sedan starten fick vi 
uppleva 4-5.10. Båda dagarna kan antalet sträckande fjällvråkar uppskattas till 
närmare 50 ex. Riktningen var i allmänhet västlig eller nordvästlig. NW-sträckan
de fjällvråkar sågs ännu vid 16-tiden den 5 vid Studsvik. Roland Staav meddelar 
(i brev) sträck av 13 resp 20 fjällvråkar vid Gärflotta, S Södertöm, de båda da
garna samt från Landsort ca 40 resp ca 100 fjällvråkar. Vissa av vråkarna kan ha 
dubbelräknats av observatörerna Klas Karp och Mats Peterz. Från den 5.10 
rapporterar S-O Jansson (I Kikaren 10(1969):3:5-6) minst 50 vråkar, de flesta 
troligen fjällvråkar, på sträck söder om Nyköping. 

Brun kärrhök Cireus aeruginosus 1 ex 23.8. 

Pilgrimsfalk Faleo peregrinus 1 ex jagade under em 3.10 över hällarna på västra 
sidan. 

Stenfalk Faleo eolumbarius Enstaka ex 20, 21 och 27.9 samt 3.10. 

Järpe Tetrastes bonasia 1 ex skrämdes upp nära fyren 28.9. 

Trana Grus grus Normalt ses endast någon enstaka, mindre flock flyttande tra
nor. I höst blev det något mer: 30.8 - 3 ex mot NNW, 2.9 - tre plogar på 86, ca 
50 och ca 40 ex mot SW redan 04.40 på morgonen samt 28.9 - 4 ex mot WSW. 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago På morgonen den 1.10, då vindstyrkan låg 
mellan 15 och 20 m/sek, stöttes 9 enkelbeckasiner upp bland enbuskar på helt 
torr mark på mellersta Enskär. 

Ringduva Columba palumbus Den 28.9 sträckte ca 2.800 ringduvor över Hartsö 
mot SW-WSW mellan 07.00 och 10.00. 

Kattuggla Strix alueo En spelande kattuggla hördes mitt på ön på kvällen 31.8. 

Korp Corvus eorax Vid 8-tiden på morgonen den 28.9 gjorde en korp sträckför
sök vid södra udden. 
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Nötkråka Nuci[raga caryocatactes ssp 1 ex sågs 31.8. 

Nötskrika Garrulus glandarius I slutet av september och början av oktober sågs 
fler nötskrikor än under föregående höstar. De största flockarna var på 20-25 
ex. 9 ex ringmärktes mot 2 under de fyra föregående åren. Aven privatmärkare 
har mellan 20 och 30 ex fångats i kråkfålla i mellersta Sörmland under senhöst 
och vinter 1969-70, vilket vida överstiger tidigare års fångstsiffror. 

Taigasångare Phylloscopus inomatus Den 30.9, dagen efter den hårda stormen, 
gjordes följande observation (hämtat ur dagboken): »På förmiddagen sågs under 
en kort stund en Phylloscopus hoppa på marken vid videsnåren öster om ba
rackberget. Den var relativt mörkt grön med markant ögonbrynsstreck, utan 
hjässband och med ett vingband. Övergumpen sågs aldrig. Enda tänkbara är en 
taigasångare som hade de mellersta täckarna liggande över det inre vingbandet.» 

Att det inre vingbandet kan täckas av vingtäckarna då vingen hålls i viloläge be
kräftas aven fåltobservation på Hesse10 i Danmark 19.10.1964 (Rab01, J. 1969. 
Sjreldnere fugle på Hessel0, isrer 1964-1967. - DOFT 63:120). Jämför även fo
to i Fåglar i Sörmland 1(1968), sid 17, där halva inre vingbandet är täckt. Ob
servatör: förf. 

Mindre flugsnappare Ficedula parva Förutom 1 ex som ringmärktes 11.9 gjordes 
också observationer 12-14.9. 

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 1 ex hört 28.9. 

Sidensvans Bombyeilla garrulus En enda observation, tillika ovanligt tidigt: ca 
15 ex mot norr på morgonen den 7.9. 

Bofink FringiIla coelebs Goda sträckdagar var 2 och 3.10. Den 2 sträckte ett par 
tusen bofmkar från SE mot NW. 

Pilfmk Passer montanus Endast en obs: 1 ex i torr tall 1.10. 
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Ringmärkningen på Enskär 1969 

(Meddelande nr 7 från Hartsö-Enskär fågelstation*) 

lars Broberg 

Under 1969 bedrevs ringmärkning för femte året vid Enskärs södra udde (sta
tion S) samt för andra året vid norra udden (station N). 

Efter den lyckade treveckorstesten vid N hösten 1968 utökades verksamheten 
där till 4 veckor med start 18 augusti. Vid S genomfördes traditionell höstmärk
ning tidvis mellan 9 augusti och 5 oktober varvid båda stationerna kunde hållas 
bemannade samtidigt under nära 3 veckor i en följd. För första gången genomför
des också vårmärkning (sista maj veckan vid N) för vilket redogjorts i Fågl. i 
Sörml. 2:2 (Meddelande nr 5). Antalet fångstdagar under 1969 var 33 vid S och 
40 vid N. 

Totalt märktes 2.655 fåglar av 57 arter. Detta var en oväntat låg siffra. Märk
ningarna utgjorde endast omkring hälften av beräknat antal. Härtill bidrog fram
förallt det dåliga fångstresultatet vid S, 820 ex, det s-ämsta under femårsperioden. 
Ä ven vid N blev höstresultatet sämre än året innan, 4 veckors nätfångst gav 1.439 
ex mot 1.600 under 3 veckor 1968. 

Under den period båda ståtionerna fungerade jämsides var fångsten så gott som 
samtliga dagar högre vid N. Strömmen av tättingar var genomgående nordriktad 
under morgontimmarna och beteendet befanns identiskt oavsett om det gällde 
vår- eller höststräckande fågel! I båda fallen sökte sig nattflyttarna om morgonen 
närmaste väg till fastlandet, d v s norrut. Antagandet att den nordriktade flyg
riktningen under hösten 1968 skulle ha varit en följd av de då rådande envisa 
NE-vindarna kan avfärdas. Fenomenet visade sig under hösten 1969 vara tämli· 
gen oberoende av vindriktrtingen. De två sista säsongernas test vid N har klart vi
sat att den norra udden (Enskärs nordspets samt intilliggande Grönskär-Tvärhol
men) är den mest givande fångstplatsen på Enskär - inte södra udden som na
turligt förutsattes när arbetet påbörjades hösten 1965. 

Arets bästa dagsresultat uppnåddes 30 augusti vid N. Denna dag nymärktes 323 
fåglar med lövsångaren som dominerande art (77 %). Vid S iakttogs inflygning 

*Meddelande nr 6 är infört i detta häfte. 7 



Tabell över antal märkta fåglar per månad 1969 vid S och N. Antal f/lngstdagar inom paren
tes. 

månad maj juni juli aug sept okt 

station S 142(8) 383(20) 295(5) 

station N 352(8) 28(3) 16(1) 859(14) 580(14) 

av småfågel från SE men någon anmärkningsvärd ansamling förekom aldrig och 
endast 31 fåglar märktes. 

Invasionsarterna har utgjort en extra krydda på Enskär under de gångna höstar
na; 1965 främst svartmes, 1966 mindre korsnäbb och bändel, 1967 pärluggla, 
1968 nötkråka och större hackspett. Hösten 1969 upplevdes därför som ovan
ligt fattig då inga speciella invasionsarter noterades förrän sent i september då 
nötskrikor började uppträda på dagsträck. Av dessa fångades 9 ex mot 2 under 
alla tidigare år. 

Endast för 6 arter (mot 10 1968) nåddes 100 märkta: lövsångare 1.030, kungs
fågel 450, grå flugsnappare 176, rödhake 122, bofink 115 och ärtsångare 100. 
I övrigt hänvisas till tabellen nedan. 

För några arter har fångst siffrorna dalat anmärkningsvärt under femårsperioden, 
det gäller speciellt för göken (14-5-1-2-0). För andra har fångsten så gott 
som upphört 1968-69 såsom för tornsvalan (11-8-56-0-0), för ladusvalan 
(13-20-9-0-1) och för hussvalan (19-14-9-0-0). Och samtidigt har fångst
en av sångare minskat vid S. Sannolikt föreligger ett samband med näringstill
gången på ön. Under de två torrsomrarna 1968 och 1969 har många kärr och 
pölar stått uttorkade. Produktionen av myggor torde ha avtagit avsevärt. Några 
försök att testa förekomsten av insekter har inte gjorts men rent subjektivt har 
denna tid för personalen upplevts som mindre insektsbesvärande än åren 1965-
67. Ska vi fånga mycket fågel på Enskär får vi tydligen dras med myggen! Nu 

har ön snabbt tömts på morgontimmarnas fågelöverskott. Endast ett mindre an
tal har stannat kvar och provianterat. 

Nya märkarter under 1969 blev knölsvan (5 ungfåglar ur 2 kullar), strandskata 
(1 ad), labb (1 ad häckande), fiskmås (1 ad häckande), silvertärna (3 ad häckan
de) och kråka (2 pull). 
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..................... ----------------------- --- ------

Tabell över ringmärkta fåglar vid Hartsö-Enskär fågelstation (58.41 N/17.29 E). 

Antal ringmärkta Äter-

Totalt (S) (N) Totalt Totalt fynd 

Art 65-68 69 69 1969 65-69 69 Tot 

Knölsvan Cygnus olor · .. - - 5 5 5 
Sparvhök Accipiter nisus . . . . · . 4 1 - 1 5 - 1 
Tornfalk Falco tinnunculus . . · .. · . 5 - m m 5 
Vattenrall Rallus aquaticus . . . . · . 1 - - m 1 
Strandskata Haematopus ostralegus .. m - 1 1 1 
Morkulla Scolopax rusticola . . · ..... 1 - - - 1 
Drillsnäppa Tringa hypoleucos .. · ... 12 - 8 8 20 
Gluttsnäppa T. nebularia ....... 3 - - - 3 
Labb Stercorarius parasiticus · .. · . - - 1 1 1 
Fiskmäs Larus canus · . · . · . · .. - - 1 1 1 
Silvertärna Sterna paradisaea · . · ... - - 3 3 3 
Gök Cuculus canorus · . · . · . · ... 22 - - - 22 
Sparvuggla Glaucidium passerinum · .. 1 - - - 1 
Pärluggla Aegolius funereus ....... 94 - - - 94 
Nattskärra Caprimulgus europaeus. . . . 1 - 1 1 2 
Tornsvala Apus apus .... · .. 75 - - - 75 
Gröngöling Picus viridus . . . . · .. 3 - - - 3 
Större hackspett Dendrocopos major 63 - - - 63 
Mindre hackspett D. minor .. .. · . 10 1 - 1 11 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus . 1 - - - 1 
Spillkråka Dryocopus martius . . · .. 10 - - - 10 
Göktyta Jynx torquilla . . . · . .. 24 2 4 6 30 
Ladusvala Hirundo rustica .. · .. · . 42 - 1 1 43 
Hussvala Delichon urbica. . . . · .. 42 - - . 42 
Backsvala Riparia riparia . ... · ... 3 - - - 3 
Kråka Corvus corone · ; · .. · .. · . - - 2 2 2 
Nötkräka Nucifraga caryocatactes . ... 14 - . - 14 
Nötskrika Garrulus glandarius ,:< 2 9 - 9 11 - 1 · . · ... 
Talgoxe Parus major · . · .. · .. 96 31 5 36 132 
Blåmes P. caeruleus · .. · . · .. 200 9 - 9 209 
Svartmes P. ater. . · . · . . . · .. 24 1 - 1 25 
Entita P. palustris .. . . . . . . . . . . 60 4 3 7 67 
Talltita P. montanus · .... . .... 22 2 - 2 24 
Stjärtmes Aegithalos caudatus · . · ... 7 - - - 7 
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Antal ringmärkta Äter-
Totalt (S) (N) Totalt Totalt fynd 

Art 65-68 69 69 1969 65-69 69 Tot 

Nötväcka Sitta europaea . ........ 5 - - - 5 
Trädkrypare Certhia familiaris . . . . . . 60 6 1 7 67 
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes · .. 24 8 - 8 32 
Björktrast Turdus pilaris . . . . . . . . . 4 - - - 4 1 1 
Taltrast T. philomelos . . . . . . . . . . 162 27 4 31 193 1 1 
Rödvin'getrast T. iliacus ........ 21 9 - 9 30 - l 
Ringtrast T. torquatus . . . . . . . . . . 1 - - - 1 
Koltrast T. merula . . . . . . . . . . . . 30 2 7 9 39 - 1 
Stenskvätta Oenanthe oenanthe .... 79 16 22 38 117 - 2 
Buskskvätta Saxicola rubetra · .... 24 - 9 9 33 
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus · . 586 22 35 57 643 - 3 
Svart rödstjärt Ph. ochruros. . . . . . . 1 · · - 1 
Näktergal Luscinia luscinia · ...... 1 - 3 3 4 
Blåhake L. svecica . . . . . . . . . . . 6 1 1 2 8 
Rödhake Erithacus rubecula. . . . . . . 399 107 15 122 521 . 1 
Gräshoppsångare Locustella naJVia. . . 1 - · · 1 
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus · . 9 - - · 9 
Sävsångare A. schoenobaenus · .... 4 - l 1 5 
Härmsångare Hippolais icterina. . . . . 7 - 2 2 9 
Svarthätta Sylvia atricapilla . . . . . . 377 15 29 44 421 - 2 
Höksångare S. nisoria . . . · ...... 49 · 14 14 63 
Trädgårdssångare S. borin · ..... 324 10 42 52 376 
Törnsångare S. communis · ..... 231 10 47 57 288 
Ärtsångare S. curruca . . . · ..... 629 25 75 100 729 1 3 
Lövsårigare Phylloscopus trochilus. . . 3.948 117 913 1.030 4.978 2 10 
Gransångare Ph. collybita 117 16 · 16 133 - 1 
Grönsångare Ph. sibilatrix 59 · 7 7 66 
Taigasångare Ph. inornatus 1 - - - 1 
Kungsfågel Regulus regulus . 1.009 211 239 450 1.459 1 3 
Grå flugsnappare Muscicapa striata 718 34 142 176 894 
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 345 12 30 42 387 1 3 
Mindre flugsnappare F. parva · .... 13 1 1 2 15 
Halsbandsflugsnappare F. albicollis · . 1 · · · 1 
Järnsparv .Prunella modularis · .... 15 6 · 6 21 
Ängspiplärka Anthus pratensis . . . . . 9 1 - 1 10 
Trädpiplärka A. trivialis . , ..... 122 3 8 11 133 - 1 
Skärpiplärka A. spinoletta · ..... 3 - · - 3 
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kQ-

Antal ringmärkta Äter-
Totalt (S) (N) Totalt Totalt fynd 

Art 65-68 69 69 1969 65-69 69 Tot 

Sädesärla Motacilla alba · ........ 284 7 21 28 312 1 2 
Gulärla M. [lava. . . . . . . . . . . . . 49 - 3 3 52 - 1 
Varfågel Lanius excubitor . . . . . . . . 3 - · · 3 
Törnskata L. collurio . . . . . . . . . . 169 17 42 59 228 1 2 
Stare Sturnus vulgaris. . . . . . . . . . 22 2 19 21 43 
Grönfw<' ChIoris chIoris . . . . . . . . 6 · 10 10 16 
Grönsiska Cal'duelis spinus ....... 133 1 · 1 134 2 2 
Gråsiska C. [lammea .......... 10 · · · 10 
Domherre Pyrrhula pyrrhula . . . .. 27 · · · 27 
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra . . 67 · · · 67 . 2 
Bändelkorsnäbb L. leucoptera . . . . . 11 · · - 11 
Bofink FringiIla coelebs · ....... 278 64 51 115 393 . 4 
Bergfink F. montifringilla 40 1 · 1 41 - 1 
Gulsparv Emberiza citrinella . . . . . . . 38 8 5 13 51 
Ortolansparv E. hortulana ....... 9 - 2 2 11 
Sävsparv E. schoeniclus · ....... 13 1 - 1 14 

Summa 11.395 820 1.835 2.655 14.050 11 49 

Antal arter 81 39 43 57 87 9 23 

Antal fångstdagar 33 40 
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Av rariteter fångades 2 mindre flugsnappare; summa 15 ex har märkts under de 
sista 4 åren. Av öns häckande höksångare märktes 7 ad och 7 pull. 

För ringmärkningarna under 1969 har följande personer svarat: 

södra norra totalt 

Björn Ahlbom 3 O 3 
Stefan Bengtsson O 133 133 
Bo Bergman 55 28 83 
Lars Broberg 6 773 779 
Karl-Erik Fahlen O 89 89 
Tony Haglund 7 O 7 
Gerd Isaksson 74 O 74 
Ingemar Nord 372 712 1084 
Hans Pettersson 16 22 38 
Leif Sandgren 53 78 131 
Henry Thomander 232 O 232 
Ulf Widemo 2 O 2 

Summa 820 1835 2655 

Äterfynd och kontroller 

Liksom under 1968 inrapporterades under 1969 11 återfynd genom Ringmärk
ningscentralen. Totalt föreligger 49 återfynd av 14.050 märkta fåglar = 0,35 %. 
Inga egna kontroller är då medräknade. 

Stationen har varit lyckosam när det gäller återfynd av sina båda topparter 
lövsångare och kungsfågel. De 2 senaste lövsångarna rapporterades från Polen 
och Egypten, därmed har 10 återfunnits (alla utomlands) av 4.978 märkta 
(0,2 %). Även kungsfågelmärkningarna,1.459, har givit ett fynd i Polen (tredje 
utlandsfyndet). Arets båda Polenfynd är resultat av ringmärkningsinsatsen »Ope
ration Baltic». 

Av egna märkningar utförda under åren 1965-68 kontrollerades 12, därav 2 
från 1965, 5 från 1967 och 5 från 1968. Arterna var entita (1), höksångare (1), 
törnsångare (4), sädesärla (1), bofink (3) och gulsparv (2). De 2 fåglarna från 
1965, 1 törnsångare och 1 bofink, märktes båda som ad och var således vid 
kontrollen minst 5 år. Höksångaren, märkt som ad hona 1967, kollades den 27 
maj, den första dag som arten iakttogs på ön våren 1969. 
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Under femårsperioden har 7 fåglar kollats märkta på annan ort, därav under 
1969 hela 3 ex: 1 lövsångare märkt som genomflyttare på Utklipp an i Blekinge, 
1 ung sparvhök från ön Fifång vid Trosa samt den första med utländsk ring, 
1 koltrast märkt i England. Chansen att påträffa en fågel med främmande ring 
på Enskär är nu 1 på 2.000. 

Äterfynd rapporterade 1969 

Samtliga märkningar har gjorts på Enskär, Bälinge sn, Södermanland (58.41N/ 
17.29 E). 

Björktrast Turdus pilaris 

4.049.286 18.10.68 
5.2.69 

Taltrast Turdus philomelos 

4.076.347 2.10.69 
4.11.69 

Ärtsångare Sy!via curruca 

1.338.775 22.8.67 
25.5.69 

juv 
+ 

fl 
+ 

fl 
v 

Lövsångare Phylloscopus trochilus 

1.418.277 

1.432.507 

21.8.68 
25.8.68 

30.8.69 
20.9.69 

fl 
v 

fl 
v 

Coriano 43.58 N/12.36 E, Rimini, Forli, 
ITALIEN (»abbat. Cesena, Turdus pilari~» 

Idro 45.44 N/I0.28 E, Brescia, ITALIEN 
(»abbat. Tordo, Turdus ericetorum») 

Ikö 58.58 N/17.38 E, Mörkö, Söderman
land (»ärtsångare ad», kontrollerad) 

Mierzeja Wislana 54.19N/19.14E,POLEN 
(fångad och släppt, ring VARSOVIA 
J 669.977 påsattes även, »PhylL trochilus 
imm») 

Bahig 30.56 N/29.35 E,EGYPTEN (»PhylL 
trochilus. Fat: light. Weight: 8,5 grams. 
Wing: 66 mm/netted by bedouins, caught 
by Hassan Nagi; released at Ikingi Mariut, 
U.A.R.») 
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Kungsfågel Regulus regulus 

R 26.129 26.9.67 
16.10.68 

fl e! 
x Bukowo 54.21 N/16.17 E, POLEN (»R. 

regulus el am), funnen död) 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 

1.339.497 19.8.68 
16.6.69 

Sädesärla MotaciIIa alba 

2.268.226 29.9.67 
8.5.69 

Törnskata Lanius colIurio 

3.151.087 27.8.66 
9.8.69 

Grönsiska Carduelis spinus 

1.339.262 24.9.67 
1-7.11.68 

1.358.993 20.9.68 
8.10.68 

Främmande kontroller 1969 

fl 
x 

juv 
x 

juv 
v 

juv ~ 
+ 

juv if 

Lindkoski 60.37 N /26.17 E, Lappträsk, 
l'o/land, FINLAND (»svartvit flugsnappa
re», hittad död, troligen flugit mot föns
ter) 

Torpshammar 62.29 N/16.20 E, Medel-
pad (»fann jag en ärla som var döm») 

Älgvikssjön, 58.57 N/ 17.55 E, Nynäshamn, 
Södermanland (»törnskata ad (/», kontrol-
lerad och släppt) 

Ayarza, Sendiea 43.17 N/02.52 W, Viz-
caya, SPANIEN (skjuten) 

Maniago 46.11 N/12.43 E, Pordenone, 
ITALIEN (»catt. Lucarino, Carduelis spi-
nus.») 

Vid Hartsö-Enskär fågelstation har även följande fåglar kontrollerats: 

Sparvhök Accipiter nisus 

6.010.215 
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29.6.69 
31.8.69 

pull 
v 

Fifång 58.51 N/17.42 E, Södermanland 
Enskär 58.41 N/17.29 E, Södermanland 
(fångad i slöjnät och släppt) 



Koltrast Turdus merula 

BRITISH MUSEUM 
CB 90462 26.11.66 

26.5.69 

full- Thorpe-le-Soken 51.52 N/OLlO E, Essex, 
grown ENGLAND 
ad r1 vEnskär 58.41 N/17.29 E, Södermanland 

(fångad i slöjnät tillsammans med ad fl, 
troligen häckande, kontrollerad och släppt) 

Lövsångare Phy/loscopus trochilus 

j1,386.560 22.8.68 
25.5.69 

fl Utklipp an 55.57 N/15.42 E, Blekinge 
ad vEnskär 58.41 N/17.29 E, Södermanland 

(kontrollerad och släppt) 

Ringmärkning av ung knölsvan vid station N, Enskär, hösten 1969. Foto: Bo 
Bergman. 
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En häckfågeltaxering på Enskär 1967 

(Meddelande nr 8 från Hartsö-Enskär fågelstation7(j 

Ingemar Nord 

Avsikten med den undersökning som redovisas här, var att i ett par mindre om
råden fastställa antalet häckande fåglar i olika biotoper på en ö i yttre havsban
det. Här ska redan från början sägas ifrån att det material som redovisas nedan 
inte uppfyller de krav som den internationella fågeltaxeringskommitten nyligen 
fastställt (Svensson & Williamson 1969). 

En av anledningarna till att kraven inte uppfylls, var att personalen inte räckte 
till för ett tillräckligt antal inventeringar, som är 10 stycken. Huvudanledningen 
är dock att områdena är allt för små. De utvalda områdena är vardera på 1 hek
tar, medan kravet för skogsterräng är 10-30 hektar. Dessutom bör flera inven
teringar under samma dag undvikas. De 9 inventeringarna i område 3 fördelar 
sig endast på 6 dagar. 

Inventeringarna har utförts enligt den s k karteringsmetoden som beskrivits av 
Enemar (1959) m fl. 
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Fig. 1. Områdenas lägen på Enskär, 

Bälinge sn, Södermanland. 

*Meddelande nr 7 är infört i detta häfte. 

HARrsö~ENsK,i,R 

5~' 41' N /7' :ur E 

'Fdllb8dan 



I nventeri ngsom råden 

Beskrivning av områdena 

Varje område upptar en yta på 100 x 100 meter, d v s 1 hektar (se fig 1). Ne
danstående översikt er över växtsamhällena har gjorts av Ingemar Hallberg och 
Björn Axelsson, vilka förf. vill tacka för deras hjälp. 

l) Område 1 

Gläntan i östra och sydöstra delen har meterhög vegetation av hallon, träjon, 
mroär och högt gräs. Trädskiktet består aven rad tallar. Norr om gläntan finns 
snår av björk, Salix, al och slån. I nordvästra hörnet hittar man utom björk och 
al även tall och gran. Den sydvästra delen av rutan ligger lågt och fuktig alskog 
dominerar trädskiktet. I markskiktet växer bl a lundgröe, måbär, strätta, videört 
och träjon . 

• Område 2 

I norr tät enbuskmark och i söder hällmark med tall och björk. Enbuskvegeta. 
tionen innehåller även slån och rosbuskar. Markskiktet består huvudsakligen av 
gräs och ormbunkar. På de karga klapperstensfälten saknas högre växtlighet men 
den gröna kartlaven är iögonenfallande. På gränsen till hällmarken sågs getrams 
styvmorsviol, strandveronika, Sedum, Johannesört, bergdunört och mycket blod
näva. Hällarna har Cladonia, färglav och ljung, men i svackorna växer lövträd, 
framför allt björk, rönn och Salix-arter. Här och där finns igenvuxna hällkar 
med hjortron, vitmossor och tuvull. 

411 Område 3 

En stor del av rutan täcks av alkärr med tuvor av högväxt Carex. I norr finns en 
hel del Salix och brakved. På de lite öppnare sankmarkerna i sydväst finns rik
ligt med blåsstarr , dessutom en del kråkklöver, kärrtistel och videört. De torra· 
re markerna i väster domin~ras av björk, gran och en, med inslag av tall och oxel. 
Olika gräsarter dominerar fält skiktet men man hittar även smultron, skogsstjärna, 
stenbär och liljekonvalj. Ekorrbär förekommer fläckvis ganska rikligt. Andra väx· 
ter i området är slån, måbär, älggräs och hallon. Ormbunkar förekommer rikligt. 
(Se även fig. 2) 
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• 

• 

* * * • 
Fig.2. Område 3. Ytan = 1 hektar. Teckenförklaring: 

• = barrträd, * = lövträd. 

Inventeringstillfällen och inventerare 

Område 1 

1 27.5 16.00-16.45 
2 28.5 05.15-06.15 
3 28.5 11.20-12.05 

Område 2 

1 28.5 05.15-06.15 
2 28.5 11.00-12.00 
3 3.6 11.00-12.00 
4 3.6 17.00-18.00 

Område 3 

1 13.5 17.15-17.50 
2 14.5 11.00-11.50 
3 14.5 16.00-16.35 
4 15.5 05.20-05.55 
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lövskog, - = sankmark, 

Leif Sandgren 
» 
» 

Hans Pettersson 
» 
Gerd Isaksson 
» 

Ingemar Nord 
» 
» 
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5 27.5 16.00-16.30 Ingemar Nord 
6 28.5 05.25-06.25 » 
7 28.5 11.05-12.05 » 
8 3.6 11.00-11.40 » 
9 3.6 17.00-17.30 » 

Tab. 1. Antal observerade exemplar per inventering i de tre områdena. 

Område 1 Omräde 2 Område 3 
Art) 1 2 3 1 234 1 234 5 6 789 

Gräsand lbo 1bo 
Göktyta 1 1 
Kråka 1bd 1 1 1 1 1 1 1 
Talgoxe 1 3 2 1 2 1 
Blåmes 1 1 2 
Entita 1 1 1 1 1 1 
Trädkrypare 1 1 
Björktrast 1 
Koltrast 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Näktergal 1 
Rödhake 2 1 
Svarthätta 1 1 1 
Höksångare 1 
Trädgårdssångare 1 3 2 2 2 2 1 
Törnsångare 1 2 2 1 1 1 
Ärtsångare 1 1 1 1 
Lövsångare 5 4 7 1 3 2 3 3 3 3 4 3 1 
Grönsångare 1 1 1 
Grå flugsnappare 1 1 
Järnsparv 1 
Trädpiplärka 1 1 2 1 1 1 1 1 
Sädesärla 1 

-' 
Törnskata 1 
Stare 1bo 1 1 1 1 1 2bo 
Grönfink 1 
Grönsiska 1 
Bofink 6 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 2 3 5 
Gulsparv 1 1 1 

L 181718 5 5 8 4 8 13 13 10 10 18 1417 12 

forts sid 22 
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Illustration till artikeln på sidan 25 

Figur 1. Utsikt över Eskilstuna reningsverk. - Uppe till höger ses Eskilstunaån, som på sin vä( 
skymtar vid horisonten. Avstånd till TorshäIIa knappt 5 kilometer. - Teckning Tony Haglund 
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,äg norrut passerar under Europaväg 3, förbi åkrarna vid Brunnsta och slutligen Torshälla, som 
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Resultat 

De observationer av sjungande eller revirhävdande hanar som gjordes under in
venteringarna, registrerades på besökskartor och återges i tab. 1. Endast område 
3 har utvärderats närmare. Observationerna i detta område har lagts in på art
kartor, varav fig. 3 och 4 visar de två vanligaste arterna: lövsångare Phylloscopus 
trochilus resp. bofmk FringiIla coelebs. 

Område 3 

Inom området registrerades mellan 8 och 18 hanar av totalt 20 arter (se tab. 1). 
Bon hittades av tre arter: kråka, bofink och stare (2 bon). Bofinkboet blev aldrig 
färdigbyggt, medan kråkan ruvade under de första inventeringarna. De svårighe
ter som Svensson (1966 & 1967) nämner beträffande staren och andra hålbyg
gare är uppenbara. Ända fram till det sista besöket hade endast en stare observe
rats, men under inventering nr 9 hittades 2 par häckande i håligheter. 

I tab. 2 nedan har endast de svärmar på artkartorna godtagits, som bestått av 
minst 3 registreringar från minst 3 olika dagar. 

Tab. 2. Antal stationära hanar i område 3. 

Art 

Kråka Corvus corone 
Talgoxe Parus major 
Entita Pants palustris 
Koltrast Turdus merula 
Lövsångare Phylloscopus trochilus ...................... .. 
Trädpiplärka Anthus trivialis ................................ . 
Stare Sturnus vulgaris ......................................... . 
Bofink FringiIla coelebs .................................... . 

8 arter 

Antal 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 

13 

(Dominansvärde) 

7,7 
7,7 
7,7 
7,7 

23,1 
7,7 

15,4 
23,1 

(100%) 

Partätheten skulle således bli hela 1.300 par/km2. Enernar (1966) har gjort en 

sammanställning över några undersökningar i liknande biotop. Värdena varierar 
mellan 438 och 2.080 par/km2. Endast en av nio taxeringar överträffar siffran 
från område 3, vilket gör att jag åter vill varna för allt för vittgående slutsatser av 
det presenterade materialet från ett område på endast 1 hektar. 
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Fig. 3. Lövsångare (Phylloscopus trochilus) i omräde 3. Varje siffra betecknar en sjungande 
eller revirhävdande hane. 1 = inventering nr 1 etc. Pil anger att en fägel förflyttat sig, medan 
~';:: = stridande hanar. Svärmar som tolkats som en stationär hane har markerats med mör
kare färg. 
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Fig.4. Bofink (FringiIIa coelebs) i område 3. Förklaring: se fig. 3. 
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Övriga observationer 

Under inventeringarna har observationer också gjorts av uppenbara rastare eller 
tillfälliga besökare. Under inventering 6 lyfte 2 par av gräsand Anas platyrhyn
chos och under inventering 5 1 par av kricka Anas crecca ur alkärret. 

En morkulla Scolopax rusticola skrämdes upp på samma plats vid inventering 
8. Då lyfte också en nattskärra Caprimulgus europaeus från marken i nordöstra 
hörnet. Efter en stund kom den »tjuckande» lågt över mitt huvud och slog där
efter till helt öppet längs en trädgren. Den första observationen av stjärtmes 
Aegithalos caudatus på Enskär gjordes den 14.5, då 2 ex tillfälligt sågs inom om· 
rådet. 
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Rastande vadare vid Eskilstuna reningsverk under 1960-talet 

Björn Ahlbom och Tony Haglund 

Inledning 

Norr om Eskilstuna utbreder sig en jordbruksslätt mot Mälaren. I dess nord
västra del rinner Eskilstunaån fram. Vid åns utlopp ur Eskilstuna, 3 km NV om 
stadens centrum, ligger dess reningsverk. Platsens tillliåll för rastande vadare 
uppmärksammades första gången hösten 1960. Det var då främst till översväm
made åkrar som intresset knöts. Senare, i samband med reningsverkets successiva 
utbyggnad, har observationerna alltmer koncentrerats till verkets slamdammar. 
Genom sitt centrala läge, och såsom varande traktens enda rastplats för vadare, 
har dammarna besökts flitigt under de gångna åren. I övrigt är området tämligen 
ordinärt ur fågelsynpunkt. Vissa vårar har dock betydande ansamlingar av änder 
förekommit. I denna uppsats, som täcker åren 1960-69, ligger emellertid ton-, 
vikten på vadarna. Motiveringen till detta, förutom ovan sagda, är att det är rela
tivt sparsamt med sammanställningar av inlandssträckande vadare. Intressant 
jämförelsematerial finns dock på nära håll, nämligen från Oset och Kvismaren. 
Av de många uppsatser som härstammar från närkeornitologer förtjänar i detta 
sammanhang att nämnas »Observationer av vadare under 5 år vid Oset» (Gyllin 
1964a). 

Reningsverket - Ekeby - Brunnsta en översikt 

Reningsverket byggdes i mitten av 19S0-talet. Av figur 1 framgår verkets nuva
rande yta, vilken begränsas av ett kraftigt staket. 1961 påbörjades utbyggnad till 
höggradig rening, vilket 1964 medförde en kraftig ökning av slam dammarnas yta. 
Tidigare hade dammarna säkerligen varit för små för att kunna attrahera vadare i 
någon större utsträckning. Under de första åren tömdes slammet inom det in
hängnade området, i för detta ändamål speciellt uppgrävda dammar. 

Från 1964 har slammet alltmer tippats på åkrarna omedelbart norr om staketet. 
1969 uppgick rötslamproduktionen till ca 100 m3 per dygn. Slamytans tillväxt, 
vilken totalt fördelar sig på elva dammar, illustreras av figur 2. De höstobserva
tioner av vadare som redovisas i denna sammanställning under perioden 1960-
69 är, om inte annat anges, från reningsverket. 
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Norr om verket ligger större åkermarker, vilka i väster avgränsas av Tumboåsen 
och i öster av ån. På andra sidan ån fortsätter sedan jordbruksmark flera mil. 
Ä ven söder om reningsverket dominerar öppen mark fram till gamla europavägen. 
Inom denna del ligger också Ekeby sportflygfält. Två kilometer nedströms om 
verket ligger åkrarna mycket sankt. Här är ån också invallad på båda sidorna. 
Detta område kallas fortsättningsvis Brunnsta, efter närmaste större gård. I pe
riferin av detta slättland, ovan kallat »Reningsverket-Ekeby-Brunnsta», finns en
staka skogsdungar insprängda. 

Vid Brunnsta har vissa vårar kraftiga översvämningar uppstått, omfattande ca 
80 ha fri vattenyta. De pumphus som finns har ej haft tillräcklig kapacitet för att 
länsa åkrarna. Dessa har dock förbättrats och definitivt förstörd blev lokalen 
1968, då nya europavägen drogs fram över fälten. - De iakttagelser av vadare 
som gjorts under april och maj är från dessa översvämmade åkrar om inte annat 
anges. 

Observationerna 1960, som nedan behandlas separat under rubriken »Hösten 
1960», är gjorda på åkrar belägna mellan reningsverket och Brunnsta. Där har ej 
några motsvarande översvämningar uppstått senare. 

Observationsförhållanden 

Till grund för denna uppsats ligger ett omfattande observationsmaterial. To
talt är det 35 personer som står bakom iakttagelserna, av vilka följande har in
kommit med rapporter: Kurt Adolfsson (KA), Anders Claesson (AC), Jan Hag
ström (JH), Per-Gunnar Högman (pGH), Tomas Johansson (TJ), Markku Kemp
pi (MK), Håkan Mörtsell (HM), Göran Nyström (GN), Raoul Västilä (RV), 
Roland YIven (RY), Kjell Wallin (KW), samt författarna (BA, TH). 

I de fall specifika observationer är redovisade har namnet på den som är ansva
rig för iakttagelsen satts ut. - Samtliga observatörer tackas, liksom personalen 
vid reningsverket som har varit välvilligt inställd till det ringmärkningsarbete som 
bedrivits. 

Besöken vid reningsverket är koncentrerade till juli, augusti och september. I 
viss mån även till närmaste intilliggande månader. Antalet observationsdagar för 
de förstnämnda månaderna är för perioden 1961-69: 31,36,50,44,63,58,66, 
70 och 55. I genomsnitt har iakttagelser gjorts varannan till var tredje dag. Ser 
man enbart till augusti eller september är antalet observationsdagar per månad än 
högre. Samtidigt som antalet besök vid verket ökat under senare år är de förde
lade på ett mindre antal ornitologer. 
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För vårobservationerna vid Brunnsta gäller att tillfredsställande kontinuitet i 
materialet bara finns för åren 1962-65. Vårfloden har i princip varit inskränkt 
till en månad. Under dessa 30 dagar har besöksfrekvensen under de aktuella åren 
varit: 17,21,18 och 17 dagar. 

Detta material är naturligtvis behäftat med vissa brister. Det är ett stort antal 
observatörer, vilka exkurerat på olika tider på dygnet. Dessutom tillkommer att 
avpatrullerat område kan variera i storlek. För själva reningsverket gäller dock 
att området är väl distingerat och antalet observatörer färre, varför denna del 
av sammanställningen torde uppvisa en tämligen god reliabilitet. 

Vadarsträekets dynamik 

Tidigare trodde man att vadarsträcket följde speciella vägar, s k relikta flytt
ningsstråk. Numera har man övergett den teorin och anser i stället att vadar
sträcket går fram på bred front, vilket dock inte hindrar att en viss avlänk
ning kan ske efter sjöar etc. Det är emellertid bara där goda rastplatser finns 
som vadarna går ner och uppmärksammas. I övrigt passerar sträcket obemärkt 
på hög höjd. De viktigaste faktorerna för att fåglarna rastar i större kvantitet 
skulle, enligt Gyllin (1965), vara: 1) rastplatsens storlek, 2) väderlekssituatio
nen inom häckningsområdet, 3) det lokala vädret på rastplatsen. Vädret på 
häckningsplatsen skulle sålunda utlösa sträcket medan dåligt väder på passagen 
söderut skulle tvinga ner vadarna. Därav följer också att ett litet antal rastande 
vadare ej behöver vara synonymt med dåligt sträck. I denna uppsats används 
termen »sträclo> i en inskränkt betydelse. Det korresponderar mot rastande fåg
lar, eftersom direktobservationer av sträckande vadare vid reningsverket hör till 
undantagen. 

Rastplatsens kvantitativa betydelse torde väl indikeras av antalet rastande 
brushanar (figur 2). Det bör dock anmärkas att slamytan inte är direkt propor
tionell mot optimala rastbetingelser. Som regel sker slamtömningen i en eller 
två dammar, varvid övriga dammar mer eller mindre torkar upp. I samband med 
regn blöts dessa snabbt upp igen. Ett förhållande som alltså samverkar med fak
tor 3 ovan. överhuvud tagllt får man nog anse att rastplatsens beskaffenhet samt 
det lokala vädret är de primära faktorerna för att vadarna ska rasta. Vädret på 
häckningsplatsen torde endast ha en accentuerande effekt. Normalt sett inleds 
och fortgår höststräcket kontinuerligt oavsett exceptionella meteorologiska för
hållanden i norra Skandinavien. 

Några andra lokala faktorer som kan tänkas påverka sträcket ska också beröras. 
Vissa arter kan sålunda »fångas upp» av ån och följa den söderut. För drillsnäppa 
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Ex m2 

140 35.000 

120 30.000 

100 25.000 
Antal 
brushanar 

80 75 20.000 

60 15.000 

40 10.000 

20 5.000 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 

Figur 2. Maximalt antal rastande brushanar (Philomachus pugnax) jämfört med 

slamytans storlek. I övrigt se texten. 

torde det vara klart att så ofta sker. Men även grönbena och brushane har t ex 
setts följa ån genom staden. Under dimmiga nätter kan ljuset från Torshälla och 
Eskilstuna utöva en viss dragningskraft på fåglarna. 

Av de visuella observationer som finns av vadare som lämnar reningsverket på 
hög höjd torde de gå rakt söderut och alltså väster om staden. Dessa fåglar stöter 
sedan på ån igen sydväst om Eilkilstuna, varvid man skulle kunna tänka sig att de 
sedan följer ån till Hjähnaren. Vid Lövön i östra Hjähnaren har de flesta Tringa
arter setts under höststräcket. Under våren kommer med säkerhet en del vadare 
in från Hjähnaren och följer sedan Eskilstunaån norrut. 

Från ringmärkningarna har två åter fynd erhållits i Sverige som kan ge belägg 
för en mera sydvästlig flyttning. En brushane har kontrollerats vid Falsterbo 
6 dagar efter märkningen och en annan brushane har kontrollerats vid Getterön 
nästan exakt två år efter märkningen. 
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Ovanstående synpunkter avser framför allt höststräcket, då denna uppsats hu
vudsakligen behandlar detta. Vädrets direkta inverkan på sträcket kommer en
dast att beröras perifert. Framför allt beroende på att materialet är så pass hete
rogent att det knappast är meningsfyllt att analysera det visavi vädret. 

Under våren har översvämningarnas storlek varit av avgörande betydelse för 
mängden av rastande fåglar. 

Vårsträcket har, som tidigare påpekats, varit begränsat till 3 a 4 veckor. Det har 
intimt hängt samman med vårflodens förlopp. 1962 och 1963 var sena vårar. I 
samband med temperaturomslaget i början av maj uppstod kraftiga översväm
ningar. Samtidigt kan sträcket eventuellt ha varit »uppbromsat». I början av maj 
torkade åkrarna upp. Vårarna 1964 och 1965 var mer normala ur temperatur
synpunkt. Avsmältningen skedde mera successivt och i månadsskiftet april-maj 
var vårfloden slut. En tidpunkt, vid vilken flera vadare ännu inte passerat. 

Efter våren 1965 föreligger enbart några sporadiska iakttagelser av vadare. Vå
ren 1967 inträffade emellertid en översvämning i månadsskiftet mars-april, vari
från några andfågelobservationer finns. 

Även hösten 1960 var tillfälligt vattendränkta åkrar förutsättningen för vadar
koncentrationer. Orsaken till dessa översvämningar var de kraftigaste regnen i 
augusti månad på flera decennier. Flera arter uppträdde då talrikare än vad som 
någonsin senare skett vid reningsverket. 

Vadare - artlista 

25 arter är noterade inom området, varav 21 under våren och 22 under höstsä
songen. Endast tre arter har med säkerhet häckat. Det är tofsvipa, mindre strand
pipare och storspov. Drillsnäppa är sedd regelbundet under juni. Arten är dock 
känd för att föra en ambulerande tillvaro även under häckningstid, varför häck
ning är mindre trolig (Curry-Lindahl 1960). 

Sträcktiderna för de regelbundet förekommande arterna har angivits i figur 3. 
I denna har antalet år angivits på vilka medelvärdet för ankomst respektive bort
flyttning beräknats. Att detta varierar beror på att de ovanligare arterna ej är 
noterade alla år eller bara setts någon enstaka gång vissa år. Därav följer också 
att medelvärdena är säkrare ju flera år de baserats på och ju vanligare arten är. 
Det bör också påpekas att genomsnittsvärdena för ankomsten på höststräcket 
kan vara något för »sena» på grund av att observationstätheten varit lägre i juni 
och juli 
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Antal Ankomst-
Art är datum Juni Ju]j 

St. strandpipare 9 7 aug 

Mindre strandpipare 9 .-

Ljungpipare 8 19aug 

Enkelbeckasin 9 22 juli 

Storspov 8 -

Skogssnäppa 8 1 juli 

Grönbena 9 2juli 

Drillsnäppa 10 -

Rödbena 4 25 juni 

Svartsnäppa 6 18juli 

Gluttsnäppa 8 14juli 

Smäsnäppa 7 22 aug 

Mosnäppa 8 20 juli 

Kärrsnäppa 7 1 aug 

Brushane 7 19juni 

Figur 3. Generella sträcktider för vadare vid Eskilstuna reningsverk under 1960-talet. Se även texten. 
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Från 1964 har mera omfattande ringmärkningar bedrivits (TH). Totalt har 921 
vadare märkts fördelade på 14 arter. 16 återfynd har erhållits, vilka har redovi
sats tidigare i denna tidskrift (Ahlbom 1969). Ca 3/4 av märkningarna hänför 
sig till de avgjort vanligaste arterna. Det är brushane 337, drillsnäppa 239 och 
grönbena 195 exemplar. 

Strandskata Haematopus ostralegus Ett rastande ex den 22-23 april 1964 (AC, 
m m fl) och ett sträckande ex den 3 juni 1968 (TH). 

Tofsvipa Vanellus vanellus Den första värobservationen är från den 25 mars. Un
der hösten ses flockar på ett par 100 exemplar. Som medelvärde för 8 år är 
sista observationsdagen den 3 oktober. Extremvärde är den 29 oktober. 
Häckning konstaterad flera år. 

Större strandpipare Charadrius hiaticula Första ex sett 4 april. Medelankomsten 
för åren 1962-65 är den 9 april. Det torde här röra sig om rasen hiaticula. De 
största flockarna är på 25 exemplar. Höststräcket inleds tämligen sent, i bör
jan av augusti med högsta dagssiffran på 33 exemplar. Den sista iakttagelsen 
är som regel från mitten av september. Två år, 1967 och 1969, har fåglar 
setts in i oktober. 

Mindre strandpipare Charadrius dubius Uppträder i motsats till sin större släk
ting bara i enstaka exemplar. Den anländer också senare (i genomsnitt 1 maj) 
och flyttar bort tidigare. Enligt Curry-Lindahl (op.cit.) sker bortflyttningen 
i augusti och september. Vid reningsverket är den sista observationsdagen, 
med liten spridning, den 21 augusti. Endast ett år, 1967, har 2 ex dröjt kvar 
in i september, till den andra denna månad (TH, GN m fl). Häckning har ägt 
rum de flesta åren inom verket. Dessutom finns ytterligare två häcknings
platser på några kilometers avstånd. 

Kustpipare Charadrius squatarola Endast en våriakttagelse finns, 14 maj 1967 
1 ex (BA). Arten är ju också känd för att sällan rasta i inlandet under vår
sträcket. Om hösten är den noterad från 5 år, huvudsakligen från slutet av 
september och som mest i 5 exemplar. 

Ljungpipare Charadrius apricarius Sedd årligen under såväl vår- som höststräck. 
Högsta rastsiffran för våren 20 och för hösten 18 exemplar. En sen observa
tion, den milda hösten 1961, 1 ex den 29 oktober (TJ). - Dessutom finns en 
del obestämda piparflockar i upp till 40 ex noterade. 

Fjällpipare Charadrius morinellus Från den vadarrika våren 1963 finns en ob
servation. Den 13 maj rastade 9 exemplar (HM). 
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Roskarl Arenaria interpres En art med huvudsakligen marint häckningsområde 
som sällan visar sig i inlandet. Vid tre tillfällen har ett ex setts, nämligen 18-
21 augusti 1960 (KA,TH), 29 augusti 1965 (KA,TH) och 19 augusti 1968 
(TH). - Generellt sett gäller att brockfåglarna ej är så beroende av slamdam
marna för att kunna rasta. 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago Det största antalet har setts på våren, ca 30 
ex har rastat. Ytterlighetsvärden för retursträcket är 30 juni och 5 oktober. 

Storspov Numenius arquata Häckning konstaterad. Undantagsvis kvar in i sep
tember. 

Småspov Numenius phaeopus Ett rastande ex 11-23 maj 1961 (KA,BA m fl). 
Då arten sällan ses kan nämnas att den 11 och 12 maj 1961 iakttogs 5 resp. 
3 ex vid Oset (Gyllin 1964 a). Dessutom ett sträckande ex 27 juli 1966 (TH) 
och ett ex 5 augusti 1969 (TH). 

Rödspov Limosa limosa En observation, 22-28 april 1964, rastade 2 exemplar 
(BA,AC m fl). 

Myrspov Limosa lapponiea Ett ex den 21 september 1964 (TH). Hösten 1964 
var myrspoven talrikare än normalt vid Oset (Gyllin 1964 b). 

Skogssnäppa Tringa ochropus Den första fågeln på retursträck är noterad den 
7 juni. Curry-Lindahl (op. cit.) anger att »endast undantagsvis ses en eller an
nan i september». Vid Oset (Gyllin 1964 a) har under en 5-årsperiod skogs
snäppan setts två år den första september. Vårt material visar att bortflytt
ningen som medelvärde fär nio år ägt rum den 25 augusti. Tre år har skogs
snäppor iakttagits i september, som längst fram till den 10 september 1966. 

Grönbena Tringa glareola Våren 1963 rastade 100 exemplar. Övriga vårar har 
det bara varit enstaka exemplar. Under hösten ligger de högsta dags siffrorna 
normalt på 30 a 40 exemplar. I genomsnitt inleds höststräcket den 2 juli med 
en sträcktopp i slutet av denna månad. Ytterst anmärkningsvärd är alltså den 
observation som gjordes den 30 juni 1963, då 225 ex rastade (RV). Förkla
ringen till detta massuppträdande var kraftiga oväder, med bl a snöfall, över 
norra Skandinavien i mitten av juni. 
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Detta »paniksträck» noter!l.des på flera platser i Sverige. Dock ingenstans 
i så hög koncentration. Vid Oset sågs 110 ex och vid Kvismaren 160 (Gyllin 
1963), nära sörmlandskusten som mest 40 exemplar (Nord 1963). Även läng
re söderut noterades onormalt höga vadar siffror t ex vid Getterön och Fals
terbo. Däremot saknas uppgifter från Ottenby. Tyvärr är observationen från 
den 30 juni helt isolerad i tiden. Samma dag sågs 4 gluttsnäppor och en enkel
beckasin, vilket är det tidigaste observationsdatumet för dessa båda arter un
der 1960-talet. 
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Drillsnäppa Tringa hypoleucos Första iakttagelsen är från den 23 april. Sedan 
förekommer arten hela säsongen. Sista noteringen är från den 8 oktober. 
Högsta antalet, 24 ex, sågs den 17 juli 1966 (KA,TH). I övrigt enstaka exemp
lar eller småflockar. 

Rödbena Tringa totanus Under vårperioden 1962-65 är den sedd varje år, som 
mest i 6 exemplar. Från 1965 är den iakttagen regelbundet men sparsamt vid 
verket. Den 10 juni 1968 sågs 2 ex (GN). Tidpunkten indikerar snarare kring
strövande än sträckande fåglar och kan kanske sättas i samband med artens 
expansion i landskapets södra del. I figur 3 har flera juniobservationer medta
gits, vilket förklarar den utdragna sträckperioden. Sista iakttagelsen är från 
den 15 oktober. 

Svartsnäppa Tringa erythropus Enstaka ex, högsta dagssiffran 6, under en re
lativt kort period. En anmärkningsvärt sen observation, ett ex 28 september 
1969 (TH). 

Gluttsnäppa Tringa nebularia 1964 sågs 4 ex redan den 18 april (BA,ACm fl). 
N ågot vanligare än föregående art på hösten och sträcket mer utdraget. F ör 
båda dessa arter torde dock gälla att det bara är toppen av sträcket som tan
gerar reningsverket. 

Kustsnäppa Calidris canutus Endast sedd vid två tillfällen, 28 juli 1965 1 ex 
(TH) och 1 augusti samma år 5 exemplar (BA,TJ m fl). 

Småsnäppa Calidris minuta Ingen observation under våren. Höststräcket passe
rar på mindre än en månad. 

Småsnäppa. Foto: Lars Johansson 33 



Mosnäppa Calidris temminckii Tre iakttagelser från slutet av maj. Samtliga sed
da vid slamdammarna eftersom översvämningarna är helt borta vid denna tid. 
Skillnaden mellan mo- och småsnäppans höststräck framgår tydligt av figur 3. 
Mosnäppan är också något vanligare. Högsta dagssiffran är 17 ex mot 8 för 
småsnäppan. Enda undantaget är 1969 då 27 ex av den senare setts. 

Kärrsnäppa Calidris alpina Liksom övriga Calidris-arter sällsynt på våren. Två 
observationer finns, 1 maj 1962 15 ex (TJ,RV) och 15-18 april 1964 1 ex 
(AC,TJ m fl). 
HS}ststräcket kuhninerar i månadsskiftet augusti-september, med maximalt 
28 ex på en dag. 

Spovsnäppa Calidris ferrnginea 30 och 31 augusti 1963 1 ex (BA,TH m fl) och 
under tiden 31 augusti till 15 september 1969 1-3 exemplar (KA,TH m fl). 

Brushane Philomachus pugnax Under våren sparsam. I maj 1963 rastade dock 
ett 60-tal. 
Under hösten den vanligaste arten med ett sträck som kan vara i över tre må
nader. Brushanarna är också mycket lätta att räkna, då de är starkt centrerade 
till slamdammarna. I figur 2 är den högsta dagssiffran för varje år angiven. 
Den första observationen på återsträcket är från den 10 juni. Som medelvärde 
för 7 år påbörjades sträcket den 18 juni. Redan i slutet av juni inträffar en 
första sträcktopp med ca 50 fåglar. Det rör sig här om hanar. Antalet sjunker 
sedan under juli ner till 20-talet per dag. Därefter ökar dagssiffrorna för att 
sedan som regel kuhninera i slutet av augusti eller första dagarna i septem
ber. Att urskilja sträcktoppar för honor och ungfåglar går ej, möjligen beroen
de på att olika populationer interfererar sträckbilden. 
Den ovanligt varma hösten 1969 uppnåddes den högsta dagsnoteringen så sent 
som den 26 september. Hela sträcket var märkbart senarelagt, med den sista 
fågeln sedd den 10 oktober. Även 1966 avvek sträckförloppet från det nor
mala genom att vara påfallande utdraget och sakna någon egentlig topp. 

Hösten 1960 

I augusti 1960 vållade kraftiga skyfall översvämningar i hela mellansverige. Runt 
Eskilstuna uppstod rastplatser för vadare lite överallt. 

En översvämning inträffade strax norr om reningsverket. Denna var av något 
mindre dimension än de som har funnits på våren vid Brunnsta. Under tiden 
6 augusti-17 september besöktes denna åker 21 dagar. Vattenytan var störst 
i månadsskiftet. 
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Under dessa dagar sågs regelbundet vissa arter som senare bara noterats några 
enstaka gånger vid reningsverket. Det var myrspov, kustsnäppa och spovsnäppa. 
Ytterligare några arter sågs i större mängd än som senare har varit fallet vid ver
ket, t ex större strandpipare. Maximivärdena för några valda arter under hösten 
1960 finns med i tabell 1. 

I samma tabell har siffrorna från fem andra åkrar runt staden lagts in. Deras 
geografiska placering kring Eskilstuna är följande: Ärna 4 km NV, Hammarby
Vallby 6 km N, Kafjärden 15 km NE, Stenkvista 7 km S och Apaisjön 14 km 
SV och staden. 

Ingen av dessa platser har besökts mer än tre gånger. Samtliga siffror är maxi· 
mivärden och behöver alltså ej vara noterade samma dag. 

Tabell 1. Maximalt antal rastande vadare på de olika lokalerna kring Eskilstuna hösten 
1960. 

Renings- Hammar- Kafjärden Sten- Apal-
verket Ärna by-Va II by kvista sjön 

Antal besö k 21 3 2 3 2 

Större strandpipare 50 2 14 10 10 
Kustpipare 15 4 11 
Ljungpipare 35 2 26 6 45 4 
Enkelbeckasin 35 30 15 100 
Myrspov 7 
Svartsnäppa 12 24 1 4 6 
Gluttsnäppa 13 1 2 5 1 
Småsnäppa 20 10 3 
Kärrsnäppa 30 2 1 90 15 17 
Spovsnäppa 3 1 
Kustsnäppa 7 4 2 
Brushane 50 20 60 90 100 40 

,) 

Övriga arter 

Nedan behandlas en del andra observationer som ansetts vara intressanta. Det 
rör sig huvudsakligen om sträckande och tillfälligt rastande arter. Däremot be
handlas ej häckfågelfaunan. 
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And- och måsfåglar 

Iakttagelser av dessa arter sammanfaller huvudsakligen i tid och rum med vår
observationerna av vadare. Det har tidvis varit ansenliga mängder på den lilla vat
tenyta som stått till förfogande. Våren 1963 var t ex de högsta dags siffrorna för 
gräsand och skrattmås 700 resp. 750 exemplar. 

Brunand Aythya ferina 180 exemplar 6 april 1967 (TH). 

Sångsvan Cygnus cygnus Enstaka exemplar så gott som varje vår. 8 april 1967 
dstade 10 ex (BA,TH). Samma dag sågs 38 knölsvanar Cygnus alar. 

Silltrut Larus fuscus Fyra observationer av enstaka fåglar. Två från maj och två 
från augusti. 

Skrattmås Larus ridibundus 4 augusti 1964 fångades och kontrollerades en få
gel som var ringmärkt som unge några månader tidigare i Lettland (TH). 

Skräntärna Hydroprogne tschegrava Sedd två vårar. 16 april 1962 1 ex (AC) 
och 16-19 april 1965 3 exemplar (BA). Dessutom regelbunden på höststräc
ket i enstaka exemplar. 

Rovfåglar 

Diverse rovfågel har dragits till området, då det har funnits gott om föda. Av 
dessa kan nämnas: 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus Sedd tre gånger i ett exemplar. 26 augusti 1961 
(KA,TH), 16 september 1961 (TJ) och 22 augusti 1963 (TJ,RV). 

Tättingar 

Att sträck verkligen förekommer av småfågel kan ofta vara svårt att bevisa. Via 
ringmärkning går det emellertid~'elegant att avslöja. Under tre år märktes sålunda 
i vassarna utefter ån och i buskagen runt dammarna 1.128 sångare. Huvudsakli
gen rör-, säv- och lövsångare. Nedan behandlas några valda arter. 

Råka Corvus frugilegus 28-31 mar.s 1964 1-3 ex (pGH, TJ m fl). Dessutom 
enstaka ex i april och maj 1965. 
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Näktergal Luscinia luscinia Sedan 1965 enstaka sjungande ex så gott som år
ligen, vilket får ställas i samband med artens allmänna expansion i Mälardalen. 

Blåhake Luscinia svecica Observationerna begränsade till höststräcket. En sen 
iakttagelse 2 oktober 1968, då 2 ex noterades (KA,TH). 

Gräshoppsångare Locustella naevia Sedan 1966 1-2 sjungande hanar varje som
mar. 

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus Noterad under höststräcket ett flertal till
fällen. 

Vinterhämpling Carduelis flavirostris Talrik under vintern 1962-63, då flockar 
på drygt 50 fåglar sågs. 

Lappsparv Calcarius lapponicus Sedd två gånger i ett ex under hösten. 

Snösparv Plectrophenax nivalis Tämligen regelbunden under april månad, då 
som mest 60 ex noterats. 
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Upprop 

FSO:s uggleinventering 1970 

Under våren genomför FSO en inventering av fyra ugglearter i Sörmland: 

fil kattuggla 

• hornuggla 
• sparvuggla 
• pärluggla 

Inventeringen avser sedda eller hörda fåglar samt konstaterade häckningar. Ge
nomförande: upprepade turer längs en och samma vägsträcka eller inom samma 
område. Det är ännu inte för sent att börja lyssna efter spelande ugglor. När
mare instruktioner fås hos 

B åven-i nventer ingen 

Ingemar Nord 
Larsbergsvägen 9, 5 tr 
181 38 Lidingö 

Båven-inventeringen, som påbörjades 1969, fortsätter och avser även i år i förs
ta hand häc1ming av fiskgjuse och storlom. Är Du intresserad av att göra några 
kontroller i något av de sex områden som Båven delats in i, så kontakta 

Gerd Isaksson 0158/440 24 
Pungsund 
150 11 Björnlunda 

Trosa skärgård 

Den av Statens Naturvärdsverk begärda inventeringen genomförs under måna
derna maj, juni, juli och augusti. 

Undersölmingen avser 
• häckande fåglar på skären 
fil häckande fåglar på de större öarna Askö, Fifång m fl 
• sträck och rastare under våre~ 
fil sträck och rastare under hösten 

Inventeringen stöds ekonomiskt av SNV varför visst rese- och dagtraktamente 
kommer att betalas ut till deltagare. I första hand bör medlemmar och stödjan
de medlemmar i FSO komma i fråga. Du som är intresserad, meddela ungefärlig 
tid till 
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Färgmärkta kanadagäss Branta canadensis 

Sommaren 1969 färgmärktes ett 30-tal kanadagäss i Sörmland. Undertecknad 
tar tacksamt emot alla rapporter om iakttagelser av färgmärkta gäss, med upp
gift om ringarnas färg och placering. 

Färgmärkta tofsvipor Vanellus vanellus 

Björn Ahlbom 
S:t Eriksgatan 57, 2 tr 
112 34 Stockholm 

Under 1969 färgmärktes tofsvipor vid Brandholmen och Svanviken i Nyköping. 
Observationer av färgmärkta vipor från andra lokaler än ovan angivna emotses 
tacksamt under adress 

Henry Thomander 
Skalbaggevägen 21 
611 00 Nyköping 
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