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Första gången höksångare Sylvia nisoria rapporterades från Enskär var 1964, 
året innan Hartsö-Enskär fågelstation startades (Broberg & Nord 1968). Det 
var Lennart Agensjö som vid ett besök på ön under sommaren sett en gammal 
fågel med mat i näbben. När verksamheten vid fågelstationen påbörjades i ju-
li 1965 förlades det första lägret i, vad som senare visade sig vara, de bästa hök
sångarmarkerna. En höksångare blev i och med detta fågelstationens andra ring
märkta fågel. 

Förekomsten på Enskär ingår i den nordliga expansion, som under sextiotalet 
kunnat noteras i Upplands och Södermanlands skärgårdar (Fört. Sv. fågl. 1970). 
Höksångaren synes ha kommit över Åland från den finska kusten och de bal-

*Meddelande nr 8 var infört i Fågl i Sörml 3:1 41 



tiska staterna. Tidigare hade den endast en sydostlig utbredning, begrihsad till 
Öland, Gotland samt sydöstra Smålands och Skånes kustland (fört. Sv. fåg!. 
1962). 

Sedan 1965 har varje år studier av höks ångaren skett i fågelstationens och 
senare även i FSO:s regi. Till alla som bidragit med observationer riktas ett 
varmt tack. De skydds- och fridlysningsbestämmelser som råder inom området 
har givetvis försvårat undersökningarna. Länsstyrelsen har dock varje år välvil
ligt beviljat landstigningstillstånd med vissa restriktioner. 

Populationsstorlek 

1966, första året då höksångarna kunde studeras under häckningstid, lokali
serades sju, möjligen åtta, revir med hjälp av sjungande hanar och revirstrider. 
Aret därpå hade antalet revir ökat, möjligen skenbart, eftersom noggranna stu
dier då gjordes under en längre tid och erfarenhet avarten erhållits föregående 
år. 

Tabell 1. Uppskattat antal revir resp funna bon på Enskär 1965-1970. 

Revir 

Bon 

1965 

3 

1966 

7-8 

2 

1967 

10 

3 

1968 

9-10 

4 

1969 

7-8 

3 

1970 

9-10 

7 

Den låga siffran 1969 kan bero på att de fåtaliga besöken gjordes vid artens 
ankomst och efter kläckningen. Säkrast sker revirlokalisering strax efter fåglar
nas ankomst, då hanarna sjunger intensivast. Många av de revirhävdande hanar
na var förmodligen oparade. Antalet bofynd i förhållande till antalet revir ty
der på detta. 

Biotop 

De platser på Enskär, där höksångaren företrädesvis uppehåller sig är tämli
gen lika i vegetationshänseende. Höksångarna synes föredra öppen enbuskmark, 
med något större en- eller slånbuskage. Området ligger oftast i söderläge och en
buskarna är uppblandade med måbärsbuskar. I utkanten bör höga asp- eller al
bestånd finnas. Törnskatan tycks ha ungefär samma biotopval och häckar ofta 
inom hösångarreviren. 1970 gjordes en systematisk undersökning av det upp
skattade avståndet mellan de båda arternas bon. Resultatet återfinns i tabell 2. 
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Figur 1. Områden på Enskär där sjungande höksångare noterats åren 1965-70, har skug
gats. Dessa sammanfaller i stort med de större, öppna enbuskmarkerna. O = »gamla lägret» 
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Tabell 2. Uppskattat avstånd mellan höksångarbo och närmaste törnskatbo 1970. 

Bo nummer 

Avstånd i meter 40 

2 

100 

3 

175 

4 

125 

5 

50 

6 

10 

7 

15 

Ovanstående siffror och erfarenhet från tidigare år tyder på att avståndet mel
lan de båda arternas bon ofta underskrider 50 meter, ett förhållande som har 
berörts av flera författare tidigare. 

Ankomst 

1967 gjordes ett helgbesök (27-28 maj) under den troliga ankomsttiden. Ingen 
höksångare noterades under lördagen, men på söndagen hördes den första hanen 
sjunga. Den hade förmodligen anlänt under lördagen eller natten till söndagen. 

Våren 1969 var fågelstationen bemannad under tiden 24-31 maj. Först den 
27 maj sågs och hördes de första höksångarna. En redan ringmärkt hona fånga
des pä Grönskär och en hane sjöng nere på ön. Antalet anlända individer öka
de sedan och den 29 hördes minst tre hanar och den 30 fyra hanar. 

Enligt Fört. Sv. fågl. (1970) anländer höksångaren i mitten av maj. Detta är 
således inte korrekt vad avser den sörmländska populationen. 

Häckningsbiologi 

Hanarna sjunger intensivast direkt efter ankomsten och fram till äggläggningen, 
därefter avtar sångaktiviteten successivt och har nästan upphört vid kläckningen. 
Sången hörs företrädesvis från höga träd (al, asp, björk och gran), ofta ganska 
långt från boet. Upp till 100 meter från boet har en sjungande, ringmärkt hane 
observerats. Avståndet mellan två olika sängplatser kan vara så stort som 150-
200 meter. Fåglarna rör sig även inom ett tämligen stort område när de söker 
föda. Reviret kan uppta ca 3 hektars yta, men är ibland mycket mindre. 1970 
kunde två bon (l och 4) hittas bara ca 125 meter från varandra. En tredje, up
penbarligen oparad hane, sjöng dessutom nästan mitt emellan de båda bona. 

På Enskär läggs boet nästan uteslutande i buskar av måbär, vilka växer inne i 
en enbuske. Endast ett av de tjugo funna bona har legat i en enbuske. Den ut
valda måbärsbusken brukar ligga i utkanten av ett större en- eller slånbuskage. 
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Boets höjd över marken har varierat mellan 50 och 125 cm, vilket väl stäm
mer med tidigare publicerade värden. 

Tabell 3. Höksångarbonas höjd över marken 1970. 

Bo nummer 

Höjd i cm till 
boets överkant 

2 

97 

3 

56 

4 5 6 7 

91 112 97 58 

Grässtrån och örtstänglar är huvudstommen i boet, som invändigt fodras med 
fina rottrådar. På kanten finns inflätat så, gulvita ulltussar från någon växt. 

När boet är färdigbyggt lägger honan ett ägg per dag tills kullen är fulltalig, 
normalt fem ägg men även fyra eller sex. Tidpunkten då äggläggningen påbör
jas varierar mycket. Mellan första och sista kullen samma år kan det skilja på 
upp till tre veckor. Likaså kan det skilja cirka fjorton dagar mellan de första 
kullarna för olika år. Se tabell 4. 

Tabell 4. Häckningsdata hos höksångarna på Enskär, bBräknade från understruket datum. 
Mellan »första ägg» och »kläckning» går ca 20 dagar (= bo nr 1 1966) och mellan »kläck
ning» och »Iämnar boet» ca 10 dagar (= bo nr 2 1970). Parentes avser misslyckad häckning. 

Första Lämnar 
Ar Bo nr ägg Kläckning boet 

1966 15.6 5.7 15.7 
1967 1 2.6 22.6 2.7 

2 30.5 19.6 29.6 
1968 1 2.6 22.6 2.7 

2 31.5 20.6 30.6 
1969 18.6 8.7 18.7 

2 12.6 2.7 12..l 
3 30.5 19.6 296 

1970 28.6 (18.7) (28.7) 
2 8.6 28.6 8.7 
3 8.6 28.6 (8.7) 
4 27.6 (17.7) (27.7) 
5 7.6 27.6 7.7 
6 17.6 7.7 lL1 

Efter cirka fjorton dagars ruvning kläcks äggen. Maten till ungarna hämtas till 
mycket stor del från de intilliggande lövträdens kronor. Ungefär tio dagar efter 
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kläckningen lämnar de ännu ej flygfärdiga ungarna boet. De förflyttar sig hop
pande i buskarna och kan avlägsna sig långa sträckor från boet. 

Vid ringmärkningen cirka sju dagar efter kläckningen är ungarna ofta mycket 
olika i storlek. De största har fått långa vingpennor och konturfjädrar, medan 
de minsta ännu bara har dun och blodpennor. Skillnaderna i storlek är mest 
påfallande i de sena kullarna. Både ungarnas olika storlek och tidiga boflykt 
återfmner man även hos törnskatan. Ruvar dessa arter redan från första ägget? 

Tabell 5. Ringmärkta höksångarungar på Enskär 1965-1970. Bona har numrerats indi
viduellt varje är utan hänsyn till föregående års revir eller bon. () = fångade ungfåglar, ej 
bofynd; / = del av kullen fångad; ? = bofynd sedan ungarna lämnat boet; - = misslyc
kad häckning. 

Bo nummer 
1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

1965 (2) ? 2 

1966 5 (2) 7 
1967 5 6 (3) 14 

1968 4 5 (1 ) 10 
1969 5 2/ (1 ) 8 
1970 5 5 4 ? 14 

Summa 55 

Förmodligen misslyckades en häckning 1968, då ett bo med ett kallt ägg hit
tades den 30.6. Tre häckningar misslyckades 1970. Två av bona var tomma 
strax efter den beräknade kläckningen och ett bo befanns vara tomt sex dagar 
efter kläckningen. Inget av bona var skadade. Har törnskatan tagit ungarna? 

Ringmärkning 

Under åren har mycket arbete lagts ner på fångst och ringmärkning. Främst 
har boungar (59 % av totalantalet) ringmärkts, men nät har även satts upp i 
häckningsområdet för att fånga de gamla fåglarna. 

Vid ringmärkningsverksamheten under hösten har även några höksångare fång
ats. Dessa har nästan uteslutande varit ungfåglar. En del av dem härstammar an
tagligen från Ensl<är eller någon annan ö i skärgården. Det senaste observations
datumet på hösten är den 12.9 (1969). 
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1970 utfördes ringmärkning parallellt på Askö, Hävringe och Enskär under de 
sista augustiveckorna. På Askö fångades tre och på Hävringe fyra samt på Enskär 
en ungfågel. Fem av de åtta ungfåglarna fångades första verksamhetsveckan, då 
det rådde ostliga vindar. I augusti fångades tre ungfåglar vid K vismare fågelsta
tion i Närke (L Gotborn muntl.). Ä ven tidigare höstar har unga höksångare 
fångats vid Kvismare och Tåkerns fågelstationer (Verks. Kvism. fstn & Medd. 
Tåk. fstn). Så gott som varje höst, främst i september, fångas unga höksångare 
ocksåi Norge och på Fair Isle. Närmaste häckningsområde torde vara Sörmland s 
och Stockholms skärgård. Detta tyder på att ungfåglarna strövar mot W och SW 
under hösten. Fåglarna som höstetid fångas vid sörmlandskusten kan därför ock
så ha kommit från andra sidan Östersjön. 

Tabell 6. Ringmärkta höksångare på Enskär 1965-1970. 

Ar Ad Juv Pull Totalt 
I 

1965 2 2 4 
1966 5 3 5 13 

1967 5 3 11 19 

1968 2 10 13 

1969 5 2 7 14 

1970 2 14 17 

Summa 21 12 47 80 

Intressanta kontroller har gjorts av egna ringmärkningar. En adult hane, som 
ringmärktes den 10.7.1966 i »gamla lägret» på västra sidan av Enskär, kontrol
lerades året därpå den 9.7 cirka 250 meter öster om märkplatsen. Den 9.7.1967 
ringmärktes en gamma1 hona vid »gamla lägret» som kontrollerades den 27.5 .69 
på Grönskär. Av speciellt intresse är den gamla höksångarhane som märktes den 
19.6.1966 vid »gamla lägret». Den har sedan kontrollerats vid två tillfällen. Den 
8.7.1967 på nästan exakt samma plats och den 5.7.1970 vid bo nr 5 cirka 200 
meter E ringmärkningsplatsen. Den var a1ltså minst fem år gamma1 vid sista kon
trollen. 

Litteratur 

Broberg, L & I Nord. 1968. Fågeliakttagelser i SÖdermanland åren 1964-66. Vår fågel-
värld 27:3. 

Förteckning över Sveriges fåglar. 5:e uppl. Stockholm 1962. 
Förteckning över Sveriges fåglar. 6:e uppl. Stockholm 1970. 
Meddelande nr 5, Tåkerns fältstation. Mjölby 1969. 
Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1965-1969. Örebro 1966-1970. 
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Sjöfågel inventering i Trosa skärgård våren 1970 

Ingemar Nord 

I februari kontaktades föreningen av naturvårdsbyrån vid statens naturvårds
verk. Man hade där uppe frågan om den framtida användningen av skärgårds
området sydost om Trosa, kring öarna Askö och Fifång. Underlag saknades 
för att bedöma fågelfaunans sammansättning och numerär. FSO åtog sig att 
genomföra en inventering av häckande fåglar, men även att undersöka hur 
sträck och rastning fortlöper i området. Det är resultatet av vårens invente
ring, i första hand av sjöfågel, som redovisas här. En separat redogörelse för 
höstverksamheten återfinns i detta häfte. 

Område 

Området är ca 80 km2 till ytan och innehåller 345 öar, skär och hällar (figur 
1). De största öarna är Askö/Bokö (numera en ö) och Fifång. Ytan domineras 
av några stora och djupa fjärdar: Yttre Hållsfjärden sydväst om Askö, Askö
fjärden mellan Askö och Fifång samt Fifångsdjupet väster om Fifång. I öster 
skiljs Södermanlands och Stockholms län åt av Svärdsfjärden. Där går också 
farleden till Södertälje och Mälaren. 

Den norra delen av området kan karaktäriseras som en bergig innerskärgård. 
Öarna är relativt stora och barrskogsklädda, ofta med branta om än inte så hö· 
ga stup ner i havet. Insprängda mellan de större öarna ligger ett mindre antal 
små, kala fågelskär. Runt Askö finns öar och skär av alla typer. Sydost om Ask· 
ö ligger områdets enda egentliga utskärgård, omfattande ett 20-tal skär och 
hällar. 

Naturen på Askö och Fifång är mycket lik innanförliggande fastland, med tall· 
hedar, sumpgranskog, alsnår, ekdungar och vassvikar. 

Genomförande 

Undersökningen har genomförts med ekonomiskt bidrag från domänverket via 
naturvårdsverket. Omfattningen var avhängig anslagets storlek. Genom att defi· 
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Figur 1. Inventerat område SE Trosa har ramats in med streckad linje, liksom också grän
serna mellan de fyra del områdena. 

49 



nitivt besked om ekonomiskt bidrag och landstigningstillstånd inte erhölls förrän 
efter påstötning i mitten av maj, blev starten för inventeringen mycket sen. Den 
sena våren med is i skärgården till de sista dagarna i april, reducerade i viss mån 
den nackdelen. 

Inventeringen utfördes under fyra perioder av 2-3 personer: 

23-24 maj· Askö (Björn Ahlbom, Hans Pettersson) 
30-31 maj . skärgården S Askö (Stefan Bengtsson, Bo Bergman och Hans 

Pettersson) 
l1li 6-11 juni· skärgården N Askö (Björn Ahlbom, Hans Pettersson) 
l1li 22-28 juni - hela området (Bo Bergman, Ingemar Nord) 

Deltagarna tackas för noggrannhet och varsamhet under inventeringen samt 
för uthållighet då hyrd båtmotor strejkade från första dagen! 

Vilken metodik skulle man använda vid inventeringen? Erfarenheten av plan
mässig inventering av häckande fågel i skärgård var mycket liten bland invente
rarna. Efter att ha studerat några finska undersökningar som vänligen tillställts 
oss av Ake Andersson - de är nästan det enda som finns skrivet i ämnet - val· 
des den enklaste metoden: räl<:ning av antal bon med ägg eller ungar eller med 
ruvande fågel. Vid de senare besöken räknades antal ungar på hällarna. Ett pro
blem var härvid att trut- och måsungar ofta går i vattnet och är svåra att upp· 
täcka. Andkullarna rör sig ganska snart efter kläckningen inom stora områden 
och är därför svåra att hänföra till en viss lokal. De många ejder- och skraldml· 
larna som sågs antecknades inte och ingår inte i redovisningen. För ejder rtLk;:· 
nades dock alla tomma balar. Häckningsutgången i dessa är visserligen inte känd 
men häckningen har dock fortskridit så långt att ådan hunnit lägga en krans 
med dun. 

Hur stor är nu säkerheten i de erhållna siffrorna? Det kan jag inte svara på, 
men sälcerligen är den olika stor för olika arter. I redovisningen återges dels an
talet konstaterade häckningar, dels antalet exemplar som förmodades häcka utan 
att det kunde fastställas. För några arter är andelen »troliga häckningao> relativt 
stor, t ex roskarl med 8 troliga och 7 konstaterade häckningar och tobisgrissla 
med 6 resp 10. 

Roskarlen är ganska rörlig under häckningen och kan varna relativt långt från 
boet, men uppenbara sådana fåglar har sållats bort. Vidare kan bo och ungar 
vara ganska svåra att hitta vid ett kort besök. Siffran 15 par (8+7) ligger där
för troligen ganska nära vad som finns i området. 

Den icke ruvande fågeln hos tobisgrisslan flyger långt bort för att fiska, varför 
antalet närvarande gamla fåglar är en dålig hjälp vid uppskattning av antalet 
häckningar. Eftersom bona oftast är väl gömda skulle en fullständig genomlet
ning av skären ta lång tid, allt för lång för att vara försvarbar. Siffran för tobis-



grissla, 6 troliga och 10 konstaterade, är därför sannolikt mycket för liten. 

För några av de övriga arterna är det emellertid troligt att säkerheten ligger 
på 85-90 %, kanske 95 %, av vad som verkligen finns i området. 

Sammanställning av resultatet 

Resultatet redovisas i tabell 1 och figur 2 i fyra mindre områden Gfr figur 1). 
Område 1 är tidigare avsatt som fågelskyddsområde. 

Tabell 1. Totalt antal konstaterade och troliga häckningar inom Askö-omr1idet 1970. Tro
liga häckningar har uppskattats från antalet exemplar som bokförts i denna kategori. 

Art 

Gräsand 
Vigg 
Svärta 
Småskrake 
Storskrake 
Ejder 
Knölsvan 
Strandskata, 
St strandpipare 
Roskarl 
Rödbena 
Havstrut 
Silltrut 
Gråtrut 
Fiskmås 
Fisk/silvertärna 
Tobisgrissla 
Stenskvätta 
Skärpiplärka 
Sädesärla 

Summa 

Antal arter 

Område 1 
Trol Konst 

1 
5 

1 

1 
5 

364 
2 
4 

5 2 

1 9 
3 

11 64 
8 103 

46 
6 10 
1 
5 5 
3 2 

53 619 

15 

Område 2 
Trol Konst 

15 

87 

3 3 
1 
4 
3 
6 

147 
36 

5 303 

10 

Område 3 
Trol Konst 

2 

2 

6 

36 

2 

23 
18 

83 

8 

Område 4 
Trol Konst 

2 
2 

102 

2 

4 
6 

84 
5 6 

2 
3 
2 

6 219 

15 

Totalt 
Trol Konst 

7 

1 

3 
23 

2 
1 
1 

589 
4 
8 

8 7 
1 

1 19 
3 9 

14 70 
9 357 
6 106 
6 10 
2 2 
5 8 
3 4 

70 1224 

19 
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52 

område 3 område 4 

område 2 område 1 

Totalt område 1-4 

Figur 2. Diagrammen visar arternas relativa förekomst inom dels vart och ett av deIområ
dena och dels för hela inventeringsytan. De små diagrammen är placerade ungefär som om
rådena ligger geografiskt (jfr figur 1), Vitt fält avser övriga arter. Observera den stora skill
naden i antal par i del områdena (tabell 1), 



Viking Olsson inventerade 1949 några ytor i Hartsö.arkipelagen, men resulta· 
tet är nu så gammalt att jag inte vill göra några jämförelser. Däremot har Reg. 
nell (1967) lämnat en fin redogörelse för några inventeringar i norra Småland. 
De avser dels Sladö/Äskeskärs naturreservat och dels Norra Misterhults natur· 
reservat. Båda områdena omfattar både ytter·, mellan· och innerskärgård. Någ· 
ra jämförelsesiffror återges i tabell 2. 

Tabell 2. Några jämförelser mellan Askö-omrlldet och ett sammanslaget material för dels 
Sladö/Äskeskär (SÄ) och dels Norra Misterhult (NM), Småland. 

Askö SÄ NM 

Inventerings!lr 1970 1958-59 196H6 
Antal skär/hällar med häckning 60 31 131 
Antal häckande par 1.224 1.258 1.625 
Antal par per skär 20.4 40,6 12,4' 
Antal par per skär exkl. skrattmås 20.4 31,8 12,2 

- - - - - - -- - - - -
Vigg 23 50 183 
Svärta 2 15 24 
Ejder 589 146 408 
Roskarl 7 19 38 
Rödbena 1 11 55 
FiskmIls 357 349 293 
Fisk/si Ivertärna 106 47 168 
Skärpiplärkll 8 37 61 

Som synes tycks några arter ha svaga stammar i Askö-området, t ex vigg, 
svärta, rödbena och skärpiplärka. Andra håller däremot hyggliga stammar: ej
der, fiskmås och fisk/silvertärna. För ejdern måste man emellertid ta hänsyn till 
att några år förflutit sedan Smålands-inventeringarna gjordes (1958-59 resp 1961 
-66). Enligt samstämmiga uppgifter har ju ejderstammen under denna period ö· 
kat betydligt. Vidare måste man ha klart för sig att några direkta jämförelser 
mellan två områden aldrig kan göras, eftersom förutsättningarna alltid skiljer 
sig på någon punkt. Det enda säkra är att inventera samma område flera gång
er med samma metod och med några års mellanrum. 

Detaljerad redogörelse 

Inom de fyra större områdena har ytterligare en indelning gjorts, oftast i na· 
turliga ögrupper. Det är inte meningsfullt att redovisa varje skär för sig. För 
att inte i onödan tynga redovisningen nedan upptas endast arter med mer än 



fem häckande par, undantagsvis även andra om de är av intresse. För valje ö· 
grupp anges antalet skär och inom parentes antalet skär med häckande fågel. 

1.1 Sundsbådarna - Ståten 14(1 ) 

2 arter - 5 par 

1.2 Asenskallen - Bredhäll 8(1 ) 

Ejder 34 
Gråtrut 41 
Tobisgrissla 8 
& 6 arter 9 Summa 92 par 

1.3 Isskären - Lugnhällen 11 (4) 

Ejder 92 
Fiskmås 9 Summa 101 par 

--

Figur 3. Inventeringsområdena 1.3 - 1.6 vid södra Askö. / / / / / = skär med häckande fågel. 
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1.4 Södra och Norra Norrudden 2(2) 

Ejder 50 
Fiskmås 10 
Fisk/silvertärna 5 
& 4 arter 5 Summa 70 par 

1.5 Målklubben - Målhällarna - Smulhällarna 23(5) 

Ejder 5 
Fiskmås 14 
Fisk/silvertärna 7 
& 2 arter 2 Summa 28 par 

Spillning av mink. Alla måsungar försvunna från ett av skären vid det 
sista besöket. 

1.6 Gråskär 3(1 ) 

Ejder 63 
Fiskmås l Summa 64 par 

1.7 Södra Stenskäret 2(1 ) 

Ejder 29 
Knölsvan l 
Fiskmås 15 
F isk/ silvertärna 8 
Tobisgrissla 1 
& 6 arter 7 Summa 61 par 

Observation av labb. Döda fåglar: 7 ejderhonor, 2 ejderungar och l 
gammal gråtrut. 

1.8 Visthusklubben 

Ejder 5 
& 4 arter 6 Summa 11 par 

1.9 Stora Sköthällen 

" Ejder 4 
& 3 arter 3 Summa 7 par 



1.10 Vrångskär 

Ejder 32 
Gråtrut 6 
Fiskmås 7 
Tobisgrissla l 
& 4 arter 4 Summa 50 par 

Döda fåglar: 1 ejderhona, 2 ejderungar , l ad fiskmås, l ad fisktär-
na och en nyligen död ad tobisgrissla. 

1.11 skär N Simpviksudd 5(1 ) 

Ejder 6 
Havstrut 1 Summa 7 par 

1.12 Slätorna - Flatan - Skåren 8(3) 

Småskrake 1 
Ejder 28 
Knölsvan l 
Gråtrut 7 
Fiskmås 19 
& 4 arter 6 Summa 62 par 

1.13 Hästdammsholmarna 3(2) 

Ejder 12 
Fiskmås 17 
F isk/ silvertärna 21 
& 2 arter 2 Summa 52 par 

1.14 skär N Näsudden 

Ejder 4 
Fiskmås 4 Summa 8 par 

1.15 Laxkroksklubben 

Fiskmås l Summa 1 par 

2.1 Persö 9(1 ) 

Ej inventerat. 
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2.2 Persö både 2 (1) 

Ejder 
Fiskmås 
& 2 arter 

16 
11 
4 Summa 31 par 

2.3 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Figur 4. Inventeringsområdena 2.3 - 2.6 mellan Bokö och fastlandet. 11111 = skär med 
häckande fågel. 
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2.3 GuiskIlIlen Svarthällurna 8(3) 

Ejder 14 
Silltrut 2 
Fiskmås 54 
& 3 arter 6 Summa 76 pllr 

2.4 Östra Tilrnhällarna 6(2) 

Vigg 9 
Ejder 28 
Fiskmås 43 
Fisk/silvertärna 17 
&, 2 arter 3 Summa 100 pllr 

2.6 Gubbhäll Lysbergshällarna 7(2) 

Ejder 13 
Fiskmås 2S 
&, 2 arter 3 StUumll 41 pllr 

2.6 Rernrnarklubbarnll Algubbhällen Srnörklubben 5(3) 

Ejder 16 
Silltrut l 
Fiskmås 14 
Flsk/silvertäma 19 
&, 4 arter 5 Summa 55 pllr 

3.1 LJiggnlngsholrnen rn fl 3(2) 

Ejder 6 
&, 2 arter 3 Summa 9 pllr 

3.2 Roberts holme Btlrholmen 6(3) 

Ejder 8 
Kl1Ölsvatl 1 
&, 3 arter S Summa 14 pur 
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3.3 Semlan 1111nnklllbboll 4(4) 

Ejder 13 
Fiskmti~ 20 
Flsk/silverHirnu 13 
& 3 arter 3 Sumlt1n 49 pur 

~1.4 OxnöklubbllFl skär' NW BrHnnskilr 

Ejder 9 
&2 arter 2 Summu 11 pur 

II 4.1 Lilla Tallholmen 

Ejder 2 
Stenskvätta 1 Summa 3 par 

4.2 Brännskär 

Ejder 4 Summa 4 pur 

4.3 Tvillingarna 2(2) 

Ejder 25 
Knölsvan l 
& S arter 7 Summa 33 par 

Hos knölsvnmm vnl' '2 ung!!! döda. En av do tre levande kunde inte 
följn hOfllUl ut i vattnet och dog förmodligen senare. 

4.4 Bt-lrgholmart11l Svarthill! ~i(3) 

Ejder 33 
Silltrut 6 
Fi~kmA9 23 
& 7 urter 8 Summit 70 pllr 

4.6 Sandholmen 

Ejder 19 
Flskmti~ 45 
& 4 arter 4 SUl1l1!1U 68 pur 



4.6 

4.7 

4.8 

Hamnkobben 3(1) 

Ejder 
Fiskmås 

Grisskärshällarna 5(1) 

Fiskmås 
& 6 arter 

Vattklubben 2(1 ) 

Ejder 

6 
7 

9 
10 

9 

Summa 13 par 

Summa 19 par 

Summa 9 par 

En fräsande mink råkade vi på i en skreva 24.6. 

Figur 5. Inventeringsområdena 4.6 - 4.8 söder om Fifång. llll = skär med häckande få
gel. 
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De större öarna ägnades mindre intresse. Här ska endast nämnas några av ar
terna. 

Pi/äng 

Totalt noterades 49 arter, bl a häckande skäggdopping, gräsand, knipa (2 par) 
och storskrake. Vidare sågs småskrake, fiskgjuse, drillsnäppa, gök, rörsångare, 
sävsångare och sävsparv. 

Askä 

Askö är tillsammans med Bokö hela 8 km lång och är ytterst svårinventerad. 
Under' tio besök spridda mellan 23 maj och 26 juni noterades 83 arter. Några 
av dem är värda att nämnas: 

Bergand 
Knipa 
Alfågel 
Sjöorre 
Fiskgjuse 
Rapphöna 
Större strandpipare 
Drillsnäppa 
Rödbena 
Skrattmås 

Kattuggla 
Näktergal 
Rörsångare & sävsångare 

Artkommentarer 

- 1 hona 23 maj 
- max ca 35 ex observerades 6-8 juni 
- 1 par 23-24.5 
- 1 hane 23-24 maj 
- 2 häckande par 
- 3 ex 10.6 
- ca 4 häckande par 
- 2-4 häckande par 
- 3-5 häckande par 
- 3 ex 24-26.6 var de enda som observerades i 

hela området 
- minst 1 häckning; ytterligare 2 ex hörda 
.:.-. 1 ex sjöng vid Laboratoriet 23.5 och 10.6 
- häckar vid Koholmsflan 

Här nedan görs en sammanfattning för varje inventeringsart. Dels bedöms sä
kerheten i inventeringssiffrorna, dels uppskattas artens förekomst. 

Gräsand - Arten sannolikt underrepresenterad i materialet. Tidigt ldäckta kul
lar har troligen helt undgått observatörerna. Dessutom häckar denna art ofta 
på de större, skogklädda holmarna som ägnades mindre intresse. Regnell (1967) 
har genomgående högre dominansvärden. 

Vigg - Arten är sen häckare varför den vid de första besöken fortfarande låg i 
par utanför skären. Några häckningar kan ha undgått upptäckt, eftersom den 
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ruvande fågeln trycker hårt. Trots detta måste man säga att området har en 
mycket liten stam avarten. 

Svärta - Svärtan häckar ännu senare än viggen. Stammen är rimligtvis något 
större än 2 par, men arten är ändå svag, liksom den är i hela Sörmland. 

Småskrake - Konstaterades endast i ett par, men stammen torde uppgå till åt
minstone S par, varav de flesta på de stora öarna. 

Storskrake - Arten kraftigt underrepresenterad i inventeringen. Häckning kon
staterades dels i ett flertal holkar på de stora öarna, dels genom observation av 
kullar. De senare har dock inte bokförts eftersom ursprunget inte var möjligt 
att fastställa. En uppskattning kan bli på 20-30 par. 

Ejder - Den vanligaste arten inom området. Ejdern är hårt utsatt för bl a krå
ka, vilket resulterar i många omlagda kullar. Detta drar ner reproduktionen hos 
arten, eftersom de sena kullarna genomgående innehåller ett mindre antal ägg 
(2-4 mot minst 6-7). Vid de senare besöken observerades ett mycket stort an
tal kläckta kullar, oftast sammanslagna, vilka inte kunde hänföras till viss häck
ningsplats och därför inte räknades. 

Sammanlagt hittades ett IS-tal döda ejderhonor. Detta kan knappast vara en 
normal avgång. Möjligen finns samband med den massdöd som under våren rap
porterades från bl a Hävringe, där fåglarna sågs gå upp på hällarna och efter en 
kort stund sjunka ihop döda. 

Knölsvan - Oväntat få par. Häckningsresultatet inom Södermanland har enligt 
preliminära uppgifter varit mycket dåligt. De flesta paren har inte fått ut några 
ungar alls, några har haft 1-2 ungar och några enstaka normala kullar. Paret i 
område 4.3 Tvillingarna hade fått ut S ungar, men endast två var vid god vi
gör och två låg döda i boet. Någonting tycks ha drabbat hela stammen samti
digt. 

Strandskata - Arten är mycket svår att inventera. Dels rör sig de häckande fåg
larna inom ett stort område, dels finns översomrande fåglar. De senare kan även 
uppträda som om de häckade med spel och varningar. 

Större strandpipare - Minst 4 par häckade på Askö, vilka inte medtagits i in
venteringssiffrorna. Totala beståndet troligen under 10 par. 

Roskarl - Bo och ungar svårfunna. Summan av troliga och konstaterade häck
ningar, 15 st, ligger förmodligen ganska nära vad som finns i området. 

Rödbena - Svag stam. Flera par häckar dock på Askö. 

Havstrut - Häckar endast i enstalca par och har en liten stam i förhållande till 
möjliga häckningsplatser och födotillgång. 
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Figur 6. Bo av roskarl på Östra Tärnhällarna (område 2.4) 25.6.1970. Foto: förf. 

Silltrut - Arten är inte vanlig någonstans i Sönnland. 

Gråtrut - Stammen kunde vara större, men sannolikt vill arten ha »mera skär
gård». 

Fiskmås - Den vanligaste måsfågeln och näst vanligaste arten. Frapperande är 
att inte skrattmåsen hunnit bosätta sig i denna skärgård. Endast 3 ex noterades, 
vid Askö. 

Fisk-jsilvertärna I några fall har artbestämning kunnat ske, men i de flesta ko
lonierna var detta inte möjligt, varför arterna redovisas tillsammans. Inventerings
områdets tredje största art(er). 

Tobisgrissla - En fullständig genomgång av vissa skär skulle ha åstadkommit för 
lång störning, därav det stora antalet »troliga häckningar». Summan 16 par är 
troligen mycket för låg. 

Tättingar - Av tättingar bokfördes endast tre arter: stenskvätta, skärpiplärka och 
sädesärla. Stammen av skärpiplärka troligen mindre än normalt för den sönn
ländska skärgården. Stenskvätta och sädesärla var förvåmn svärt fåtaliga, men 
har givetvis goda stammar på de större öarna. 

Mink - På Vattklubben (område 4.8) påträffades en fräsande mink i en skreva. 
På annat håll sågs spillning. Troligen förekommer inte så få minkar i denna 
skärgård. Antalet mås- och tärnungar var på många skär mycket litet i förhål

lande till antalet lagda ägg. Minken har säkerligen del i detta. 
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Figur 7. Flygande ejdrar. Foto: Ingmar Holm1!sen/N. 

FSO:s yttrande 

Efter beslut i styrelsen har FSO avgivit yttrande om det inventerade området 
till naturvårdsverket. Förslag till skydd: 

1. Naturreservat. S g s hela inventeringsområdet föreslås bli avsatt som na
turreservat. Undantag görs för några av de större öarna i område 3 (Kräm
ö, Bokö-Oxnö m fl) och i område 2 (Bockholmen och norra delen av Bok
ö). I reservatföreskrifterna bör tältning medges under en natt på Askö och 
Fifång. 

2. Fågelskyddsområde. Nuvarande fågelskyddsområde bör utvidgas till att 
omfatta, utöver område 1, även hela område 2 (utom Bockholmen och 
Bokö), de sydvästra delarna av område 3 samt fyra ögrupper runt Fifång 
i område 4. Själva Askö bör fortfarande inte ingå i området. Landstig
ningsförbud och förbud att komma närmare land än 10 meter bör gälla 
tiden 1 april - 31 juli. 
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3. Totalt skydd för havsörnsbon. Avsikten är att eventuellt överlevande 
havsörnar ska erbjudas ett effektivt skydd vid häckplatsen. Hur detta ska 
utformas i praktiken är föreningen inte beredd att bedöma nu. 

Yttrandet har även tillställts domänverket, länsstyrelsen i Södermanlands län 
och Svenska naturskyddsföreningen. Till yttrandet har fogats en sammanställ
ning som är något mera omfattande än ovanstående redogörelse. Denna sam
manställning finns i föreningens arkiv. 

litteratur 

Regnell, S. 1967. Faunan i de nordsmåländska skärgårdsreservaten. - Sveriges 
Natur Arsbok, sid 152-181. 
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Sträcket på Askö hösten 1970 

Ingemar Nord 

Under tre veckor, 15 augusti - 6 september 1970, genomfördes observatio
ner, sträckräkning och fångst inom Askö-området, SE Trosa. Tiden hade valts 
så att verksamhet samtidigt förekom både vid Hartsö-Enskär fågelstation (20 
km SSW) och på Hävringe (30 km SSW), varvid jämförelse skulle bli möjlig. 

Tidigare erfarenhet från Enskär och Hävringe gjorde att verksamheten för
lades till norra delen av Askö, vid Koholmsflan som förbinder Askö med Bokö. 
Terrängen var här mycket omväxlande med ren tallhällmark, blandskog och ek
backar. Intill Koholmsflan fanns sank alskog, sankängar samt stora bladvassar 
(figur l). 

1 

Figur 1. Sydöstra Bokö och nordvästra Askö. Verksamheten bedrevs i området mellan de 
streckade linjerna (bredd ca 400 m). 
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Möjlighet fanns också att från höga berg överblicka eventuellt sträck. 
är ön här ganska smal varför området mer eller mindre fungerar som en tratt 
för fågel som kommer söderifrån. 

Det synliga sträcket under den aktuella tiden är inte särskilt kraftigt. Totalt 
observerades inte heller mer än 1.300 fåglar under 11 dagars räkning, främst 
under tidiga morgontimmar (tabell 1 och 2). 

Tabell 1. Totalt sträck per dag samt dominerande vindriktning. Den 2.9 utfördes räkning 
både morgon och eftermiddag. 

Augusti September 

20 21 22 23 24 26 1 2 2 3 5 6 

Vindriktning 

t1.ntal 

E E SE N-E [\lW N-E S w w SW WNW NW 

70 68 81 82 59 122 17 57 49 221 104 391 

Tabell 2. Totala sträcksiffror under perioden 20.8-6.9 för några arter. 

Större hackspett 6 Trädpiplärka 344 Korsnäbb sp 38 
Ladusvala 161 Sädesärlcl 374 Bofink 109 
Hussvala 85 Gulärla 11 Bergfin k 25 
Ängspiplärka 6 Grönsiska 8 

--~---

Intressant är att mer än hälften rörde sig mot NW, d v s längs Askö/Bokö (ta
bell 3). Rörelserna norrut under hösten hos fåglar som har en sträckriktning 
som i huvudsak ligger mot S eller SW, har under senare år uppmärksammats 
på Enskär. 

Tabell 3. Det totala sträckets fördelning på olika 
sträckriktningar. Askö/Bokö ligger i riktningen 
NW-SE. 

Sträckriktning 
SE NW SW summa 

199 79'1 49 282 1.321 

Denna norrgående rörelse hos nattsträckande tättingar blir lättare 
att konstatera vid fångst med slöjnät. Härvid är ringmärkning en trtmärkt me· 



tod att särskilja individerna och därigenom undvika dubbelräkning. 

Totalt fångades 1.897 fåglar av 34 arter (tabell 4), jämfört med 1.025 av 39 
arter på Ensk.är under motsvarande tid. På Hävringe pågick verksamhet de två 
första veckorna med ett resultat på 613 ex. Den stora arten på Askö var löv
sångaren med 1.590 ex (84 %). Jämförelsen dag för dag med Enskär för den
na art (figur 2) visar en slående jämnhet i siffrorna på Askö, medan Enskär har 
en enda markerad topp. En förklaring härtill är att fångstplatsen på Askö är 
bättre skyddad för hårda vindar (28.8-6.9 var vindstyrkan sällan under 10 mi 
sek), men också den större tillgången på föda, framför allt i lövskog och blad
vass, där de flesta fångsterna gjordes. 

Tabell 4. Total ringmärkning på Askö 15.8 - 6.9.1970. 

Art Antal Art Antal 

Mindre hackspett Svarthätta 14 

Göktyta 3 Höksångare 3 

Ladusvala Trädgårdssångare 10 

Talgoxe 15 Törnsångare 10 

Blåmes 4 Ärtsångare 18 

Entita 6 Lövsångare 590 

Talltita Gransångare 

Trädkrypare 2 Grönsångare 

Taltrast 2 Grå fl ugsnappare 18 

Koltrast 9 Svartvit fl ugsnappare 8 

Stenskvätta Trädpiplärka 5 

Buskskvätta 16 Sädesärla 15 

Rödstjärt 4 Gulärla 

Blåhake 6 Törnskata 12 

Rödhake 34 Bofink 15 

Rörsångare 50 Gulsparv 4 

Sävsångare 8 Såvsparv 9 

SUMMA 1 897 

Ett mycket intressant förhållande kommer fram om fångst siffrorna på de tre 
lokalerna jämförs med rådande vindriktning under fångstdagen. Av tabell 5 
framgår att Askö hade de största siffrorna vid vindar mellan S-SW-W-NW, 
att Askö och Enskär var jämspelta vid N vind, men att Hävringe, som totalt 
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Askö 

aug 15 17 19 21 

Enskär 

Figur 2. Jämförelse av dagssiffrorna för lövsångare på Askö och Enskär. Storleksordning
en på de längsta Askö-staplarna är 100-200 ex. 

sett hade så liten fångst och endast var i drift under två av de tre veckorna, 
var den klart bästa fångstiokalen vid SE vind! 

Tabell 5. Sammanlagd fångst på Askö och Enskär (15.8·6.9) samt Hävringe (15.8·30.8) 
vid olika vindriktningar. 

Vindriktning 
Lokal SW W NW N NE E SE 

Askö 350 599 355 419 [! 69 
Enskär 159 110 237 418 24 56 
Hävringe 18 70 62 135 41 240 

Kontroller 

S 

55 

21 

18 

På Askö gjordes den 19.8 en främmande kontroll som vid närmare undersökning 
visade sig inte vara så främmande. Det rörde sig om en gammal koltrasthane som 
vi själva ringmärkt som ungfågel på Enskär i augusti 1965! 

Observationer 

Under treveckorsperioden observerades 101 arter. Här följer ett utdrag ur art· 
listan. 

Häger 2 överflygande ex 23.8 

Gräsand, kricka 20 resp 6 ex som mest i vassgölarna 
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Figur 3. Koholmsflan från söder. Foto: K Arne Larsson. 

Stjärtand 4 ex sträckte mot W 1.9 

Svärta Samlades i flockar på norra sidan: max 23 ex 15.8. Den 22.8 sågs en 
hona med 2 pull 

Ejder Några sena kullar ses bl a 16.8 

Knölsvan 2 gamla fåglar utan ungar den 18.8 

Sparvhök J agade emellanåt småfågel, men även nötkråka, vilket dock inte 
lyckades. 

Bivråk Observerades flera gånger flyga med byte upp mot Bokö. Häckning ej 
utesluten 

Fiskgjuse Häckning konstaterad 20.8, då fortfarande minst en unge fanns i bo 

Lärkfalk Varnade ivrigt 15 & 17.8 söder om flan. Häckning inte utesluten. 

Berguv Den 16.8 studerades en uv under 15 minuter. Den satt öppet på Bok-
ö-Oxnö och anfölls av 3 fiskgjusar och ca 30 kråkor 

Större hackspett Sträckrörelse förekom. Vissa dagar sågs 5-6 ex komma från 
SE 

Svalor En flock på 21 backsvalor övernattade troligen i vassen 15-16.8. Gott 
sträck av hus- och ladusvala dels mot SE, dels mot NV. 
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Nötkråka Flera observationer. Den 1.9 sågs ett exemplar på nära håll och det 
föreföll vara av den smalnäbbade rasen macrorhynchos 

Blåhake Första exemplaret fångades 25.8 

Höksångare Första exemplaret fångades 18.8. 

Lövsångare Helt dominerande sträckart och rastare. En ström av lövsångare 
passerade Koholmsflan 27.8 från SE. Andra dagar var strömningen mindre 
markant. Under perioden 23.8 - 6.9 fångades drygt 1.500 ex, jämfört med 
570 på Enskär. 

Korsnäbb S g s dagligen observerades mindre flockar av korsnäbb, de flesta 
troligen av den mindre arten. Den 26.8 sågs även en bändelkorsnäbb Loxia 
leucoptera 

Genomförande 

Undersökningen har gjorts på uppdrag av naturvårdsverket och har finansie
rats av domänverket. Följande personer tackas för väl genomfört arbete: Stefan 
Bengtsson, J an Gustafsson, K Arne Larsson, Göran Pettersson, Hans Pettersson, 
Leif Sandgren och Lennart Wahli!n. 
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~---------------

(Sylvia cClntillans) för första niill .. ngJ,n 

Sörmland 

(Meddelande nr 10 från Hartsö-Enskär fågelstation*) 

Lars Broberg 

Den mest sensationella fångsten 1970 vid Hartsö-Enskär fågelstation var en 
rödstrupig sångare, som nätfångades den 24.8 i enbuskmarken på norra En-
skär (stationspersonal: Lars Broberg, Gunnar Sjöö). Arten var välbekant för 
fångstmannen (LB) från tidigare verksamhet vid Capri fågelstation i Italien. Då 
artbestämningen därför inte vållade några problem ringmärktes fågeln och släpp
tes efter granskning och beskrivning. 

Tidigare har endast 2 fynd rapporterats i Sverige av denna kring Medelhavet 
häckande art. Det första fyndet gjordes 28.5.1967 på Utklipp an i Blekinge och 
har beskrivits av Sondell (1967), det andra gjordes samma år vid Ottenby på 
Öland - 1 ex ringmärkt 13.7 (Leif Sandgren muntl.). Fyndet på Enskär (58.41 
N) är alltså det tredje i Sverige och samtidigt det nordligaste. Det enda fyndet 
i Norge, på Akeroya 14.5.1966 (Lid 1967), gjordes dock ännu något nordliga
re på 59.02 N eller i höjd med Flen. 

Beskrivning 

Liten ärtsångarlik fågel med askgrå ovansida, ljus undersida med svagt rost
röd strupe och hals. Under de grå kinderna antydan till vit mustasch. Ögon
ring tegelröd, iris gulbrun. Fågeln befann sig i framskridet ruggningsstadium. 
Samtliga handpennor nya, varav nr 1-3 utvuxna till 1/3, nr 4 till 2/3 och nr 
5·10 (de 6 inre) helt. Av armpennorna var nr 1 utvuxen till 1/2, nr 2 fälld och 
nr 3·6 gamla och slitna. Stjärtpennorna nya, den ena yttre stjärtpennan ej helt 
utvuxen. Vikt 9,0 g. Vinge 57-57 mm (obs! Då de längsta handpennorna nr 
3 och 4 inte var utvuxna är vinglängden uppmätt på nr 5, vilken enligt William
son (1964) normalt är 0,5-2,5 mm kortare än vingspetsen). Tarsdiameter 1,8 
mm. 

Ras: På grund av ruggningsförhållandena gjordes inget försök till rasbestämning. 
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Alder: Endast den gamla fågeln (minst 1 år) ruggar under eftersommaren-för
hösten. Witherby (1949) anger ruggningsperioden juli-sept. Att fågeln var ad. 
framgår även av ögonringens färg och av de rent vita teckningarna på de yttre 
stjärtpennorna (Svensson 1970). 

Kön: Möjligen en hane i andra kalenderåret. Med erfarenhet av dräktvariatio
nerna hos ca 50 ex av denna art på Capri vårarna 1957, 58, 60 och 63 har jag 
dock avstått från definitiv könsbestämning av detta måttligt rödstrupiga exem
plar. 

Fångsten av den rödstrupiga sångaren den 24.8 bekräftade ett annat fynd som 
gjordes under föregående veckopass. Strax före solnedgången den 19.8 fångades 
en liten sångare, som enligt beskrivning av personalen (Karl-Erik Fahlen, Jan 
Gustafsson, Göran Pettersson) måste ha varit en rödstrupig sångare. Fågeln, som 
förvarades övernatt i ringmärkningskuren, råkade dock rymma (! ) före defmi
tiv artbestämning och fotografering. Fågeln hade fångats i samma enbuskmark 
på norra Enskär som fågeln av den 24.8 och befann sig liksom denna i avance
rad ruggning. Med mycket stor sannolikhet var det fråga om samma exemplar 
både den 19.8 och den 24.8. 

Enbuskmarken på Enskär är inte olik den »macchia» som den rödstrupiga 
sångaren bebor vid Medelhavet. Tänkbart är att fågeln funnits ~å Enskär hela 
sommaren efter att ha anlänt dit under vårflyttningen. På Capri brukar arten 
bÖlja uppträda i april efter att ha övervintrat i Afrika söder om Sahara. 

litteratur 

Lid, G. 1967. R0dstrupesanger, ny art for Norge, og no en andre eksempler på 
forlenget vårtreck. - Sterna 1967:387-396. 

Sondell, J. 1967. Rödstrupig sångare - första gången i Sverige. - Meddelande 
nr 4 från Torhamns fågelstation. 

Svensson, L. 1970. Identification Guide to European Passerines. Stockholnl. 
Williamson, K. 1964. Identification for ringer s 3. The Genus Sylvia. B.T.O. 

Field Guide no. 9. Oxford. 
Witherby, H.F. 1949. The handbook of British Birds, part 2. London. 

73 



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

Vad äter sparvugglan ? 

Björn Ahlbom 

Sparvugglan Glaucidium passerinum hör till våra sämst kända ugglor. Som 
skäl för detta brukar man ange artens relativa sällsynthet samt svårigheten att 
finna boet. Fram till 1958 finns sålunda bara ett 70-tal bofynd publicerade i 
Norden (Hagen 1960). 

Välkänd är däremot sparvugglans vana att under vintern hamstra byten. Ett 
flertal undersökningar av sådana vinterförråd finns redovisade i litteraturen. Den 
största sammanställningen, omfattande 490 bytesdjur fördelade på en 70-årspe
riod, har gjorts av Hagen (1952, 1960). Senare föreligger också en studie av 
sparvugglan under häckningstid (Jansson 1964). Den sistnämnde författaren har 
dock påpekat svårigheten att i fält artbestämma de byten som förs till boet. 

Någon mera systematisk undersökning som bygger på en analys av spybollar, 
vilken är den normala metoden för att kartlägga ugglornas matvanor, finns så
lunda icke. 

Material 

Spybollsmaterialet som ligger till grund för den nedan presenterade byteslis
tan har insamlats av Leif Carlsson, Eskilstuna, som nedlagt ett omfattande arbe
te på att tillvarataga drygt 1000-talet spybollar. Dessa är huvudsakligen från ett 
område 20 km söder om Eskilstuna samt från de två senaste åren. De härrör 
totalt från ett 20-tal individer och är fördelade på vinter och häckningstid. Ma
joriteten av bollarna är tagna under den sistnämnda perioden och i anslutning 
till bon. 

För identifikationen av gnagarnas käkar har gängse bestämningslitteratur an
vänts. För värdefulla råd och hjälp tackas också Per-Olof Palm, Stockholm. 

För att en spybollsanalys skall ge ett representativt resultat fordras i princip 
att två förutsättningar är uppfyllda, vilket i korthet kan sägas vara att olika ar
ters käkar motstår nedkrossning i samma proportion, samt att bytena förtärs 
hela. Dessa metodiska frågor, som i någon mån behandlats i utländsk litteratur, 
är det ännu för tidigt att gå in på. Det bör dock påpekas att det är tveksamt 
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Figur 1. Sparvuggla med byte på väg in i boet. Bilden tagen i det aktuella 
rådet. Foto: Ingmar HolmåseniN. 

om det konventionella förfarandet, med att enbart räkna antalet käka.L 
riktig bild av sparvugglans föda. 

Något om resultatet 

Nedan redovisas i tabellform de 189 ryggradsdjur som har 
lama. Den procentuella fördelningen mellan gnagare, näbbmöss och 

I 11,6 % resp 33,3 %. I Hagens material är procenttalen för 



per: 38 - 32 - 30. Någon definitiv artbestämning av fåglarna har inte skett. 

Tabell 1. 189 bytesdjur funna i spybollar av sparvuggla, insamlade vid Eskilstuna 1968-70. 

Art Antal Grupp % 

Åkersork 55 

Ängssork 35 

Vattensork Gnagare 55,1 

Obest. sork 2 

Skogsmöss 11 

Vanlig näbbmus 18 

Dvärgnäbbmus 3 Näbbmöss 11,6 

Obest. näbbmus 

Fäglar 63 Fåglar 33,3 

SUMMA 189 

Någon tolkning av materialet är knappast meningsfyllt ännu, emedan det är 
för litet och ej heller har fördelats på olika årstider. 

Några enskilda bytesdjur kan dock vara värda en kommentar. En vattensork 
väger enligt van den Brink (1958) mellan 80 och 180 gram.Som jämförelse kan 
nrunnas att hos 12 sparvugglor som fångades hösten 1970 vid Hartsö-Enskär få
gelstation, varierade vikten mellan 56 och 81 gram. Medelvärdet var 69 gram. 
Sparvugglans förmåga att ge sig på stora byten är omvittnad redan tidigare. I 
norska material har man sålunda påträffat vattensork och brun råtta. Det har 
dock rört sig om unga djur. Den nu aktuella vattensorkens kraniernått låg in
om de i handböckerna angivna måtten, om dock vid den undre gränsen. 

En i det närmaste helt orörd skogsödla har dessutom påträffats i en spybolls
hög. 

Ä ven insekter, och då framför allt täckvingar av skalbaggar, förekommer re
gelbundet i bollarna. Deras sammanlagda energivärde får emellertid bedömas 
som lågt. 
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I Upprop om sparvuggla 

Sedan ett par år pågår ingående studier av sparvugglan invid Eskilstuna. För 
närvarande (nov -70) finns ett 25-tal ugglor i trakten och de två senaste åren 
har sex häckningar konstaterats. 

Enligt litteraturen ska sparvugglan vara sällsynt i Sörmland och häckning ej 
förekomma regelbundet. För att få en uppfattning om artens nuvarande sta
tus i landskapet och eventuella förändringar gentemot tidigare, är underteck· 
nad intresserad av alla iakttagelser. Såväl gamla som dagsfärska observationer 
mottages sålunda tacksamt! 

Som vägledning kan nämnas att bästa metoden, att upptäcka är 
att härma ugglans vanliga spel läte. Under våren svarar ugglan med samma viss· 
ling, medan den under hösten vanligen avslöjar sig genom den s k 

Leif Carlsson 
Fristadsgatan 4 D 
633 46 Eskilstuna 
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Äldre exemplar av Fåglar i Sörmland: 

Nr 1:1 1968 (48 sid) 
Nr 2:1 1969 (40 sid) 
Nr 2:2 1969 (24 sid) 
Nr 3:1 1970 (40 sid) 

10:-/st 
6:-/st} 
4:-/st 9:-
5:-/st 

Alla priser exkl porto (1 häfte 35 öre, 2 st = 45 öre). Bankgiro 712-4587, 
postgiro 7 73 78-8, Södermanlands ornitologer, Lidingö. 
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