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Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1970
(Meddelande nr 11 från Hartsö-Enskär fågelstation*)
Ingemar Nord

På allmän begäran fortsatte verksamheten på Enskär även 1970, denna höst för första
gången endast på norra udden. Trots engagemang även på annat håll - tre veckors
fångst på Askö och två veckor på Hävringe - räckte personalen till för en verksamhet
av normal omfattning.
Vid fågelstationskonferensen i Falsterbo 9-10 maj representerades stationen av förf.
Bl a tillsattes där en kommitte för att utreda frågan om auktorisation av fägelstationer.
Verksamhets perioder

augusti
september
oktober
november

15-31
1-30
1-11

28

Totalt 59 dagar

* Meddelande nr 10 var infört i Fågl i Sörm/ 3:2

Personal
• ringmärkare

Karl-Erik Fahlen, Lars Broberg, Ingemar Nord (2 v), Ulf Widemo,
Leif Sandgren, Bo Bergman, Gerd Isaksson

• assistenter

Göran Fahlen, Jan Gustafsson (3 v), Göran Pettersson, Gunnar Sjöö,
Agneta Broberg, Tommy Knutsso n, Jan Isaksson

Ett varmt tack till alla kämpar!

Väder
Under de mån ader då verksamheten pågick kan vädret sammanfattas så här:
• augusti

Växlande men hygglig. Regnfattig. Temperaturöverskott i slutet.

• september

Ostadig, blåsig, kylig. Något solfattig. Kallaste septembernätterna under 1900-talet inföll 27-28.9 med tex -5,7° i Nyköping.

• oktober

Mulet och disigt, normal temperatur.

Invasioner
Pär/uggla (Aegolius funereus)

Redan under vintern 1969/70 stod det klart att det kunde bli invasion sflyttning av
pärluggla kommande höst. Det fanns gott om smågnagare i Dalarna, Jämtland, Hälsingland, Ångermanland, Västerbottens kust- och inland samt Norrbottens kustland. Våren 1970 inräknades flera hundra spelande pärlugglor i Norrland och kullarna blev
småningom både många och stora (6-8 flygga ungar rapporterl).s från flera håll). Men
gnagartoppen bestod. Ännu i juli-augusti var det mycket gott om smågnagare (på sina
håll även lämlar).
Invasionen uteblev således för pärluggla. Endast 1 ex fångades på Enskär, den 18.9.
Det var ett stort exemplar jämfört med de 90 pärlugglor som fånga des på Enskär 1967
(Nord 1968). Vikten var 134 gjämfört med medelvärdet 118,4 g för de 90 ex, medan
vingarna mätte 172 resp 177 mmjämfört med medelvärdet 169,8 mm 1967. Sambandet mellan vikt och vinglängd passar väl in i eten korrelationstabell över detta samband
som återges i samma uppsats.
Ytterligare 1 ex hördes 8.10.
Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

1967 fångades 8 sparvugglor på södra udden. Denna höst fångades och ringmärktes 12
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ex på norra udden. Nästan samtliga hade gått i näten frän söder och var uppenbarligen
på väg norrut mot fastlandet. Kommer ugglorna in frän havet? Varifrån kommer de i
så fall, från Södertörn?
Fångsterna var jämnt fördelade under perioden 20.9- 8.10. Nästan alla sparvugglorna
fångades under förmiddagen i fullt dagsljus, någon enda efter skymningen.
Vikten hos de 12 fångade exemplaren varierade mellan 56 och 81 g med medelvärdet
69 g. Ett exemplar som den 24.9 ki 06.30 vägde 74 g, hade 6 timmar senare tappat 4 g.
Två dygn senare, 26.9 kl 18.00 var vikten endast 56 g. Fågeln var då slö och oförmögen att flyga. Den dog inom en halvtimme. Analys har gjorts av statens veterinärmedicinska anstalt, vars utlåtande 12.10 lyder: »Akut tarminflammation (katarral enterit).
Utmärgling. Bakteriell infektion ej påvisad. Kemisk undersökning avseende kvicksilverfö rekomst pågår.».

Korsnäbb (Loxia spp)

Redan under sommarbesöken sågs små flockar av korsnäbb. I senare delen av augusti
var korsnäbb en daglig syn, medan den helt saknas frän första hälften av september. I
slutet av september och början av oktober gjordes enstaka observationer. Inte något
exemplar kunde fångas. Jämfört med 1966 var invasionsrörelsen hösten 1970 av betydligt mindre omfattning.

Häckningar

Endagsbesök gjordes 28 och 29 juni, 5,11,12,18 och 19 juli.
Svärta Melanitta fusca 1968 fann vi en svärta ruvande under ett höksångarbo i en enbuske. I samma område hittades 5.7. 70 ett höksångarbo med fem halvvuxna ungar
och i samma buskage en ruvande svärta. Det är inte otänkbart att både svärta och
höksångare var desamma båda åren. Höksångarhanen vid detta bo ringmärktes 1966
och kontr llerades 1967 och 1970 i samma område (Pettersson 1970).
Knölsvan Cygnus olor Endast en unge, frän en sen kull, observerades i närheten av
Enskär.
Göktyta Jynx torquilla Häckade med flera par. Flygga ungar sågs bl a 18.7.
Trädgårdssångare Sylvi.a borin Så sent som 4.9 sågs en unge med darrande vingar tigga mat och bli matad av en gammal fågel.

Observationer

Häger Ardea cinerea Enstaka ex 17.8 och 21.9.

3

Grågås Anser anser 4 ex mot SW 23.9
Kungsörn Aquila clanga ljuv ex 11.10
Fjällvråk Buteo lagopus Bästa sträckdag var 11.10 med 15- 20 ex
Havsörn Haliaetus albicilla I-3 ex sägs varje vecka. 22.8 sägs hur en fiskgjuse med
byte först jagades av en havsörn och därefter anföll havsörnen genom störtdykningar.
Trana Grus grus 14 ex mot W 5.9, 7 ex SW 7.9 samt 2 ex mot S 9.9
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus I ex skrämdes upp 10.10. Ny observationsart
för Enskär.
Kustsnäppa Calidris canutus Sträck av enstaka ex 30.8, 1 och 3.9
Labb Stercorarius parasiticus En flock på 5 mörka exemplar, varav två med ljusa huvuden, drog den 18.7 långsamt norrut över Enskär. Förflyttningen skedde under
våldsamma ljudyttringar och avbröts då och då av att fåglarna två och två störtade
mot vattenytan med ett vinande ljud om vingarna. Dykningen avbröts tätt över vattnet, varefter fåglarna raskt steg till 30-40 meters höjd.
Ringduva Columba paiumbus Kraftigt sträck 4.10 mellan 07.15 och 13.00. Kontrollräkning 10.00-11.00 gav 2.540 ex mot S och 400 ex mot N. Intensiteten bedöms
som densamma även under övrig sträcktid denna dag.
Turkduva Streptopelia decaocto Ny art för Enskär. I ex obs i torraka 11.7
Större hackspett Dendrocopos major Sedd nästan varje dag mellan 19.8 och 1.10. Bl
a 31.8 tydlig sträckrörelse ( 4-5 ex norrut), men ej så allmän som 1968.
Ladusvala Hirundo rustica I frisk NW vind gick uppskattningsvis ca 10.000 svalor, huvudsakligen ladusvalor, mot NW under förmiddagen den 6.9.
Hussvala Delichon urbica Gott sträck i början av september. Den 6.9 sträckte några
tusen mot NW och efterföljande dag ävenledes några tusen, medan ladusvalor saknades denna förmiddag. Även den 7.9 var vinden nordvästlig, 10-13 m/sek.
Nötkräka Nucifraga caryocatactes 5 .9 drevs 4 ex mot NE av en frisk W vind. Även
6, 8 och 22.9 gick enstaka nötkråkor norrut.
Trastar Turdus spp I början av oktober mycket gott sträck, i första hand av björk- och
taltrast, men även rödvingetrast. Mindre antal av dubbel- och koltrast.
Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 1 ruggande ex fångat och ringmärkt 24.8 (Broberg 1970).
Sidensvans Bombycilla garrulus De första sidensvansarna anlände söderifrån under
förmiddagen 10.10. Efterföljande dag ökade antalet rastande och sträckande ex hela dagen. Stationen stängdes ju den 11.10, varför det fortsatta förloppet inte kunde
följas.
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Grönsiska Carduelis spinus Kraftigt sträck 4.10 Gfr ringduva och bofink). Mellan kl
10 och 11 räknades 1.550 ex mot N. Sträcket pågick med likartad intensitet mellan
07. I 5 och 13.00.
Bofink Fringilla coelebs Hyggligt sträck 21-24.9, kraftigt sträck 4.10 Gfr ringduva
och grönsiska). Mellan kl 10 och 11 räknades 2.600 ex mot N. Omräknat för de
sex sträck timmarna 07-13, blir siffran ca 15.000 ex under dagen.
Bergfink Fringilla montifringilla Som vanligt uppträdde de första bergfinkarna redan
i mitten av augusti. Fram till 3.9 sågs bergfinks g s dagligen, men saknades sedan
mellan 4.9 och 20.9. I slutet av september och början av oktober var bofinksflockarna som regel uppblandade med enstaka bergfinkar.
Lappsparv Calcarius lapponicus I juv ex studerades i tre minuter på 10 m håll 5.9.

Litteratur

Broberg, L. 1970. Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) för första gången funnen i
Sörmland. - Fågl i Sörml 3:72- 73.
Nord, I. 1968. Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1967. - Fågl i Sörml

1:3- 22.
Pettersson, H. 1970. En studie av höksångarna på Enskär. - Fågl i Sörml 3:41-47.
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Ringmärkningen på Enskär 1970
(Meddelande nr 12 från Hartsö-Enskär fågelstation*)

Lars Broberg

Under det sjätte verksamhetsåret bedrevs nätfångst och ringm ärkning dels under juli
av häckande törnskator och höksångare d~ls under tiden 15.8 - 11.10 av främst höstflyttande tättingar. Arbetet koncentrerades till den norra udden (Enskärs nordspets +
Grönskär/Tvärholmen), som varit givande fångstplats under de föregående två säsongerna. Baslägret förlades till Grönskär för att undvika besök av ungtjurarna på huvudön.
Resultatet blev 3.487 märkta fåglar av 62 arter eller något över genomsnittet för åren
1965-70 då på Enskär totalt märkts 17.537 fåglar av 93 arter.
Tabell över antalet fångstdagar och antal märkta fåglar per månad 1970.
månad
märkta
fångstdagar

juli

aug

sept

okt

totalt

49
5

844
17

1.427
30

1.167
11

3.487
63

Jämsi des med den ordinarie höstverksamheten på Enskär svarade stationen för ringmärkning på Askö (18 km NNE Enskär) 15.8- 6.9 och på Hävringe (12 km SW Enskär)
15.8- 30.8 varvid vissa jämförelser kunde göras mellan de tre kustlokalerna. Bl a var
det nordriktade morgonsträcket (in mot fastlandet), som tidigare uppmärksammats på
Enskär, påtagligt på alla tre lokalerna. Detta har redan berörts av Nord (1970) i en
uppsats om Askö. För Hävringe lämnas separat redogörelse senare. Märksiffrorna på
Askö och Hävringe kommer att hållas åtskiljda från Enskärs-materialet.
Efter ett ovanligt fint pärluggleår i norr knöts ett stort intresse under hösten till en
eventuell utflyttning i stil med 1967. ägon utlösande gnagarkrasch inträffade emellertid inte och den väntade pärlugglefångsten inskränkte sig till 1 ex den 18.9. Däremot var sparvugglor i rörelse (liksom 1967) och 12 ex märktes 20. 9-8.10 (se föregående uppsats). Av andra invasionsarter fångades trädkrypare i större antal än föregående
år (30 ex).
Största märkarter med över I 00 ex, blev kungsfågel 1.1 14, lövsångare 7 67, rödhake
456, taltrast 150 och grå flugsnappare 124. Totalt sedan 1965 har nu 3 arter märkts i
över 1.000 ex nämligen lövsångare 5.745, kungsfågel 2.573 och grå flugsnappare 1.018
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* Meddelande nr 11 återfinns i detta häfte.

med rödhake, ältsångare och rödstjärt närmast i tur.
För stationen nya märkarter blev under 1970 kustpipare (1 ex), enkelbeckasin (1),
kärrsnäppa (2), dubbeltrast (1), rödstrupig sångare (1) och sidensvans ( 4). Den sensationella fångsten av en rödstrupig sångare den 24.8 (tredje fyndet i Sverige) har .beskrivits tidigare (Broberg 1970).
Av andra rariteter ringmärktes återigen 2 mindre flugsnappare. Trots att fångstplatsen har växlat från södra till norra udden har siffrorna för 6-årsperioden varit mycket
jämna (0-3-4-6-2-2), vilket visar att arten är att betrakta som regelbunden gäst
på Enskär under hösten. Jämförbara serier uppvisar blåhake (1-2-1-2-2- 4) och
ortolansparv (3-1-3- 2- 2- 1). Av höksångare märktes normalt antal: 2 ad, 1 juv
och 14 pull.
För ringmärkningen under 1970 har följande personer svarat:

Stefan Bengtsson
Bo Bergman
Lars Broberg
Karl-Erik Fahlen
Jan Gustafsson
Gerd Isaksson
Ingemar Nord
Hans Pettersson
Leif Sandgren
Ulf Widemo

9
501
770

76
95
955
719
30

235
97
summa

..1487

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

Art
Knölsvan Cygnus olor
Sparvhök Accipiter nisus .
Tornfalk Falco tinnunculus .
Vattenrall Rallus aquaticus .
Strandskata Haematopus ostralegus
Kustpipare Pluvui.lis squatarola .
Enkelbeckasin Gallinago gallinago.
Morkulla Scolopax rusticola. . .
Drillsnäppa Tringa hypoleuca

Antal ringmärkta
65-69
1970

s
s
s

1
2

6
7

1
1

1
2

s

1
1

1

1

1
1

1

1

2

22

1

20

Återfynd
65- 70 70 Tot

1

7

Antal ringmärkta
Art

Gluttsnäppa Tringa nebularia
Kärrsnäppa Ca/id.ris alpina
Labb Stercorarius parasiticus
Fiskmås IArus canus .
Silvertärna Sterna paradisaea
Gök Cuculus canorus .
Sparvuggla Glaucidium passerinum
Pärluggla Aegolius funereus .
.
Nattskärra Caprimulgus europaeus
Tornsvala Apus apus •
Gröngöling Picus viridus .
Större hackspett Dendrocopos major
Mindre hackspett D. minor .
.
Tret. hackspett Picoides tridactylus
Spillkråka Dryocopus martius
Göktyta Jynx torquilla .
Ladusvala Hirundo rustica
Hussvala Delichon urbica.
Backsvala Riparia riparia .
Kråka Corvus corone .
Nötkråka Nucifraga caryocatactes .
Nötskrika Garrulus glandarius
Talgoxe Parus major
Blåmes P. caeruleus
Svartmes P. ater. .
Entita P. palustris
Talltita P. montanus
Stjärtmes Aegi.thalos caudatus
Nötväcka Sitta europaea .
Trädkrypare Certhia familiaris .
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Björktrast T. pilaris
Taltrast T. philomelos.
Rödvingetrast T. iliacus
Ringtrast T. torquatus.
Koltrast T. merula .
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Buskskvätta Saxicola rubetra .
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65-69

1970

3

Aterfynd

65-70 70
3

2
1
1
3

2
1
1
3

22
1

12

13

94

1

95

22

2

2

75

75
3

3

63

9

72

11
1

4

15

10

1
1
2

30
43
42
3

132
209
25
67
24

1
11
31
45
42
3

2

14
11

Tot

1

35
13
6
5

7

5
67

30

32

1

4

1
4

193

150

30
1

43

39

29

11 7
33

33
16

2
14
12
167
222
31
72

24
7
5
97
33
1
8
343
73
1

68
150
49

3

2

1
4
1
3
2

Antal ringmärkta

Art

. .

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Svart rödstj ärt Ph. ochruros. . . .
Näktergal Luscinia luscinia
.
Blåhake L. svecica .
Rödhake Erithacus rubecula.
Gräshoppsångare Locustella naevia
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Sävsångare A. schoenobaenus
Härmsångare Hippolais icterina.
Svarthätta Sylvia atricapilla .
Höksångare S. nisoria .
Trädgårdssångare S. borin
Törnsångare S. communis
Ärtsångare S. curruca •
.
Rödstrupig sångare S. cantillans .
Lövsångare Phylloscopus trochilus.
Gransångare Ph. collybita
Grönsångare Ph. sibilatrix
Taigasångare Ph. inornatus
Kungsfågel Regulus regulus .
Grå flugsnappare Muscicapa striata
Sv. flugsnappare Ficedula hypoleuca.
Mindre flugsnappare F. parva
Halsbandsflugsnappare F. albicollis
Järnsparv Prunella modularis
Ängspiplärka Anthus pratensis .
.
Trädpiplärka A. trivialis
Skärpiplärka A. spinoletta
Sädesärla Motacilla alba
Gulärla M. [lava .
Sidensvans Bombycilla garrulus .
Varfågel Lanius excubitor
Törnskata L. collurio .
Stare Sturnus vulgaris
Grönfink Chloris chloris .
Grönsiska Carduelis spinus
Gråsiska C flammea .
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra

.

.
.

.

.
.

4.978
133
66
1
1.459
894
387
15
1
21
10

.

133
3
312
52

. .

.

421
63
376
288
729

-

.

..

79

9

.

.

643
1
4
8
521
1
5

.

I

1970

9

. . .

.

65-69

-

.
.

3
228
43
16
134
10
27
67

-

4
456

2
1
1
59
17
21
29
62
1
767
66
1

1.1 14
124
24
2

Återfynd

65- 70 70

722
1
4
12
977
1

1

28
67

-

1

-

2

1

4

-

10

1

2

-

3

-

3

-

1

-

2

-

2

-

2

-

2

I

-

-

-

10

480
80
397
317
791
1
5.745
199
67

10

11

3

6

61
.
4
2
49
37
7
3

7
8

-

11

2.573
1.018
411
17
1
28
18
144
3
373
52
4
5
277
80
23
137

-

Tot

I
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Antal ringmärkta
65-69
1970

Art
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera .
Bofink Fringi1la coelebs
.
Bergfink F. montifringilla
Gulsparv Emberiza citrinel/a.
Ortolansparv E. hortu/ana
Sävsparv E. schoeniclus
Summa
Antal arter

.

11

-

393

14

34
6
16
1
4

11
427
47
67
12
18

14.050

3.487

87

62

41

.

.

Aterfynd
65-70 70 Tot

51
11

1

5
1
1

17.537

11

60

93

8

25

1
.

Återfynd och kontroller

11 återfynd inrapporterades under 1970. Totalt föreligger därmed 60 återfynd av
17.537 märkta fåglar= 0,34 %.
Av egna märkningar utförda under de föregående åren (1965-69) kontrollerades 11,
därav 1 från 1966, 3 från 1968 och 7 från 1969. Arterna var koltrast (2), höksångare
(1), törnsångare (3), bofink (3) och gulsparv (2). Fågeln från 1966 var en höksångare,
som märktes som ad hane och nu, minst 5 år gammal, befanns häcka endast ca 200 m
från ringmärkningsplatsen (Pettersson 1970).

Under 1970 kollades 3 fåglar märkta på annan ort. Av särskilt intresse är en kungsfågel, som fångades på Enskär den 1.10 efter att endast 3 dagar tidigare ha märkts i Polen. Detta snabba fynd av en fågel från södra östersjökusten ger anledning att i fortsättningen speciellt uppmärksamma frågan om ursprunget för de under hösten nordsträckande fåglarna vid Enskär.
Utbytet mellan Hävringe-Enskär-Askö blev ringa. På Enskär kollades 1 sädesärla märkt

13 dagar tidigare på Hävringe och på Askö kollades 1 koltrast märkt på Enskär 1965.
Av utlandsfynden kan nämnas stationens andra gransängare, som rapporterades frän
Tunisien (fynd nr I i Turkiet). Från den lilla fågelfängarbyn Paralimni på SE Cypern
har kommit den tredje rapporten om en fångad och dödad Enskärsfågel. Denna gång
en ärtsångare (tidigare 2 svarthättor).
Aterfynd rapporterade 1970

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

9.901.982
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08.09.69
24.03.70

juv
X

Limhamns hamn 55.35 N/12.56 E, Skåne (funnen
död)

Sparvhök Accipiter nisus
5,056.559

05.10.69
20.12.69

juv <f
c 40 km NNW Luxemburg c 49.55 N/06.00 E,
LUXEMBURG (»falk? · död högst 2-3 dagar»)

X

Taltrast Turdus philomelos
4.049.263
C

4.076.355

28.09.68
05.01.70
05.10.69
13.11.69

juv

+

c San J ose del Valle 36.35 N/5.48 W, Cadiz,
SPANIEN (»Turdus sp?», skjuten)

f1

+

Le Poet-Sigillat 44. 22 N/5.19 E, Drome, FRANK-

RIKE
4.076.452

21.09.70
02.11. 70

juv
/? I

Fuentespalda 40.48 N/00.03 E, Teruel, SPANIEN

Koltrast Turdus merula
5.056.502

5.056.558

01.08.65
19.08.70

juv

29.06.69
23.01.70

ad

Askö 58.50 N/17.37 E, Trosa, Sörmland (ad cf,
kontrollerad och släppt)

V

~

X

West Kilbride 55.42 N/04.51 W, Ayrshire, SKOTTLAND (»koltrast», funnen död)

Ärtsångare Sylvia curruca
1.419.915

28.05.69
höst 69

ad
(+ )

Paralimn.i 35.02 N/34.00 E, CYPERN (fångad och
dödad)

Gransångare Phylloscopus collybita
1.4 72.351

18.09. 70
02.11.70

f1

+

Sfax 34.45 N/10.43 E, TUNISIEN

Bofink Fringilla coelebs
2.315.899

31.08.69
04. 12.69

fl ~
c?

Thienen 50.48 N/04.57 E, Brabant, BELGIEN

Gulsparv Emberiza citrinella
2.340. 130

30.08.69
01,01.70

fl
X

Sävösund 58.46 N/17.29 E, Trosa, Södermanland
(»en liten fågel som förolyckats troligen genom att
den flög rätt i ett fönster vid fågelmatplats ......... ..
grönsiska eller gulsparv>>)
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Främmande kontroller 1970

Vid Hartsö-Enskär fågelstation har även följande fåglar kontrollerats:
Koltrast Turdus merula
STAVANGER
7.114.562
28.03.70
26.09.70
27.09.70

ad ef
V

Line 58.43 N/05.38 E, Time, Rogaland, NORGE
Enskär 58.41 N/17.29 E (ad J, kontrollerad och
släppt)

V

))

Kungsfågel Regulus regulus

VARSOVIA
J 718.972

28.09.70

juv 9

01.10.70

V

Mierzeja Wislana 54.19 N/19.14 E, Gdansk,
POLEN (Operation Baltic)
Enskär 58.41 N/17.29 E (juv Q, kontrollerad och
släppt)

Sädesärla Motacilla alba
2.376.093

19.08.70
02.09.70

juv
V

Hävringe 58.36 N/17.19 E, Södermanland
Enskär 58.41 N/17.29 E Guv, kontrollerad och
släppt)
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Något om berguvens aktivitet och föda
Peter Kranz

i

Under sommaren 1969 utfördes ett intensivstudium av ett sörmländskt berguvspar och
deras ungar i syfte att bringa viss klarhet i uvens föga undersökta nattliga vanor.

I)

Såvitt mig bekant har tidigare endast ett arbete publicerats i ämnet, nämligen ett
norskt (Hagen 1950).
Det här publicernde materialet är en delredovisning av ett större arbete rörande berg•
uvens ekologi.
Metodik

Observationerna utfördes från en gömsle beläget 100-125 meter från uvberget. Av•
ståndet valdes framför allt för att undvika störning. Uvarna tog ej heller någon notis
om min närvaro. Iakttagelserna skedde under dygnets ljusa timmar med hand- och tubkikare (25 X). Under natten övergick jag till akustiska observationer. Att tyda händelser vid boet innebar, trots mörkret, inga svårigheter, enär jag genom flera års tidigare
observationer var väl förtrogen med de läten, som beledsagar matningar och andra aktiviteter.
Vid några tillfällen användes en infrakikare, men avståndet till bohyllan visade sig vara för långt för att den skulle komma till någon större användning.
Genom bohyllans läge, tre meter ovan marknivån, hade jag full insyn i boet. De adulta uvarnas inflygningskorridorer mot hyllan var även helt öppna för insyn.
Från gömslet skedde bevakning i tretton tolvtimmarspass (kl 18.00-06.00), fördelade på 5 pass i juni, 4 i juli, 3 i augusti och I i september. Den egentliga observationstiden var dock längre, ca 225 timmar. Ett antal nätter skedde bevakning under endast
4- 6 timmar. Dessa har emollertid ej medtagits här.
Alla aktiviteter från såväl ungar som vuxna noterades. Speciell vikt lades vid aktivitets- och hungerropsperiod, hungerropsfrekvens och matningar.
Begreppsförklaring:

Aktivitetsstart - den tidpunkt då ungarna definitivt börjar kvickna till, röra på sig,
putsa sig, avlämna spy bollar etc. Skillnaden är markant mellan perioden före aktivitetsstart och perioden efter.
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Aktivitetsstopp - den tidpunkt då ungarna åter bfä inaktiva. Detta går förvånansvärt
snabbt och även här är skillnaden markant mellan perioden före och efter aktivitetsstopp. Ungarna kan emellertid bli aktiva för kortare tidsperioder även under hela den
ljusa delen av dygnet.

Aktivitetsperiod - tiden mellan aktivitetsstart och -stopp.
Hungerropsstart - den tidpunkt då ungarnas sammanhängande hungerropsperiod börjar.

Hungerropsstopp - den tidpunkt då ungarnas sammanhängande hungerropsperiod
upphör. Tillfälliga hungerrop kan dock höras när som helst, även under dygnets ljusa
timmar.

Hungerropsperiod - tiden mellan hungerropsstart och -stopp.
Hungerropsfrekvens - totala antalet hungerrop i timmen (alla ungarnas hungerrop
sammanslagna).
Aktivitetsstart och -stopp är inte markerade på diagram 4 mer än under juni månad,
beroende på att ungarna var helt synliga från gömslt:t endast denna tid, då de ännu
höll till på bohyllan. Då de i slutet av juni lämnade densamma, hade jag dem inte
längre under kontinuerlig uppsikt. Vid observationspasset i september (5 - 6.9) kunde
endast hungerropsstart noteras, enär uvungarna förflyttade sig inom så stora områden,
att jag endast tillfälligtvis kunde se eller höra dem.
Undersökningstiden löper från det att ungarna är ca 35 dagar (9- 10.6) tills de är ca
123 dagar (5-6.9).
Beaktas bör att tre ungar var i livet under juni, men endast två under juli och augusti,
vilket bör ha inverkat på bl a hungerropsfrekvensen.
Aktivitets- och hungerropsperiod

Uvungarnas aktivitets- och hungerropsperiod (a/hr-period) är av nästan exakt samma
längd under juni månad. A-perioden är endast 20-30 minuter längre.Tidigare års iakttagelser tyder på att a/hr-period överensstämmer lika väl under juli och augusti.
A/hr-periodens längd tycks framför allt påverkas av två faktorer, nämligen dels nätternas längd och dels antalet matningar under nätterna. Är antalet matningar lågt 1 l
blir a/hr-perioden längre och hungerropsfrekvensen högre. Om däremot antalet matningar är högt minskar motivationen för hungerrop och a/hr-perioden blir kortare,
dock ej understigande nattens längd. Hungerropsfrekvensen blir därmed också låg.
De adulta uvarnas aktivitetsperiod var omöjlig att exakt bestämma, enär de endast
undantagsvis var inom synhåll. Uvarna ger sig på jakt vid 2 I-tiden för att åter slå sig
till ro på dagplatsen strax efter soluppgången. Jag har emellertid vid enstaka tillfällen
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1) Huruvida antalet matningar är lågt eller inte f år bedömas efter ungarnas ålder och den
födomängd de då behöver.

iakttagit häckande uvar på jakt kilometervis ifrån häckningsberget vid de mest varierande tidpunkter på dagen. Även ungarna kan tillfälligt bli aktiva och även hungerropa
under dagen.

I

l

(

Hungerrop

Juni

I juni hungerropar ungarna vanligtvis ungefärligen mellan kl 19 och 05. Undantag fö.
rekommer dock, tex den 21 - 22.6 fick hungerropen ingen fart förrän vid 21 - tiden
och den 9- 10.6 slutade ungarna hungerropa redan kl 02.45.
Genomsnittligt stiger antalet rop stadigt från kl 19.00 för att omkring kl 21.00 nå
ett maximum (200- 300 rop), som sedan fortlöper till omkring kl 04.00 med ytterst
små differenser(± 50 rop).
Hungerropsfrekvensen varierar kraftigt från natt till natt. Hungerropstoppar kan fö.
rekomma mellan kl 21.00 och 03.00. Något system i hungerropsmaximum och -minimum har ännu inte bildats.
Ungarna ropar mellan 2.000 och 2.500 rop per natt. Hungerropsmaximum under de
enskilda nätterna ligger på ca 5 50 rop/timme eller 1 rop var 7 :e sekund.
antal
h.rop
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Diagram 1. Genomsnitt ligt anta l hungerrop (från hela berguvkullen) per timme under månaderna juni, juli och augusti 1969. Sörmlands inland.
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Juli

I juli hungerropar ungarna vanligen mellan kl 20.30 och 03.30. Undantag förekom den
22- 23.7, då ungarna fortfor att ropa ända till kl 05.45.
Vissa tendenser i hungerropsaktiv:iteten kan nu urskiljas. På förnatten infaller ett
hungerropsmaximum vid 21-23-tiden (ca 350 rop/timme). En nyhungerropstopp fö.
rekommer på efternatten kl 01.00- 02.00 (ca 250 rop/timme). Ett accentuerat hungerropsminimum inträder omkring kl 24.00- 01.00 (50 rop/timme). Detta är genomgående för alla observationsnätterna i juli och överensstämmer väl med Hagens iakttagelser från juni-juli i Rogaland, Norge.
Sedan sker ett rätt abrupt hungerropsstopp omkring kl 03-04. Hungerropsfrekvensen varierar nu väsentligt mindre än under juni. Unguvama ropar i juli mellan 1.000
och 2.000 rop per natt, en minskning jämfört med föregående månad.
En stor skillnad i hungerropsintensitet visar nätterna 19- 20.7 och 20-21.7 med
ca 2.000 rop per natt, jämfört med 1-2.7, 750 rop, och 22- 23.7 med ca 1.000 rop.
Hungerropsmaximum under de enskilda nätterna ligger strax över 600 rop/timme eller I rop var 6:e sekund.

antal
tim
10
a/hrperiod
nattens
längd

9
8

7
6

5
4
3

---.--

tidsr.ymd
under vilken
-----matn ingar
----skett

2

1
J NI

JULI

AUG

Diagram 2. Totala antalet hungerrop (från hela berguvkullen) per observationsnatt i juni, juli och augusti 1969. Sörmlands inland.
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Augusti

I augusti hun gerropar åter uvungarna mellan kl 19 och 05 som i juni. Redan från kl
19.00 ropar ungarna intensivt ( 400 rop/timme). På förnatten in faller ett hungerropsmaximum mellan kl 20.00 och 22.00 (850 rop/timme). Sedan sjunker aktiviteten
gradvis för att nå ett minimum vid kl 01 - 02 (100- 200 rop/timme). På efternatten
ökar åter intensiteten, vid något tillfälle så starkt att ett hungerropsmaximum uppnås.
Vanligen är dock ökningen av moderatare slag. På morgonen sjunker intensiteten
snabbt och tystnad inträder före kl 05.00.
Hungerropsfrekvensen är rätt likartad varje natt och har nu antagit väldiga proportioner med 5.000 rop totalt per natt. En högst markant skillnad mot juni och juli med
ungefär 3.000 rop mer per natt.
Hungerropsmaximum under de enskilda nätterna ligger på ca 900 rop/timme, eller
1 rop var 4:e sekund.

Matningar

Observationerna vid boet har sammanställts i diagram 3. Totalt iakttogs 22 matningar
under undersökningsperioden. Matningarnas fördelning över natten var ojämn och
uppenbarligen beroende på nattens längd. Matningarna får större spridning ju längre
natten är.
De adulta uvarna matade endast under dygnets mörka timmar. Alla matningar skedde under en sex timmars period mellan kl 21.30 och 3.10.

'

l

Mellan kl 23.00 och 23.59 skedde 33 % av det totala antalet matningar. De flesta
skedde på förnatten.
Matningarnas fördelning på nattens t immar:
timme

21.00-21.59
22.00-22.59
23.00-23.59
24.00-00.59
01.00-01.59
02.00-02.59
03.00- 03.59

antal matn ingar
4

2
7

3
4

Juni

Under juni matades ungarna i medeltal en gång per natt, detta under loppet av tre timmar. Totalt matades uvungarna 5 gånger under de fem observationsnätterna denna må-
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Diagram 3. Aktiviteten i berguvboet i Sörmlands inland under 13 observationsn ätter i j uni-september 1969. Tidpunkt under dygnet anges i
vänstra skalan (hour), Nattens längd har skuggats. Fyllda cir klar (e) markerar aktivitetsstart och aktivitetsstopp, kryss (X) hungerropsstart resp
hungerropsstopp, Vita punkter visar matningstillfällen.

co

nad.
Under fö rsta hälften av månaden styckade honan bytena och matade ungarna. Detta
tog vanligen relativt kort tid, men vid ett tillfälle, då honan kom med en vuxen skogshare, tog styckningen och matningen 2,5 timmar och solen hann gå upp, innan honan
drog sig tillbaka till dagplatsen.
Efter mitten av juni slutade honan att stycka bytena åt ungarna och överlämnade endast bytet, som de själva styckade. Denna tid torde vara en av de mest kritiska för den
minsta ungen, som i en stor kull t o m kan ha svårt att hålla sig framme då honan för•
delar födan. I den nu ännu starkare konkurrensen dukar den lätt under. Som exempel
kan nämnas, att detta hände i den kull som ingick i undersökningen. Den minsta ungen dog av undernäring den 22 juni.
Juli

Under juli matades ungarna i medeltal ca 3 gånger per natt, detta under loppet av 4
timmar 30 minuter. Totalt matades uvungarna 11 gånger under de fyra observationsnätterna denna månad, vilket utgör hälften av det totala antalet matningar under undersökningsperioden juni-augusti.
Nu kan ungarna själva stycka sina byten och honan överlämnar bytet och avlägsnar
sig.
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Diagram 4. Genomsnittlig aktivitets-/hungerropsperiod (a/hr-period) och matni ngen s utspridning i förhå llande till nattens längd. Jun i, juli och augusti 1969. Sörmlands inland.
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Augusti
Under augusti matades ungarna i medeltal 2 gånger per natt, detta under loppet av 5
timmar 30 minuter. Totalt matades uvunga rna 6 gånger under de tre observationsnätterna denna månad.
Bytena överlämnades vid denna tid snabbt till ungarna, vilka sedan själva med lätthet
styckar.

Något om de sörmländska berguvarnas bytesval
Sedan 1967 har jag insamlat spybollar och bytesrester på sörmländska uvlokaler. Den
påbörjade bytesvalsundersökningen avser att ytterligare omfatta en fe mårsperiod
(1970-1974). Sedan 1970 omfattar den alla i Sörmland kända häckande berguvars
bytesval under häckningstiden.
I undersökningen har jag blan d annat jämfört bytesvalet i kust- och inlandet. Skillnaden är påtaglig.
De resultat jag hittills fått fram om de sörmländska kustuvarna stämmer rätt väl med
en undersökning över de i Småland kusthäckande berguvarnas bytesval (Regnell 1957).
Biotoperna och bytesdjurens förekomst torde ju också vara rätt likartade i dessa bägge områden. Antalet bytesdjur i Regnells undersökning uppgick till 239 st. Av dessa
var antalet fåglar 148 st (6 1,9 %). Inom denna grupp och även totalt dominerade måsfågla r, 93 st (38,9 %). Antalet däggdjur var 91 st (38,1 %). Av dess utgjorde smågnagarna den största gruppen, 84 st (35,2 %).
Jag ska här endast helt summariskt redovisa de mer betydande bytesdjursgrupperna,
som förekommer i Sörmland.

Inlandet
De vanligaste bytena hos inlandshäckande uvar är sm ågnagare. Vattensork, brunråtta
och ekorre är de dominerande arterna. Fåglar är också ett relativt vanligt byte. Dominerar gör vit- och kråktagel, men även änder, skogs- och fälthön s förekommer. Frekvensen växlar dock frän häckplats till häckplats.

Kustlandet
I kustlandet dom ineras bytesvalet av vit- och andfågel, men även här är smågnagarfrekvensen hög. Vanligast förekommande är åkersork, vattensork, brunråtta och ekorre.
Anledningen till vitfåge ldominansen är att berguven alltid slår det byte, som är lättast att fä tag på. Vitfågelkolonierna med sina koncentrationer av relativt lättfångat
byte besöks därför regelbundet.
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De näringsekologiska undersökningar under häckningstid, som tidigare gjorts på
berguv, har alla kommit fram till resultatet, att uvens predation på jaktbart vilt är indifferent. Detta synes naturligt nog även vara fallet med den sörmländska uvpopulationen.
Berguven är den svenska uggla, som har det bredaste bytesregistret.Den påverkas därför inte som andra ugglor av smågnagarfluktuationerna. Även vad det gäller bytesdjurens storlek förekommer betydande skillnader. På en och samma lokal har jag funnit
sådana ytterligheter som gammal skogshare och näbbmus!
För att i viss mån belysa den allsidiga dieten kan nämnas några byten av ovanligare
slag: ungräv (I fall), igelkott (1) , obestämd vessla (1), kopparödla (1), fisk (ca 4) och
fiskgjuse (3 fall). Vad som kanske förvånar är förekomsten av fisk och kopparödla.
Fynd av dessa, om än sällsynta, förekommer emellertid på flera sörmländska uvlokaler. Både fisk och kopparödla är redovisade i flera svenska bytesvalsundersökningar
(Curry-Lindahl 1950, Regnell 1957, Höglund 1966).
Rovfågel förekommer likaledes i de flesta undersökningar. I Sörmland är rovfågel
funna som byten på de flesta uvlokaler, om än relativt sällsynt. På vissa häck platser
kan emellertid frekvensen rovfågel vara mer betydande. Hos ett uvpar i Sörmlands inland har jag under tre häckningssäsonger funnit följande rovfåglar: 3 knappt flygga
fiskgjuseungar, tagna ur samma kull med någon dags mellanrum, 3 halvvuxna duvhökar, även de tagna ur ett och samma bo, två ungar det ena året och en unge det följande året samt enstaka exemplar av både ormvråk och kattuggla.
I sitt arbete röran de duvhökens bytesval har Höglund (1964) skrivit: »en normal reaktion hos ett rovdjur eller rovfagel synes vara att återvända till platsen för en lyckad
fångst. Så län ge tillgången på bytesdjur där är av den storleksordningen, att den underlättar jakten och icke uppväges av andra möjligheter till mer lönande jakt, utnyttjas
situationen . Ett sådant beteende kan knappast hänföras till specialisering i ordets egentliga bemärkelse.». Detta anser jag med fördel även kan sägas gälla för uv.
I Kanada lär man ha konstaterat fall, där Virginia-uv utplånat rovfågelpopulationerna
inom reviret.
Kannibalism är konstaterad i två fall i Sörmland (på samma häckplats). Med all säkerhet är företeelsen vanligare än så, ty i princip styckas och äts varje uvunge, som
blir svårt sjuk eller dör, antingen av de vuxna uvarna eller av kullsyskonen, om dessa
är stora nog.

Häck ni ngsresultat 1970

Häckningen · Sörmlands län 1970 resulterade i genomsnitt i 1,3 ungar per par, vilket
får anses vara ett mycket gott resultat. Eventuella skillnader i häckningsresultat mellan kust- och inlan d är svåra att bedöma, då antalet häckande par är lågt och undersökningsperioden ännu för kort, men det synes som om inlandsuvarnas reproduktion
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Det i texten omtalade uvboet som förstördes av vårfloden 1970. Tidvis låg äggen helt under
vatten, men vid fotograferingen hade det sjunk it undan nästan helt. Foto: förf.

är något bättre än kustlandsuvarnas. Häckningsresultatet under 1970 var något bättre
än närmast föregående år, trots att två häckningar (en i kust- och en i inlandet) spolierades under våren. På en häckplats dränktes de fyra äggen av smältvatten vid den häftiga snösmältningen i slutet av april (figur 1).
Vid mitt besök den 20.4 kunde jag inte upptäcka honan från min utsiktspunkt och
vid kontroll fann jag, att äggen stod under vatten. Dränkta bröstdun visade, att honan
sökt ruva äggen men till slut varit tvungen att ge upp. Äggkullen tillvaratogs och vid
undersökning visade det sig dels att äggen endast ruvats i några dagar och dels knappast varit övergiven mer än två dagar.
Den 29.4 noterades en parning på en närbelägen plats. Den 4.5 påbörjades äggläggningen. Kullen kom att bestå av tre ägg. Två av äggen kläcktes, _det första den 7.6. Ena
ungen försvann dock någon av de första dagarna. Den återstående ungen växte upp
och kontrollerades i augusti som flygg. Jag hoppas att pågående analyser kommer att
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konfirmera, huruvida det verkligen rör sig om en omlagd kull. Möjligheten att ett
främmande uvpar skulle ha trängt in i ett redan befintligt revir och där lagt en så pass
sen kull finner jag vara mycket liten. Påpekas bör att omlagda kullar av berguv är yt•
terst sällsynta. Så vitt mig är bekant finns inga säkra fall redovisade i den svenska litteraturen.
Orsaken till den misslyckade kusthäckningen är ej lika säker. Genom olyckliga omständigheter upptäcktes en dittills nästan helt okänd häckplats av folk och några dagar efter upptäckten var de två äggen försvunna.
Här vilar ansvaret med all säkerhet på människor, endera genom direkt plundring av
boet eller också har uvhonan hållits från boet genom besök och en kråka eller dylikt
har rövat äggen, innan honan vågat återvända.
Det finns flera fall av försvunna uvkullar i Sörmland under de senaste åren, som är
mycket oklara och märkliga och där man inte kan bortse från möjligheten att äggen
blivit tagna av människor.
En annan tråkig händelse kan i detta sammanhang också nämnas, nämligen ett fall
från sörmlandsdelen av Stockholms län, där en uvhona sköts vintern 1969-70 vid en
sedan gammalt besatt häckplats, som härigenom stod tom under årets häckningssäsong.
Sådana övergrepp på fridlysta och utrotningshotade fåglar är fullständigt oförsvarliga,
och jag ber de som eventuellt har kännedom om det här relaterade eller liknande fall,
exempelvis där ägg och ungar tagits, att kontakta någon i FSO:s styrelse eller mig, så
att vi därigenom kan vidtaga åtgärder mot den eller de skyldiga.
Litteratur
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Årsbok. Sid 93-110.
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Några tättingars höstflyttning vid sörmlandskusten
(Meddelande nr 13 från Hartsö-Enskär fågelstation*)

Ingemar Nord

När flyttar egentligen trädgårdssångaren bort från Sörmland på hösten? Det är inte så
lätt att fastställa för fältornitologen som strövar genom höstmarkerna med kikare och
anteckningsbok. Den här sammanställningen ska försöka visa när trädgårdssångaren
och tio andra tättingar flyttar bort. Materialet utgörs av ringmärkningssiffror och observationer vid Hartsö-Enskär fågelstation under sex år, I 965 - 1970. Redogörelsen
kan inte begränsas till sörmländska häckfåglar, eftersom det inte finn s någon möjlighet
att skilja dessa från t ex utländska fö rbiflyttande exemplar.
Variationer mellan olika år

Fångstsiffrorna har varierat kraftigt från år till år. Det kan finna s flera anledningar till
detta, såsom att
• antalet fångstdagar inte varit samma varje år
• fångstperioderna inte täckt varandra olika år
• fångstresurserna varit olika
• fångstplatserna inte varit desamma
• vädret kan ha missgynnat fångst vissa år, resp gynnat fångst andra år
• arten/arterna har i realiteten inte passerat i samma antal de olika åren
Vi kan ta och titta litet på dessa faktorer.
Fångstperioder

Det material som behandlas här hänför sig till perioden I augusti - 19 oktober. Av figur 1 framgår dels hur många fångstdagarna varit de olika åren, dels hur de ligger under perioden. Perioden har också delats in i 5- dagars- perioder (1 - 5 augusti etc). Inom
varje sådan period har antalet fångstdagar summerats för de sex åren. Maximalt antal
är således 30 fångstdagar.
Som figuren visar har vår fångstsäsong successivt förskju tits genom åren . Det kan givetvis ha inneburit minskade siffror för tidiga flyttare och ökade för sena arter. Vi har
några år, pga personalbrist, tvingats avbryta fångsten några dagar, vilket också är en
felkälla. Någon art kan ha haft en topp just då.
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*Meddelande nr 12 återfinns i detta häfte.
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Figur 1, Fångstperioder på Enskär (58.41 N/17,29 E) åren 1965-1970.

Fångstresurser
Antalet nät har varierat beroende på slitage och ekonomi. Det är emellertid inte bara
antalet som är avgörande. Två månaders kontinuerligt bruk minskar hastigt nätens
effektivitet. Bl a avlagras salt som gör att näten blir väl synliga, åtminstone i solsken.
Med hänsyn till detta är det svårt att avgöra hur effektiviteten varit olika år. Jag ut går
i fortsättningen från att den varit ungefär densamma varje år. 1968 och 1969 skedde
parallell fångst på norra och södra udden i några veckor, men sammanlagda antalet
nät var inte större än t ex 19 66 och delar av 1967.

Fångstplatser
Allt efter som erfarenheten ökat genom åren har självklart vissa nätplaceringar favoriserats medan andra endast provats kort t i d. Genomsnittligt har ca 50 % av näten stått
på samma plats genom åren. 1970 var dock hela verksamhete n förlagd i norr.

Väder
Väderfaktorerna är allt för komplexa för en analys här. Jag vill bara peka på några utmärkande drag.
Säsongen
1965 var ganska molnig med mycket nederbörd
1966 hade en lång solig period och nästan inget regn
1967 var mest mulen med nederbörd varj e vecka. Periodvis kyligt och hård blåst.
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1968 var varm och solig med svaga nordostvindar
1969 var också varm och solig. Blåsigt.
1970 var »normal» med ganska mycket moln, måttlig temperatur och friska västvindar
Materialets säkerhet

De erhållna fångstsiffrorna (tabell 1) är inte representativa för arternas flyttning vid
sörmlandskusten. Anledningen till detta påstående är de jämförelser som gjorts
• mellan södra och norra udden på Enskär
• mellan Enskär och Askö, 20 km NE Enskär
Under dubbelverksamheten på Enskär 1968 och 1969 kunde vi långa perioder konstatera mångdubbelt större fångst i norr än i söder. Södra uddens siffror skulle dessa
år inte ha varit representativa för resp art. Hur var det då åren 1965 - 67? Det vet vi
inte!
Två blåsiga veckor 1970 gav tre gånger så stor fångst på Askö som på Enskär. Mängder
av norr-strömmande tättingar bara studsade ur de oskyddade näten på norra Enskär,
medan skog och vass utgjorde ett gott skydd på Askö. Fångstsiffrorna 1970 är således
inte heller representativa, åtminstone inte för tidiga arter.
Tabell 1. Fångstsiffror för 11 arter på Enskär 1.8-19. 10 åren 1965-1970.

Rödstjärt
Trädgårdssångare
Svarthätta
Törnsångare
Ärtsångare
Lövsångare
Gransångare
Kungsfågel
Sv, flugsnappare
Grå flugsnappare
Törnskata
Summa

1965

1966

1967

1968

1969

1970

Summa

84
60
56
63
175
767

159
81
53
35
81
404
21
632
63
84
16

168
97
195
73
201
1540
80
169
103
283
44

44
43
37
41

44

170
74
69
21
157
1279
15
200
111
251
51

793
16
450
40
161
47

79
21
59
28
61
757
66
1114
24
124
24

704
366
469
261
752
5540
199
2565
405
993
226

1404

2398

1629

2953

1749

2357

12490

64
90

77

Det här ser ju inte lovande ut. Kan man inte få ut något av siffrorna? Jo om man lägger ihop alla åren och delar upp materialet i 5-dagars-perioder.
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Flyttningsperioder

I figur 2 har den totala fångstsumman för varje 5- dagars-period summerats ihop för
de sex åren, art för art. Varje 5- dagars- period har sedan beräknats i procent av vad
vi fångat totalt 1965- 70 av just den arten. Diagrammen blir då lika stora (== 100%)
för alla arter, oavsett om totalsumman är 5.500 ex som för lövsångaren eller 200 ex
som för gransångaren.
Arterna har placerats nedifrån och upp i kronologisk ordning. Det innebär att ju senare vi fångat hälften av alla exemplar av en viss art, desto högre är diagrammet placerat. Ungefärliga tidpunkter för 50-%-passagen för några arter har varit:

Kungsfågel

Gransångare

Svarthätta
Rödstjärt
Trädgårdssångare
Gr~ flugsnappare
Lövsångare
Årtsångare
Törnskata
Törnsångare

Svartvit flugsnappare
1·5

6-10

Augusti

11-15 16-20 21-25

26-30 31-4

5-9

September

10-14

15-19 20-24

25-29 30-4

5- 9

10-14

15-19

Oktober

Figur 2. Relativ fördelning av antalet fångade exemplar under sex år på Enskär. Fördelni ngen
har gjorts i femdagarsperioder. Se även texten.
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•
•
•
•
•
•
•

törnsångare
.ärtså.ogare
lövsångare
rödstjärt
svarthätta
gransångare
kungsfågel

19-20 augusti
23 augusti
24 augusti
3 september
8 september
23-24 september
27 september

Man kan tydligt se hur diagrammen förskjuts längre och längre åt höger.
I figur 2 togs ingen hänsyn till om antalet fångstdagar i resp period var stort eller litet (maximalt 30). Det görs emellertid i figur 3, där antalet fångade exemplar per ak-

Kungsfågel

Gransångare
Svarthätta

rdssångare
Grå flugsnappare
Lövsångare

Ärtsångare

Törnskata
Törnsångare

Svartvit flugsnappare
1-5

6- 10

11-15

16-20 21-25 26-30

31-4

5-9

September

10-1 4

15-19 20-24

25-29 3o-4

5-9

10-14 15-19

Oktober

Figur 3. Relativ fördelning av antalet fångade exemplar/dag under sex år på En skär. Fördelningen har gjorts i femdagarsperioder. Se även texten.
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tiv fångstdag lagts in med samma teknik som i figur 2. Skillnaderna är tydligast i bör•
jan och slutetav höstperioden. Där är ju antalet fångstdagar litet (se figur 1). Kungs-

fågelns topp i perioden 10-14 oktober är kanske den mest slående skillnaden jämfört
med figur 2. Figur 3 måste anses som mest representativ för resp arts flyttningsaktivi•
tet.
Nedan kommenteras de enskilda arterna.
• Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
Den svartvita flugsnapparen är tydligen den som försvinner tidigast av de 11 arter
som behandlas här. Diagrammet har en markerad topp i perioden 16-20 augusti.
Därefter avtar sträcket långsamt för att helt ha upphört i mitten av september. Senaste observationsdatum är normalt 10-12.9, det allra senaste 21.9.1970. Arten
häckar med några få par på Enskär.
• Törnsångare Sylvia communis
En stor del av törnsångarna fångas redan i periodens inledning. Eftersom arten är
en av de vanligaste häckfåglarna på Enskär, är det rimligt att anta, att dessa exemplar har stor del i de tidiga siffrorna. Kurvan är annars anmärkningsvärt flack med en
mycket svag topp i mitten av augusti. Även här avtar sträcket långsamt och är slut
i mitten av september. Senaste observationsdatum är normalt 15-18.9, det allra
senaste 26.9.1967.
• Törnskata Lanius collurio
Har en markerad topp i perioden 21-25 augusti. Sträcket avtar något hastigare än
hos svartvita flugsnapparen och är slut i mitten på september, normalt 10-15.9.
Extremdatum är 26.9.1970 och 27.9.1967. Häckar med 10-15 par på Enskär.
• Ärtsångare Sylvia curruca
Diagrammen visar en antydan till två toppar, liksom hos törnskatan. Efter kulmen

21-25 augusti avtar sträcket långsamt. Normalt ses inga ärtsångare efter 20.9. Extremdatum är 4.10.1970. Antalet häckande par är i storleksordningen 25.
• Lövsångare Phylloscopus trochilus
Fågelstationens vanligaste fångstart med ca 5.500 ex. Efter en svag inledning av
augusti sker en kraftig stegring i perioderna 16-25.8, med kulmen 26-30.8. Där·
efter avtar sträcket ganska hastigt, men är inte helt slut förrän kring sista septem•
ber. Senaste datumet för lövsångaren är 9.10.1970. Vanligaste häckarten på En skär,
kanske 100 par.
Eftersom materialet för lövsångaren är så pass stort, har det också gått att göra en
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fördelning för varje år (figur 4).
Åren 1965, 1966 och 1969 har kulmen kommit i perioden 26- 30.8, 1968 och
1970 däremot 21-25.8. 1967 visar en svag topp redan 16-20.8, men man får då
hålla i minnet att ingen fångst förekom 28.8- 1.9 och 11-15.9 samt att totala
fångsten endast blev 400 ex.
• Grå flugsnappare Muscicapa striata
Diagrammen är i det närmaste identiska med lövsångarens. Extremdatum 4.10.69,
normalt borta 30.9. Häckar med några få par på Enskär.
• Trädgårdssångare Sylvia borin
Uppsatsen inleddes med frågan: »När flyttar egentligen trädgårdssångaren ... ? ».
Svar: mitten av augusti - slutet av september. Senaste observationen görs normalt
1-3.10, allra senast är 8.10.1970. Häckar i ca 25 par på Enskär.
Diagrammet skiljer sig avgjort från de föregående arterna. Här finns två lika höga
toppar. Anledning? En gissning: honorna flyttar bort genomsnittligt 2 veckor tidigare än hanarna.

Figur 4. Fångstsiffror för lövsångaren under sex år på Enskär. Materialet är summerat i femdagarsperioder. Period 4 = 16-20.8, 5 = 21 - 25.8 och 6 = 26-30.8. Maxim umperioden varje
år har markerats med motsvarande siffra i stapeln,
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• Rödstj ärt Phoenicurus phoenicurus
Liksom trädgårdssångaren har rödstjärten en lång sträckperiod. Från mitten av augusti till början av oktober. En markerad topp ligger kring 5- 9 september. Extremvärdet 17 .10 är från 1968. Häckar med några få par på Enskär.
• Svarthätta Sylvia atricapilla
Flyttar något senare än trädgårdssångaren: slutet av augusti - början av oktober.
Har två toppar liksom den förre. Materialet har ännu inte analyserats vad avser hanar och honor. Flertalet är dock ungfåglar som är svåra att skilja åt. Ses vanligen
inte efter 1- 3.10. Senaste datum: 10.10.1970. Häckar med 10-20 par på Enskär.
• Gransångare Phylloscopus collybita
C'

Flyttar så sent, att vi första året endast fångade 1 ex. De första exemplaren kan dyka upp i början, men vanligen i mitten av september. Efter kulmen 25 - 29 september tar sträcket snart slut. Gransångaren brukar vara borta 5- 10.10, extremdatum
15.10.1968. Observera dock hur få säsonger vi varit igång senare. Häckar in te på
Enskär.
• Kungsfågel Regulus regulus
Noteringarna från 1965, då vi inte hade ringar för kungsfågel, är knapphändiga. Materialet avser därför endast 1966-1970. Eftersom kungsfågeln är extremt sen flyttare är det troligt att materialet är mindre tillförlitligt än för någon annan art. Det
är inte många år som vi hållit på in i oktober (se figur 1).
Mest anmärkningsvärt är kanske den tidiga »stöten» i början av september 1969, dl
ca 270 ex fångades. Inget annat år har vi kommit upp över 20 kungsfåglar under
motsvarande tid. Det kalluftsutbrott som skedde första dagarna i september var
troligen en starkt bidragande orsak.
österlöf(l966) har sammanställt 5 års fångstsiffror - 1961-1965 - för kungsfågel
vid Falsterbo, Ottenby och Torhamns fågelstationer. Materialet redovisas i 10-dagars-perioder. Genomsnittligt var fångsten störst 1- 10 oktober, vilket stämmer
väl med Enskärs material 1966- 70. För ett av åren (1965) finn s en tidig, om än
svag, topp i början av september, vilken kan jämföras med Enskärstoppen 1969.
Kungsfågeln häckar sannolikt inte på Enskär, men däremot på näraliggande Hartsö.
Några jämförelser

De flyttningsperioder som anges i litteraturen är oftast så vitt tilltagna, att de täcker
sträcket åtminstone i mellersta och södra Sverige. Gentemot Förteckningen (1970)
finns endast en avvikelse. För svarthättan anges perioden »september - början av okto-
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bern, medan sexårsmaterialet från Enskär även visar att sträck förekommer i senare delen av augusti.
Torhamns fågelstation presenterar årligen en föredömlig månadsfördelning av sin
ringmärkning. De senare årens restriktioner har emellertid inneburit att märkningen där inte varit maximal alla år, varför en jämförelse av enskilda fångstsiffror tyvärr inte är meningsfylld.
Mest slående är kanske Torhamns fångster av hundratals lövsångare i senare delen av juli varje år. Man tycker att Enskär med sitt nordligare läge borde få tidigare sträck än Torhamn, eller åtminstone samtidigt sträck, men de år då vi fångat i
juli har inte gett några siffror att tala om.
En liknande tidig fångst redovisas av P & A Berthold {1968) för gransångare i
södra Tyskland. Där kan man förmoda att det är den sydliga rasen som fångas i
augusti och den nordliga i september Gämför figur 2 och 3). Är förhållandet detsamma för lövsångare vid Enskär och Torhamn? Den sydliga rasen häckar enligt
Förteckningen (1970) norrut till Östergötland. Enskär borde således fånga nästan
uteslutande den nordliga, men Torhamn båda raserna. Vidare studier erfordras!

Referenser

Berthold, P & A. 1968. Uber den Herbstzug des Zilpzalps (Phylloscopus collybita)
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Förteckning över Sveriges fåglar. 6:e uppi. Stockholm 1970.
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Verksamheten vid Hävringe 1970
Bengt Larsson

Sedan några år tillbaka har förf sporadiskt bedrivit fåge lstudier på Hävringe med ring•
märkning och sträckräkning som huvudaktiviteter. Besöken har företrädesvis varit förlagda till helger under vår och höst. För närmare beskrivning av öns vegetation och topografi hänvisas till en tidigare artikel i denna tidskrift (Larsson 1969).
Under två veckor 1970, 15-30 augusti, bedrevs ringmärkning som en del av HartsöEnskär fågelstations verksamhet. Anledningen till att Hävringe bemannades under denna period var att ringmärkning samtidigt utfördes på två andra platser i den sörmländska skärgården, nämligen på Enskär och Askö. Vissa förhoppningar ställdes om att kontroller mellan de olika märkplatserna skulle kunna göras, liksom jämförelser av sträckriktningar. Medelst kommunikationsradio kunde personalen på Hävringe och Enskär
ha daglig kontakt med varandra.
Tjänstgörande personal under den tid som verksamheten bedrevs i fågelstationens regi,
sammanlagt 18 dagar, var Bo Bergman, Håkan Linderholm och förf. Dessutom har förf
besökt Hävringe under 6 dagar i maj, 5 i september och 4 dagar i oktober.

Observationer
Våren

Våren karaktäriserades av sen islossning i den yttre skärgården. Isen gick den sista aprilveckan, varvid stora mängder sjöfågel låg samlade utanför Hävringe. Den 2 maj kunde
sålunda inräknas 694 ejdrar och 380 alfåglar. Många döda tättingar påträffades på ön,
fram för allt lärkor och finkar. Förmodligen en följd av den hårda vintern. Föregående
år häckade ca 10 par gråsparv på ön. 1970 gjorde.:endast en iakttagelse av en hona i augusti. Flera ejdrar påträffades döda i maj (se nedan); något som även noterades på andra
håll i skärgården. I slutet av maj sträcker flertalet småfåglar mot NNV under morgontimmarna. Samma sträckriktning har även kunnat inregistreras under hösten.
De mest remarkabla observationerna under våren var:
Ejder Av de döda gudingar som hittades insändes en till Statens veterinärmedicinska
anstalt för analys, varvid konstaterades: »rikligt med sugmask ( Echinoparyphium recurvatum ochPolymorphus botulus} i tarmen. Utmärgling. Växt av aeromonasbakterier
( Aeromonas hydrophila) i levern. Bly i lever: 0,3 mg/kg; njure 0,7 mg/kg. Kopparhalten i levern 330 mg/kg samt kvicksilver 15 mg/kg.».
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Kentsk tärna Den 2 maj passerade ett ex mot norr (2:a observationen i Sörmland) tillsammans med åtskilliga fisk- och silvertärnor.
Kornknarr Ett rastande ex 1- 2 maj bland enbuskagen på norra delen av ön.
Turturduva Ett ex skrämdes upp på södra delen den 2 maj och sträckte ut mot E- NE.
Stenknäck 1 ex den 26 maj.
Rosenfink 1 ex den 26 maj.
Ortolansparv Ett par exemplar den 3 maj.
Hösten

Hösten utmärktes av ett tämligen gott vadarsträck. Det är dock mera sällan som vadarna går ner och rastar på Hävringe.
Lotsarna kan berätta om hur det under dimmiga höstdagar förekommer veritabla ansamlingar av småfåglar. Under vår verksamhetsperiod var det dock inte några större
koncentrationer. Ej heller noterades några invasionsarter, möjligen med undantag för
trädkrypare och större hackspett. Av den senare märktes 6 ex.
Redogörelse lämnas här för några av de mera intressanta observationerna :
Storskarv 13 september sågs 20 ex på hällarna utanför Hävringe.
Trana 4 ex på hög höjd mot S den 24 augusti.
Labb Häckar inom området. 18 augusti 3 ex sedda.
Stenfalk Ett jagande ex 19 augusti.
Lärkfalk Två olika ex mot S den 19 september.
Blå kärrhök Ett sydsträckande ex 10 oktober.
Gök Ett sent ex, rastade på ön 16 oktober.
Rödstrupig piplärka Ett ex stöttes upp den 30 augusti.
Sädesärla Ett imponerande antal, ca 2.350 ex, sträckte under morgontimmarna den
13.9.
Mindre flugsnappare Ett ex ringmärkt 10 oktober.
Höksångare Alla fyra exemplaren märktes under hösten och var ungfåglar.
Rosenfink 4 observationer. Den sista från I 9.9, då 2 ex ringmärktes.
Bergfink Redan första arbetsdagen, 15 augusti, märktes 5 ex.
Videsparv l ex ringmärkt 26.8.
Lappsparv Från slutet av augusti till mitten av september enstaka rastande fåglar.

Totalt har nu 140 arter iakttagits på Hävringe.
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Ringmärkning

Endast slöjnät, sammanlagt ett 20-tal, har använts vid fångsten. Detta medför att
märkningsresultatet är starkt beroende av vädret pga Hävringes utsatta läge. Under
augustiveckorna fångades hussvalor för hand på fyrbåken. Hussvalan är också den enda
art av vilken ungfåglar märkts.
Märkningen uppgick till 1.008 fåglar fördelade på 50 arter. Huvuddelen togs på hösten: 828 ex mot 180 på våren.
Bland de 33 fångstdagarna fanns en toppdag. Det var 19 augusti då 138 ex ringades,
varav 3 höksångare.
Lövsångare dominerar stort siffermässigt med rödhake på andra plats. För detaljer
hänvisas till tabell 1. Jämförelse av fångsten på Hävringe, Enskär och Askö har gjorts
av Nord (1970).
Tabell 1. Ringmärkningen på Hävringe 1970.
Art

Antal

Nattskärra (Capr. europaeus)
St. hackspett ( Dendrocopos major)
Sånglärka (Alauda arvensisl
Hussvala (Delichon urbica)
Talgoxe (Parus major)
Blåmes (P. caeruleusl
Trädkrypare ( Certh ia fam iliaris)
Gärdsmyg (T. troglodytes)
Björktrast (Turdus pilarisl
Taltrast (T. phi lomelosl
Rödvingetrast (T. iliacus)
Koltrast (T. merulal
Stenskvätta (Oenanthe oenanthel
Buskskvätta (Saxicola rubetral
Rödstjär t (Ph. phoenicurus)
Blåhake (Luscinia svecica)
Rödhake (Erithacus rubecula)
Rörsårga re (Acroceph.scirpaceus)
Sävsångare (A. schoenobaenus)
Härmsångare (Hippola is icterina)
Svarthätta (Sylv ia atricapilla)
H öksångare (S. n isor ial
Trädgårdssångare ( S. bor in)
Törnsångare (S. communis)
Ärtsångare (S. curruca)

SUMMA

1
6
1
35

4
3

2
9
3
4
16
7
42
3
96
3
2
4
7
4
74

18
60

1.008

Art
Lövsångare (Phylloscopus troch i lus)
Gransångare (Ph. collybital
Grönsångare (Ph. sibilatrix)
Kungsfägel (Regulus regu lus)
Grå flugsn ( Muscicapa striata)
Sv. flugsn (Ficedula hypoleuca)
M. flugsnappare (F. parval
Järnsparv (Prunella modularis)
Ängspipl (Anthus pratesnsis)
Trädpiplärka (A. triv ialisl
Skärpiplärka (A. spinolettal
Sädesärla ( Motaci Ila alba I
Gu lärla (M. flava)
Varfägel ( Lan i us excubitor)
Törnskata ( L. collurio)
Grönsiska (Carduelis spinus)
Domherre (Pyrrhu la pyrrh ul a)
Rosenfink (Carpodacus erythrinus)
Bofink (Fringilla coe lebsl
Bergfink (F. montifringilla)
Gulsparv (Emberiza citrinella)
Ortolansparv (E. hortu lana)
Videsparv (E. rustical
Sävsparv (E. schoen icl us)
Lappsparv (Calcarius lapponicus)

Antal arter

Antal
309
4
5
46
47
37
14
1
7
3
9
5
2
59
10
6
3
10
11
1
7
1

2
2

50

35

Återfynd och kontroller

Endast ett återfynd finns. En sädesärla som kontrollerades på Enskär efter 13 dagar.
En kontroll har gjorts av en främmande fågel, nämligen:
Ärtsångare Sylvia curruca
1.451.557

7.9.69
26.5.70

f1
f1 v

Karlskrona 56.I0N/15.35 E, Blekinge
Hävringe 58.36 N/17.19 E, Södermanland

Litteratur

Larsson, B. I 969. Besök på Hävringe. - Fågl i Sörml 2:32-35.
Nord, I. I 970. Sträcket på Askö hösten 1970. - Fågl i Sörml 3:66- 71.

Silvertärnor vid Hävringe mot fonden av >>aktiv» strandlinje ...

= Oxelösund.

Foto: Rolf Wohlin.

Fiskgjuse och storlom i Båven 1970
Gerd Isaksson och Ingemar Nord

Efter först udien 1969 i tre av de sex delområden som Båven delats in i (se figur I),
fortsatte undersökningen 1970 i fem områden, nr 1- 5. Visst material finns också från
område 6. Resultatet redovisas ne dan för respektive art, medan förstudien åter finns i
Fågl i Sörml 2:59- 64.
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Fig. 1. Områdesindel ning av sjön Båven i mellersta Södermanland.

De aktuella byggnadsplanerna i östra Båven har inte avancerat under året, kanske
mycket beroende på de opinionsyttringar som förekommit i bl a lokal- och rikspress.
Däremot har naturvårdsverket tillstyrkt en »svinfabrik» med 3.500 djur. Mot naturvårdsverket står de lokala instanserna, inklusive länsstyrelsen. Det finns stor risk att
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den gödsel som ska spridas i närheten av vattendrag, vilka mynnar i Båven, kommer att
försämra sjöns vatten och påskynda igenväxningen. Detta skulle vara en dödsstöt mot
storlommen, som redan nu tycks ha svårt att få ut några ungar (se nedan). Man kan anta att det är den ökade störningen från fritidsbåtar som orsakat detta.

Deltagare
Ansvariga för årets inventering var
• samordning Gerd Isaksson, Stjärnhov
• område 1
Bengt Larsson, Katrineholm
• område 2
Leif Carlsson, Eskilstuna
• område 3
Lennart Wahlen, Gnesta
• område 4
Robert Franzen, Sundbyberg
• område 5
Olof Callin, Nyköping
De ansvariga och deras medhjälpare tackas för nedlagt arbete.
Undersökningen har i hög grad underlättats av ortsbefolkningens positiva inställning,
som dels inne burit tips om boplatser och dels utlåning av roddbåtar.

Resultat
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Lyckade häckningar
Antal f!ygga ungar, minimum
Misslyckade häckningar
Trolig häckning, okänd utgång

5
6
0

Område 2

Lyckade häckningar
Antal flygga ungar, minimum
Misslyckade häckn ingar
T rolig häckning, okänd utgång

5
8
0
0

Område 3

Lyckade häckningar
Antal flygga ungar, minimum
Misslyckade häckn ingar
Trolig häckning, okänd utgång

2
4
0
0

Område 4

Lyckade häckningar
Antal flygga ungar, minimum
Misslyckade häckningar
Trolig häckning, okänd utgång

2
3

Område 1

38

2

0
0

Område 5

Omräde 6

lyckade häckningar
Antal flygga ungar, minimum
Misslyckade häckningar
Trolig häckning, okänd utgång
lyckade häckningar
Antal fl ygga ungar, minimum
Misslyckade häckningar
Trolig häckning, okänd utgång

5
13

3
9

?

Sammanfattning fiskgjuse
Lyckade häckningar
Antal flygga ungar, minimum
Misslyckade häckningar
Trolig häckning, okänd utgång

22
43
3
4

Summorna är minimisiffror eftersom område 6 inte inventerats. 1969 fann s där 14
bon med 8 lyckade häckningar av 9 försök, jämfört med 3 lyckade av fyra kända
1970. Vidare har ingen undersökning gjorts innanför stränderna. Uppskattningsvis
häckar ca 40 par fiskgjuse i Båven eller så nära att de är beroende av sjön.
Häckningsresultatet i 11 undersökta bon med lyckad häckning, flertalet ur Sten Österlöfs material (i brev), blev 29 flygga ungar eller 2,6 ungar per bo. Det är det b ästa
medeltalet i Båven under perioden 1967-70. Landstigningsförbud infördes 1969 på
ett 50- tal holmar, vilket kan vara en bidragande orsak till det fina resultatet, även om
förbudet inte alltid respekteras. Antalet flygga ungar i Båven har upptagits till minimum 43 st. Anledningen är att flertalet bon inte kontrollerats annat än från marken,
varvid en liggande unge lätt w1dgår upptäckt.

Storlom (Gavia arctica)
Område 1

Konstaterade häckni ngar
Observerade i par
StörS1a ansamling

1 »bobygge», 0 pu ll
5 lokale r
12ex31.7

Område 2

Konstaterade häckningar
Observerade i par
Största ansamling

1 bo, 1 pull 12.9
8 I0kaler
1 + 1 ex 12.9

Område 3

Konstaterade häckn ingar
Observerade i par
Största ansamling

2 bon, 1 pull
4 lokaler
6 ex 2.8 (tot alt fanns 2.8 20 ex i området)
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Område 4

Konstaterade häckningar
Observerade i par
Största ansamling

0 bon, 0 pull
5-6 lokaler
12ex21.8

Område 5

Konstaterade häckningar
Observerade i par
Största ansamling

0 bon, 7 pull
minimum 4 lokaler
7ad+6pull

Område 6

Konstaterade häckningar
Observerade i par
Största ansamling

Bo med 2 ägg under kläckning 5.7
5 lokaler

Sammanfattning storlom

Antalet konstaterade häckningar är endast 8- 9. Endast 9 ungar har setts med säkerhet.
På Ytterligare 31 lokaler har gamla fåglar setts i par upprepade gånger under majjuli. Det skulle betyda ca 40- 45 par i Båven (inkl område 6). Häckningsresultatet måste betecknas som mycket svagt, såvida inte flertalet är översomrande fåglar, vilket är
högst osannolikt. Störning från fritidsbåtar?
Ansamlingen av storlom i små flockar nattetid, även under häckningstid, är känd sedan tidigare. I början av sommaren var de vanligen på 3 till 7 fåglar, senare upp till 12
ex i augusti-september. Dessa flockar försvårar inventeringen och uttolkningen av redovisade siffror.
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Riksinventering av fiskgjuse
Fiskgjusen har av SOF valts till riksinventeringsart i Sverige 1971. Anledningen till
detta är att fiskgjusen har minskat på senare år, bl a beroende på inverkan av bio•
cider. Ansvarig för inventeringen är Sten Österlöf.
För Sörmlands del kommer en så noggrann kartering som möjligt att utföras av det
häckande beståndet. Undertecknad är utsedd till samordnare och ansvarig, men det
beror på dig och ditt deltagande om jag ska få något att samordna.
Detaljer om inventeringen och landskapets indelning i arbetsområden återfinns i
aprilnumret av INFO.
Björn Ahlbom

Upprop . -

berguv

För att nå de resultat som jag syftar till i mina undersökningar av de sörmländska
berguvarna behöver jag rapporter om
• aktuella häckplatser
• äldre häckplatser (från 1950 - )
• alla iakttagelser av såväl ensamma som par
Jag vill påpeka att vid publicering kommer givetvis inte häckplatser att anges ens
ungefärligt.
Peter Kranz
Filmgatan 12
171 33 Solna

08/27 64 42

Omslagets baksida: Ringmärkta sparvugglor på Enskär hösten 1970. Foto: Rolf Wohlin.

