


Fåglar Sörmland År g 5 N r 1 1 9 7 2 

Redaktör och ansv. utgivare 

Redaktionskommitte 

Periodicitet 

Prenumeration och lösnummer 

Expedition 

Utges av Föreningen Södermanlands ornitologer 
(FSO), huvudman för Hartsö-Enskär fågelstation 

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

Björn Ahlbom 
Lars Broberg, Strängnäs 
Ingemar Nord, Sparreholm 

2 nummer per år 

Medlemmar och stödjande medlemmar i FSO 
erhåller tidskriften gratis. 

Prenumeration: 10:- per år 

Lösnummer: 5:50 (inkl porto) 

Södermanlands ornitologer 
c/o Ulf Widemo 
Sländstigen 12 
611 00 Nyköping 

Bankgiro 712-8457 

'Postgiro 7 73 78-8 

FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER 

Ordförande 

Sekreterare 

övriga styrelseledamöter 

Stödjande medlemsskap 

Nr 1 Fågl i Sörml 

Ingemar Nord 

Leif Sandgren, Utsiktsvägen 15, 
152 00 Strängnäs 

Björn Ahlbom, Lars Broberg, Hans Pettersson, 
Lennart Wahlen, Ulf Widemo 

erhålls genom att 18:- eller mer sätts in på 
FSO:s bankgiro eller postgiro (se ovan) 

Årgång 5 Nr 1 
Nyköping 

Sid I �- 48 juni 1972

AB Atomenergis Kontorstryckeri, Nyköping 1972 



INNEHÅLL 

Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1971 
av Ingemar Nord 

Ringmärkningen vid Enskär 1971 
av Lars Broberg 

Sjöfågelinventering i Hartsö skärgärd sommaren 1971 
av Helge Röttorp 

Inventering av fiskgjuse i Sörmland 1971 
av Björn Ahlbom 

Något om vikt hos talli:ita 
av Ulf Widemo 

Tofsvipeinventeringen 1970 och 1971 
av Leif Sandgren 

Berguven i Södermanlands län 1970- 71 
av Peter Kranz 

Omslag: Tofsmes. Foto: Karl-Erik Fridzen 

Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1971* 

- med mått och vikt för några invasionsarter

Ingemar Nord 

sid 1 

sid 13 

sid 22 

sid 37 

sid 40 

sid 44 

sid 47 

Den längsta säsongen sedan starten lämnade både mörka och ljusa minnen. Det 
mörkaste var drunkningsolyckan, där Boo Bergman omkom då han skulle tillträda 
som ringmärkare på dubbelstationen på Storrö. 

Till de ljusa får man förutom en lång säsong med god fångst framför allt räkna 
de flyttande ugglorna. Dessa uppmärksammades dels i ett reportage av Björn Berg
lund/lngmar· Berling i Dagens Nyheter den 17 oktober, dels i en mycket välskriven 
artikel av Bengt Carlstedt/Gösta Mattsson i Eskilstuna-Kuriren den I 8 september 
samt i en film av Rolf Wohlin i TV2 den l 8 december. Wohlin använde också sek
venser tagna vid fågelstationen 1968 i en film i TV l den 23 november. 

. . 

* Meddelande nr 15 från Hartsö-Enskär fägelstation. Meddelande nr 14 var infört i 

Fågl .i Sörml 4:2 
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Verksamheten var helt förlagd till norra udden. Under en vecka kunde vi också 
bevaka den nästan kala ön Storrö, som ligger S km E Enskär i samma naturreser
vat. Tyvärr blev det ett prov utan värde p g a den svaga sträckaktiviteten just då. 

Verksamhetsperioder 

juli 
augusti 
september 
oktober 
december 

3,4,11,18,24 
7 - 31 (22 - 28 även på Storrö) 
l - 30
I - 22
12

Summa 83 dagar, varav 77 i ett sträck 

Personal 

• ringmärkare Hans Pettersson (2 veckor), Karl-Erik Fahlen, Lars Broberg (2),
Ingemar Nord (5), Stefan Bengtsson, Björn Ahlbom, Leif Sand
gren, Gerd Isaksson ( 1,5) 

• assistenter Håkan Linderholm, Jan Gust�.fsson, Göran Fahlen, Lars Hernborg, 
Torgif Johansson, Gunnar Sjöö, Agrieta Broberg, Evy Sandgren, 
Göran Pettersson, Thomas Johansson, Jan Isaksson ( 1,5), Arne 
Larsson 

Tack för en fin insats och tålamod med besökare. 

Väder 

Från AB Atomenergi i Stµdsvik fick vi låna meteorologisk utrustning omfattande 
termohygrograf, maximum- och minimumtermome.ter, nederbördsmätare, skål
korsanei:nometer samt instrumentbur. Detaljerna finns inte anleqnihg att r�dovisa 
här. Kort om vädret: 

• augusti

2 

Växlande, bäst i slutet. Max temp 17° - 20° , nederbörd SS mm 
varav 30 den 1 S, hård blåst den 8 och 29. 



• september

• oktober

I nvasionsarter 

Många fina höstdagar men mulet i slutet. Max temp sjönk från 
ca 17° till ca 12° , köldperiod kring den 15 med min temp 
3° . 4° , nederbörd 25 mm. 

övervägande mulet. Max temp pendlade från 16° via 8° till 12° , 
kyligt med frost den 14 och 15, nederbörd ca 35 mm, härd blast 
den 7 och 20. 

Pärluggla Aegolius funereus 

Som förutspåtts redan på våren, blev det invasionsflyttning av pärluggla. Gnagar
stammen i norr tycks ha kraschat under senhöst eller förvinter 1970. 

Första ugglan togs redan 27 augusti och den sista 14 oktober. Summan blev 
31, således betydligt färre än 1967, då vi fångade 95 ex. Orsaken kan vara att vi 
flyttat från södra till norra udden, men även andra fägelstationer har fångat färre 
denna gång, varför det förefaller rimligt att hela invasionen var av mindre omfatt
ning än 1967. 

Ålder 

Till skillnad mot andra handboksförfattare anger Hagen ( 1952) när mellandun
dräkten fälls hos ungfåglarna, nämligen under eftersommar och höst, varefter 
ungfåglarna får samma utseende som de gamla. Andra säger att ungfågeln är mera 
brun än grå och har mindre vitt än de gamla, utan att· precisera tiden då detta gäl
ler. Vi har inte kunnat se någon skarp gräns mellan >1bruna» och »grå» pärlugglor 
( 127 ex undersökta) och en hastig genomgång av Riksmuseets skinn visar inte hel
ler på någon sådan skillnad. 

Om det var endast ungfäglarna som ruggade kropp•sfjädrarna under sensommar 
och höst, skulle åldersbestämning under denna tid kunna göras med ledning ay om 
ruggning pågick eller ej (utom för de ungfäglar som hunnit fuJlborda ruggnit_tgen).· 
Tyvärr finns inte en rad om pärlugglans ruggning i Stresemans (1966) l>ruggnings
bibel». För några andr.a arter. (hökuggla, hornuggla, jqrduggla-) ,när�rns doi::� att , 
kroppsfjädrarna .ruggas under sommar ,0ch höst,' '(<)rför man .kan�ke också kan utgä 
ifrån alt de;gamla pärlugglorna cuggar då, d, Y: s sa,mtidigt SO!ll _årsungarna �,YICT ,till 
slutlig dräkt. . . . . . _ '. . _ 

Hösten 1 'Fl l_.'5..op�roller.gdes._ruggn/ngen ·hos L!: ex. ·Alla ru_ggade �r�ippsfjädrar.! 
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Egna kontroller 

Antal som kontrollerats efter 

1967 

1971 

1 dag 

2 
3 

2 dgr 

2 
2 

3 dgr 4 dgr 5 dgr 

Det är således inte många pärlugglor som stannat upp och kunnat fångas igen, 
utan de flesta tycks ha dragit vidare omdelbart, kanske redan samma natt. 

Vikt och mått 

Materialet utgörs av de pärlugglor som fångades på Enskärs norra udde 27 augusti -
- 14 oktober, de flesta på morgonen. Jämförelse görs med materialet från 1967 (se 
även Nord 1968). Mätmetoderna är desamma som beskrivs i den nämnda uppsat
sen. 

Vikt 

Tabell 1. Frekvenstabell och -diagram över pärlugglans vikt i gram 1971 (5-g-klasser) 

Klassmitt Antal 

104 4 

109 4 

114 7 
119 3 

124 5 

129 2 

134 ·2

139 3

Summa 30

Klasstorlek och klassmitt har valts som 1967 för att underlätta jämförelser. 
Som framgår av tabell 1 är det lilla materialet"l 971 dåligt normalfördelat. Här 

ska en korrigering för 1967 göras. Chi-två-testet gjordes då med 9 i stället för 7 
frihetsgrader, vilket senare ger SO % > P > 25 %. Detta ändrar dock inte omdöme·t 
att materialet då mycket väl överensstämde med normalfördelningen. 
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Antal (n) 
Observerat intervall 
Medelvärde (X) 
Standardavvikelse (s) 
Medelvärd.ets medelfel (sX) 
x±2 58 s11 

x±2.58 s-2 l - , 
X 

Signifikans (t-test) 

1967 1971 

90 30 
98 - 145 102. 141

118,4 119,0
10,80 10,91

1,14 1,99 
90,5 -146,3 90,9 - 147,2 

115,5-121,3 113,9 - 1'24,1 

0,8> P > 0,7 

1) Teoretisk vikt för 99 % av alla pärlugglor i den population som vägts

1970 

1 

134 

21 Teoretiskt intervall, inom vilket medelvärdet med 99 % säkerhet bör ligga för denna·
population 

Som synes är vikterna nästan desamma de båda invasionsåren. Signifikanstesten 
visar ju också att chansen är stor (70 - 80 %) att skillnaden mellan medelvärdena 
(0,6 gram) enbart beror på slumpen. 

Vinglängd 

Tabell 2. Frekvenstabell och -diagram över pärlugglans vinglängd i mm 1971 (3-mm-klasser) 

Klassmitt Antal 

156 
159 1 
162 2 
165 5 
168 5 
171 10 
174 5 
177 
180 

Summa 31 

Klasstorlek och klassmitt har valts som 1967 för att underlätta jämförelser. 

Frekvensdiagrammet har testats för normalfördelningen med resultatet 
75 % > P > 50 %

2 
dvs lika god överensstämmelse som 1967 (X2 = 3,56 med 6 

d.f. I 971 resp X = 5,28 med 6 d.f. 1967).

5 



Antal (n) 
Observerat intervall 
Medelvärde (XI 
Standardavvikelse (s) 
Medelvärdets medelfeJ (sx:) 
x±:2 58 s11 

x±:2' 58 s-2 ) , X 

Signifikans {t-testl 

1967 1971 
90 31 

155 - 181 156 - 180 
169,8 169,1 

5,14 5,17 
0,54 0,93 

159,7 - 179,9 155,7 - 182,4 
168,7 -170,9 166,7-171,5 

0,6>P > 0,5 

11 Teoretisk vinglängd för 99 % av alla pärlugglor i den population som mätts 

1970 
23) 

172-177 

2l Teoretiskt intervall inom vilket medelvärdet med 99 % säkerhet bör ligga för denna 
population 

3) Endast 1 ex 

Liksom för vikten är överensstämmelsen med 1967 god även för vingmåtten. 
Även här visar signifikanstesten att chansen är stor (50- 60 %) att skillnaden mel
lan medelvärdena (0,7 mm) endast beror på slumpen. 

Vi kan också jämföra vinglängderna med några litteraturuppgifter: 

Författare Vaurie (19651 
Ras funereus pallens 
Geogr. ursprung Sverige Sibirien ? 

Kön c/ 9 cl Q 

Antal (n) 16 25 13 10 
Intervall 162-173 167 -182 162-176 164 - 181 
Medelvärde (X) 167 176,4 169,5 174,5 
Standardavvikelse (s) ? ? ? ? 

Författare Hagen (1952) Curry-lindahl (1961) 

Ras funereus? funereus 
Geogr. ursprung ? ? 

Kön d' � d' 
Antal (n) ? ? ? ? 

Intervall 159 -170 165-180 160-170 170 - 185 
Medelvärde (X) 165 174 ? ? 

Standardavvikelse (si ? ? ? ? 

Minimivärdena på Enskär, både 1967 och 1971, ligger under vad samtliga för
fattare uppgivit som minimum, mecia� endasdiagen har ett max.värde som är läg
re än Enskär_s. Några statistiska jämförelser kan inte göras, eftersom uppgift om 
standardavvikelsen saknas hos samt11ga rorrauare. uessutom har de delat upp ma-
terialet på kön, vilket oftast inte är möjligt med levande fåglar. 
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Korrelation 

Tabell 3. Korrelationstabell över sambandet mellan vinglängd och vikt hos pärluggla 1971 

156 159 162 165 168 171 174 177 180 

104 2 
109 2 
114 2 3 
119 2 
124 1 
129 
134 2 
139 2 

.. .,. 

Korrelationskoefficienten (r) har beräknats till + 0,44, d v sen knappt me

delgod, positiv korrelation. 

Större hackspett Dendrocopos major 

Observerades S9 dagar av 77. Ett ex som i två dagar uppehöll sig på nästan träd
lösa Storrö fraktades slutligen per båt till Hartsö. 

På Enskär sägs sträck av några ex dagligen i augusti och början av september, 
max 11 ex 17.8. Därefter sparsammare men ständigt nya, omärkta fram till 21.9. 
Slutsumman blev 19. 

Vikt och vingmått 

Vägningar och mätningar har gjorts på större hackspett under flera föregående hös
tar. Värdena jämförs här sinsemellan. 

• Vikt, juv och ad, d'9 (aug - oktl 

Antal (n) 
Intervall 
Medelvärde {X) 
Standardavvikelse (s) 
�edelv. medelfel (1(1 
Xi"2,58s 
X±2,58sx 

1966 
8 

76- 92 
82,4 
4,97 
1,76 

69,6 -95,2 
77,9 -86,9 

1968 & 1970 
19(18+11 

76-92 
84,8 
5,08 
1,17 

71,7 -97,9 
81,8 - 87,8 

P =0,3 

0,2)p;>0,1 

p = 0.5 

1971 
15 

78- 97 
86,5 
7,36 
1,90 

67,5 -105,5 
81,6-91,4 
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• Vingmått, juv och ad, ,:/9 (aug - okt) 

1966 1968 & 1970 1971 

Antal {n) 16 36 (34 +21 29 
Intervall 130-139 135- 143 134-147 
Medelvärde (

5c
l 134,9 139,1 138,9 

Standardavvikelse (s) 2,77 2,83 3,91 
�edelvärdets medelfel (sX) 0,69 0,47 0,72 
X±2,58s 127,8 · 142,0 131,8 -146.4 128,8-149,0 
x±2,5B sx 133,1 -136,7 137,9- 140,3 137,0-140,8 

p<0,001 p ;>0,3 

p <0,001 

Som framgått av tabellen föreligger en signifikant skillnad (p < 0,00 I) mellan 
medelvärdena för vinglängd mellan å ena sidan 1966 och å andra sidan 1968 och 
1971. Det tyder på att fåglarna kommer ur olika populationer. Att viktskillnader
na inte är signifikanta behöver inte kullkasta denna hypotes eftersom vikten är 
individuellt variabel. 

Invasionsåren 1968 och 1971 hade de fångade hackspettarna längre vingar än 
1966, som enligt Eriksson (1971) också var ett invasionsår. 

Vi jämför med några litteraturuppgifter: 

Författåre Vaurie (1965) 

Ras major pinetorum brevirostris .candidus 
Geogr. ursprung Sverige Tyskland Sibirien Altai Rumänien 
Kön d" d" cl cl cl' 

Antal (ni 10 10 25 13 10 
Intervall 136-147 133-139 140-149 140 -149 132 -139 
Medelvärde (X) 140,7 136,2 143,5 143,6 135,9 
Sta·ndardavvikelse (s} ? ? ? 

-· 
? ? 

Författare Salomonsen (1967) Curry-Lindahl (1961) 

Ras major pinetorum ? 
Geogr. urs�_

rung ? ? r 

Kön d" d" ? 
Antal {n) ? ? ? 
Intervall 136-147 133-139 133-146 
Medelvärde (X) ·? ? ? 

Standardavvikelse (s) ?· ? ? 

Enligt dessa uppgifter skulle 1966 års fåglar, vad måtten beträffar, kunna vara 
av raserna pinetorum (mellaneuropa till Danmark) och candidus (Rumänien och 
Ukraina) samt åtminstone delvis av major (Sverige, Finland, Ryssland till Ural). 
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Emellertid var samtliga 8 ex 1966 juvenila. Om vingen inte är helt utväxt första 
hösten är jämförelsen omöjlig att göra. Det är ju dessutom osannolikt, om än inte 
omöjligt, att de tillhör pinetorum eller candidus. 

1968 och 1971 finns några adulta fåglar. Två ad 1968 ligger väl inne i fördel
ningen, medan tre ad 1971 svarar för de sex största värdena. Medelvärdena sjun-
ker om de gamla fåglarna utesluts, från 139,l resp 138,9 till 138,9 resp 137,3 . 
Intervallet I 971 ändras från l 34 - I 4 7 till 134 - 141. Fortfarande signifikant skill
nad mellan l 966 och I 968 års medelvärden, vilket tyder på att I 968 års fåglar med 
sitt högre medelvärde kan ha ett nordligare ursprung, även om de fortfarande är av 
rasen major som vid Ural går över i brevirostris. 

Varför hela detta resonemang om storlekar och raser? Det finns två skäl: 

I. Enligt Förteckningens 6:e upplaga ( 1970) har endast en ras påträffats i Sverige.
Det skulle inte vara otänkbart att årminstone brevirostris från Sibirien kom till
landet vid de stora invasionerna, likaväl som den smalnäbbade nöt kråkan
Nucifraga caryocatactes macrorhynchos från samma trakt. Våra mätningar och
vägningar är inte tillräckliga för att avgöra detta. Bl a erfordras dräktbeskriv
ning och för vissa andra raser även näbblängd och näbbredd.

2. Dessutom fordras att handboksförfattarna skärper sig. Att publicera måttupp
gifter utan att precisera kön, ålder, insamlingsområde, årstid, antal, medelvärde
och spridning är amatörmässigt herrar Niethammer, Vaurie, Salomonsen, Curry
Lindahl m fl. Uppgifterna är oanvändbara och enbart slöseri med utrymme och
trycksvärta.

Om det nämligen a) är så att Vauries uppgifter om brevirostris gäller enbart gam
la fåglar, och b) ungfåglarna har kortare vingar än de gamla, så skulle det kunna
finnas unga brevirostris i vårt material från 1968 och 197 l. Men det kan vi inte
avgöra med tillgängliga litteraturuppgifter.

Mindre hackspett Dendrocopos minor 

Observerades 39 dagar av 77. Det kan ha rört sig om lokala häckfåglar och deras 
årsungar. En mindre hackspett som slogs av en sparvhök var märkt på Enskär 
1970, vilket möjligen bekräftar detta. 10 ex märktes, nästan alla i september. 
En ad � vägde 25 gram och hade längden 91 mm på båda vingarna. En juv ö'väg
de likaledes 25 g, men hade längre vingar: 96 mm på båda. Två ungfåglar 1966 
vägde 24,4 resp 28,S gram och hade vinglängder mellan 92 och 98 mm. 
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Smalnäbbad nötkråka Nucifraga caryocatactes macrorhynchos 

Vid fem tillfällen mellan 23.9 och 2.10 sågs 1 - 2 nötkråkor. En kunde fångas och 
rasbestämmas, medan en annan helt orädd hoppade i gräset framför fötterna på 
oss. Även denna bestämdes med ledning av .näbbens form till smalnäbbad. 

Data för det fångade exemplaret jämfört med nötkråkorna 1968 samt Svensson ( 1970). 

1971 1968 Svensson 
Ras m. m. m. C. 

Antal (ni 13 74 35 
Näbbhöjd (al 12,7 11,7-13,5 11,5 -13,8 13,0 - 16,3 
Näbblängd (bl 44 46,5-52,3 42 -53,5 39-48 

K ta•100 vo--,,-----
28,9 24,6- 28,0 23,2 - 30,7 30,7 -37,3 

Vitt på yttre stjärtpennan 20 19,1 -28,5 19 - 32 12 - 23 

Korsnäbb Loxia sp 

Sågs i augusti under 15 dagar av 25, september 7 av 30 och oktober 3 av 22. Under 
bästa perioden 12 - 21 augusti sträckte dagligen småflockar norrut, den största var 
endast på 20 ex. 

Svartmes Parus ater 

Svartmesar dök upp i början av september och fångades sedan till mitten av okto
ber, totalt 18 ex. överträffas endast av 1965 års 22 ex. 

Data för 7 ex samt 2 från hösten I 966, jämfört med nominatrasen hos Vaurie ( 19 59) 
och Niethammer ( 1937). Enskärs-exemplaren är inte köns- eller åldersbestämda. 

. . 

1971 1966 Vaurie Niethammer 
Vinglängd 
- antal (n) 11 4 1 od' 11o" 49 
- intervall 54- 60 58-62 58-64 61 - 64 61 - 63 
- medelvärde (X) 57,7 60,0 61 /62"l 62,8 

- standardavvikelse 2,098 ? ? 

* På sid 493 uppg�r Vaurie 61 mm och på sid 495 62 mm! 
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Vikt 
- antal (n} 
- intervall 
- medelvärde (XI 

1971 

7 

8,7-9,9 

9,09 

- standardawikelse (si 0,44 

Övriga arter 

1966 

2 

9,0-9,7 

Niethammer 

1o" 

8,5 

Av övriga invasionsarter sågs en hökuggla Surnia ulula den 16.10. 
Följande arter sågs inte alls: 

- sparvuggla Glaucidium passerinum
- tretåig hackspett Picoides tridactylus
- nötskrika Garrulus glandarius

- sidensvans Bombycilla garrulus
- gråsiska Carduelis flammea
- tallbit Pinicola enucleator
- bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
- stjärtmes Aegithalos caudatus
- talltita Parus montanus

Häckningar 

Tordmule Alca torda Ca 100 par uppskattades häcka på tre skär öster om Enskär. 

Kattuggla Strix aluco 2 ungar sågs vid sjön 7.9. Häckningsplatsen är okänd, men 
ligger troligen på Hartsö. 

Höksångare Sylvia nisoria Endast en häckning konstaterad: 4 pulli. 8 augusti sågs 
dock en � med 2 ungar, vilket kan ha varit en annan kull. I juli sågs ytterligare ett 
par och en ensam hane. I augusti fångades ytterligare 4 ungfåglar på Enskär och 
en på Storrö, samt 2 gamla på Enskär. 

Törnskata Lanius collurio Endast tre häckningar konstaterade mot normalt 8 - 10._
Jfr höksångare! Finns något samband? 

Observationer 

Bläsand Anas penelope 3.7 sågs 2 ex. 

Gravand Tadorna tadorna 1 ex vid Storrö 28.8 
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Sädgäs Anser fabalis Sträck frän 22.9 till 14.10. Två timmar efter solnedgången, 
kl 20, hördes en flock den 2.10. Det var då nästan fullmåne. 
Labb Stercorarius parasiticus 18.7 sägs hela 7 ex bland skären E Enskär. Sista obs 
gjordes 28.8. 

Jorduggla Asio flammeus lex vardera 29.9 och 9.10. Vid en viloplats hittades 2 
spybollar, av vilka den ena innehöll en av våra egna kungsfågelringar. Att jordugg
lan är en skicklig smäfågelfångare framgår av en engelsk sammanställning (Glue 

l 970). Där uppges att jordugglor setts ta sånglärkor, bofink, ängspiplärka, talgoxe
gulsparv, grönfink, grå flug, lövsångare samt kungsfågel. 

Sånglär_ka Alaud! arvensis Nattsträckande e": k_! 19 den 14.10.

Korp Corvus corax 3 ex kom in frän skären i skymningen 3.7. 

Skata Pica pica Första gängen sträckförsök noterats på Enskär: 14 ex mot SW 21.10, 
återvände dock norrut efter en halvtimme. 
Varfågel Lanius excubitor Ovanligt talrik. Som mest sågs 4 ex samtidigt 4. 5. l 0. 
7 ex märkta. 12 december fanns l ex på Tvärholmen. 

Domherre Pyrrhula pyrrhula Första ex 27.9. Gott sträck i mitten av oktober, som 
mest ca 200 ex 2 l.10. Mindre flockar kvar 12.12. 
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Ringmärkningen vid Enskär 1971* 

Lars Broberg 

Arels ringmärkningsverksamhet var liksom 1970 koncentrerad till den norra udden 
där området för nätfångsten utgjordes av Enskärs nordspets och Grönskär/Tvär
holmen. För fjärde året förlades baslägret till Grönskär och utrustades med tält 
och ringmärkningskur. Kommunikationen över det smala sundet kunde ske med 
en liten roddbåt. 

Trots att hela 80 fångstdagar disponerades, varav 77 dagar under en lång sam
manhängande höst period 7 .8 - 22.10, ökade resultatet endast obetydligt till totalt 
3.648 fåglar av 71 arter. Till stor del berodde detta på att augustitoppen uteblev 
för stationens vanligaste fångstart lövsångaren. Höga dagssiffror uppnåddes först 
i början av oktober (258 den 3. lO och 245 den 4.10) i samband med en koncen
tration av kungsfågel, rödhake och taltrast. Under 7 ar har nu 21.185 fåglar märkts 
av jämnt I 00 arter. 

Fangstresurserna har varit ungefär likvärdiga med tidigare år och har utgjorts 
av omkring 70 nät av varierande längd och storlek. Bl a provades ett 40 m långt 
envådigt nät i vilket fångades den duvhök, som blev stationens I 00 :de art. 

Tabell 1. Antal fångstdagar och antal märkta fåglar per månad 1971. 

Månad 

märkta 
fångstdagar 

juli 

59 
3 

aug 

774 
25 

sept 

1463 
30 

okt 

1352 
22 

totalt 

3648 
80 

Stationens verksamhetsområde är inte begränsat till Enskär utan är tänkt att 
kunna omfatta även andra delar av Hartsö-arkipelagens naturreservat, som har en 
total yta av 4,5 x 10 km. Det ordinarie arbetet bedrivs dock pä-Enskär, som är 
den största ön i omådet. 

På Storrö, S km öster om Enskär och inom reservatet, upprättades en dubbel
station 22 - 28.8. Tiden hade valts med tanke på att chansen bedömdes som stor 
att under »lövsångarveckan», vars kulmen enligt Nord (I 971) infaller 26 - 30.8, 
kunna nå ett fångstresultat på 500 - 1.000 fåglar och därmed ge underlag för int
ressanta jämförelser med Enskär. Tyvärr var sträckaktiviteten svag och veckore
sultatet blev sällsynt dåligt både på Storrö(98 fåglar) och Enskär. 

\':i 
Meddelande nr 16 från Hartsö-Enskär fågelstation. Meddelande nr 15 återfinns i detta häfte. 
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I samband med rekognoseringen på Storrö under juli besöktes en del av skären 
i området för märkning av tordmuleungar. 

I totalen för Hartsö-Enskär fågelstation ingår all märkning inom reservatets 
gränser. Föreningens övriga åtaganden såsom de på Askö och Hävringe I 970 re
dovisas däremot separat. 

Tabell 2. Verksamhetens huvudsakliga lokalisering inom Hartsö-arkipelagens naturreservat 
1965- 1971. Siffrorna anger antalet märkta fåglar/fångstdag. De verkliga fångst
siffrorna, som genomgående ligger något högre. har inte medtagits här. 

Ar Enskär 
södra udden 

1965 1844/47 = 39 
1966 3154/58 = 54 
1967 2365/75 = 32 
1968 2432/65 = 37 
1969 820/33 = 25 
1970 
1971 

summa 10615/278 = 38 

Enskär 
norra udden 

1600/23 = 70 
1835/40 = 46 
3487/63 = 55 
3550/80 = 44 

10472/206 = 51 

Storrö 

98/7 = 14 

98/7 = 14 

Hösten trevligaste inslag var invasionsflyttningen av pärluggla av vilka 31 märk
tes 27 .8 - 14.10. Stationen blev därvid den framgångsrikaste av landets fågelstatio
ner. Tyvärr är inte fångsten direkt jämförbar med 1967 års resultat då detta upp
nåddes vid den södra udden. Vi har dock nu visat att ugglor med framgång kan 
fångas på båda platserna och att inflygningen i näten vid den norra udden skedde 
söderifrån. Även ugglorna förefaller således ha varit på väg mot norr och fastlandet 
liksom de flesta andra fåglar vi fångat på norra udden. 

Vägning och mätning av ugglor och andra invasionsarter ingår i stationens märk
rutiner. Nord har i Meddelande nr 15 på annan plats i detta häfte utförligt redo
visat resultaten beträffande pärluggla, större hackspett, mindre hackspett, smal
näbbad nötkråka och svartmes. Alla dessa arter förekom vid Enskär under hosten. 

Endast 5 märkarter, desamma som 1970, nådde över 100 ex: kungsfågel 856, 
lövsångare 622, rödhake 535, grå flugsnappare 232 och taltrast 128. I övrigt hän-
visas till sammanställningen i tabell 3. 

·För stationen nya märkarter under 1971 blev ejder (I ex), duvhök (1), rödbe
na (1), tordmule (37), tobisgrissla (4), videsparv (3)_ och lappsparv (2). Fångsten
av vide- och lappsparv under september var anmärkningsvärd eftersom videspar
ven aldrig tidigare observerats vid Enskär och lappsparven endast vid några tillL · 
fällen. Båda arterna har dock fångats på Hävringe 1970 enligt Larsson ( 1971 ). 
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Av andra rariteter fångades stationens andra taigasångare den 20.10 och de 
obligatoriska mindre flugsnapparna den 28.9 och 3.10. Under juli märktes 4 bo
ungar av höksångare och senare i augusti ytterligare 5 juv och 2 ad. En av ungfåg
larna fångades på Storrö. 

För ringmärkningarna under 1971 har följande personer svarat: 

Enskär Storrö totalt 

Björn Ahlbom 180 0 180 
Stefan Bengtsson 164 0 164 
Boo Bergman 37 4 41 
Lars Broberg 422 0 422 
Karl-Erik Fahlen 150 0 150 
Jan Gustafsson 76 0 76 
Gerd Isaksson 817 0 817 
Ingemar Nord 1204 0 1204 
Göran Pettersson 14 0 14 
Hans Pettersson 141 94 235 
Leif Sandgren 345 0 345 

summa 3550 98 3648 

Erfarenheterna från de fyra åren I 968 - 1971 vid norra udden, som omfattat 
206 fångstdagar med I 0.472 märkta fåglar, har visat att ansenliga mängder fåglar 
såväl vår som höst slussas norrut från Enskär via Grönskär/Tvärholmen till Hartsö. 
Nätfångsten har tidvis varit givande med ett snitt på 51 märkta fåglar/dag och med 
ett hitintills högsta dagsresultat på 323 märkta (30.8 1969), jämfört med 327 på 
södra udden (27.8 1966). Flertalet fåglar passerar dock snabbt förbi över våra hu
vuden på I 0 - 50 m höjd och är därmed borta för gott. Detta gäller i hög grad in
vasionsfåglarna, som sällan går ner i fångstområdet. Efter att ha fått en klar bild av 
fågelrörelserna vid norra udden har stationsledningen beslutat att kommande sä
song ( 1972) återgå till verksamhet vid södra udden för att ur ny vinkel söka besva
ra frågan hur och varifrån fåglarna anländer till Enskär. 

Tabell 3. Ringmärkta fäglar vid Hartsö-Enskär fägelstation (58.41 N/17.29 E}. 

Art 

Ejder Somateria rnollissima 
Knölsvan Cygnus olor 
Sparvhök Accipiter nisus 
Duvhök A. gentilis 
Tornfalk f'alco tinnunculus 
Vattenrall Rallus aquaticus 

Antal ringmärkta Egna 
65 - 70 1971 65 - 71 kontr 

1 1 

6 3 9 
7 2 9 

1 

5 2 7 

Åter-
fynd 

2 
2 
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Art Antal ringmärkta Egna Åter-
65 - 70 1971 65 - 71 kontr fynd 

Strandskata Haematopus ostralegus 
Kust pipare Pluvialis squatarola 
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 3 4 

Morkulla Scolopax rusticola 1 

Drillsnäppa Tringa hypoleucos 22 2 24 

Rödbena T. totanus 1 

Gluttsnäppa T. nebularia 3 3 

Kärrsnäppa Calidris alpina 2 2 

Labb S tercorarius paras i ticus 
Fiskmås Larus canus 1 1 

Silvertärna Sterna paradisaea 3 3 

Tordmule Alca torda 37 37 

Tobisgrissla Cepphus grylle 4 4 

Gök Cuculus canorus 22 9 31 

Sparvuggla Glaucidium passcrinum 13 13 

Pärluggla Aegolius funereus 95 31 126 

Nattskärra Caprimulgus europaeus 2 2 

Tqrnsvala Apus apus 75 75 

Gröngöling Picus viridus 3 4 

Större hackspett Dendrocopos major 72 19 91 

Mindre hackspett D. minor 15 10 25 

Tret. hackspett Picoides tridactylus 1 1 

Spillkråka Dryocopus martius 11 1 12 

Göktyta Jynx torquilla 31 3 34 

Ladusvala Hirumlo rustica 45 2 47 

Hussvala Delichon urbica 42 4 46 

B1:1_cksvala Riparia riparia 3 3 

Kråka Corvus corone 2 2 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes 14 15 

Nötskrika Garrulus glandarius 12 12 

Stjärtmes Åegithalos caudatus 7 7 

Talgoxe Parus major 167 67 234 

Blåmes P. caeruleus 222 46 268 

Svartmes P. ater 3 .1 18 49 

Entita P. palustris 72 8 80 14 

Talltita P. montanus 24 24 

Nötväcka Sitta europea 5 2 7 

Trädkrypare Ccrthia familiaris 97 45 142 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 33 7 40 

Dubbel trast Tuidus viscivorus 1 2 3 

Björktrast T. pilaris 8 7 15 1 

Taltrast T. philomelos 343 128 471 8 

Röditinge T. iliacus 73 34 107 ·2

R i ngtrast T. torquatus 1 

Koltrast T. mcrula 68 35 103 7 3· 
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 150 41 191 2 

Buskskvätta Saxicola rubetra 49 35 84 
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Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 1 1 

Rödstjärt Ph. phoenicurus 722 83 805 3 

Näktergal Luscinia luscinia 4 4 

Blåhake L. �-vecica 12 1 13 

Rödhake Erithacus rubccula 977 535 1512 3 

Gräshoppsångare LocusteUa nacvia 1 

Rörsångare Acrocephalus scirpaccus 11 12 

Sävsångare A. schoenobaenus 6 6 

Härmsångare 1-lippolais icterina 10 1 11 

Svarthätta Sylvia atricapiUa 480 87 567 2 

Höksångare S. nisoria 80 11 91 4 

Trädgårdssångare S. borin 397 37 434 3 

Törnsångare S. communis 317 39 356 12 

Ärtsångare S. curruca 791 84 875 4 

Rödstrupig sångare S. cantillans 1 1 

Lövsångare Phylloscopus trochilus 5745 622 6367 11 

Gransängare Ph. collybita 199 75 274 2 

Grönsångare Ph. sibilatrix 67 5 72 

Taigasångare Ph. inornatus 1 1 2 

Kungsfågel Regulus regulus 2573 856 3429 4 

Grå flugsnappare Muscicapa striata 1018 232 1250 1 

Svartvit flugsn Ficedula hypoleuca 411 34 445 3 

Halsbandsfl ugsn F. albicollis 1 

Mindre flugsn F. parva 17 2 19 

Järnsparv PruneUa modularis 28 9 37 

Ängspiplärka Anthus pratensis 18 5 23 

Trädpiplärka A. trivialis 144 11 155 

Skärpiplärka A. spino!etta 3 8 11 

Sädesärla Motacilla alba 373 79 452 2 3 

Gulärla M Oava 52 53 

Sidensvans Bombycilla garrulus 4 4 

Varfågel Lanius excubitor 5 7 12 

Törnskata L. collurio 277 47 324 2 

Stare S lurnus vulgaris 80 5 85 2 

Grönfink Cltloris chloris 23 9 32 1 

Grönsiska Carduelis spinus 137 20 157 2 

Gräsiska C nammca 10 10 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 28 15 43 

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 67 67 2 

Bändelkorsnäbb L. leucoptcra 11 11 

Bofink Fringilla coelebs 427 91 518 20 7 

Bergfink F. montifringilla 47 3 50 

Gulsparv Emberiza citrinclla 67 7 74 9 

Ortolan E. hortulana 12 5 17 

Videsparv E. rustica 3 3 

Sävsparv E. schoeniclus 18 3 21 

Lappsparv Caicarius lapponicus 2 2 

Summa 17537 3648 21185 78 77 

Antal arter 93 71 100 15 28 
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Aterfynd och kontroller 

Årets skörd av genom Ringmärkningscentralen inrapporterade å terfynd blev I 7. 
Dessa redovisas i en komplett lista nedan. Totalt föreligger 77 åter fynd av 21.185 
märkta fåglar = 0,36 %. 

De egna kontroller, som upptagits i ringmärkningstabellen vid sidan av återfyn
den är sådana som registrerats minst 90 dagar efter märkningen. De uppgick under 
1971 till 1 S och totalt för åren 1965 - 1971 till 78. Antalet är lika lågt som för 
återfynden vilket sammanhänger med att återfångster efter 90 dagar i regel inte 
kan göras på Enskär under samma säsong, då vår verksamhet sällan omfattar så 
lång period som 3 månader. De flesta egna kontrollerna utgöres därför av fåglar 
som märkts ett helt år tidigare eller mer. Den låga siffran sammanhänger också 
med att häckfåglarna på Enskär inte prioriterats i märkningsarbetet då landstig
ningsförbud råder under häckningstiden (1 .4 - 15.7). Vid Kvismaren, som i bety
dande grad arbetar med häckfåglar, var enligt Runesson (I 972) antalet 90-dagars
kontroller 150 % högre än antalet återfynd. Ändå hade inte de sista två årens 
kontroller inkluderats. 

5 arter dominerar bland de egna kontrollerna, nämligen bofink (20), entita 
( 14), törnsångare ( 12), gulsparv (9) och koltrast (7). 

Av utlandsfynden gjordes ett flertal i Medelhavsområdet. Bl a rapporterades en 
taltrast och en rödhake från Algeriet och en lövsångare från Egypten. En kungs
fågel märkt den 4 oktober 1971 överraskade genom att efter 18 dagar återfinnas 
50 mil västerut i södra Norge på andra sidan Oslofjorden. Bland närfynden kan 
jag inte underlåta att omnämna den Enskär-märkta grönfink, som en vintrig no
vemberdag uppehöll sig på en foderautomat vid Studsvik. Med ett förstorin.gsglas 
lyckades föreningens.observante kassör Ulf Widemo avläsa numret genom fönst
ret ·i sitt arbetsrum. 

Aterfynd rapporterade 1971 

Samtliga märkningar har gjorts vid Enskär (58.41 N/17 .29 E), Bälinge sn, Söder
manland. 

Knölsvan Cygnus olor 
9.901.986 13.09.70 juv 

15.09.71 

Taltrast Turdus philomelos 
4.049.258 28.09.68 juv 

24.01.71 {+) 
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Tallhagen 56.40 N/16.20 E, Kalmar, Små-
land (endast ringen funnen) 

Boghni 36.35 N/04.00 E, Tizi-Ouzou, 
Alger, ALGERIET (dödad) 



[' 

( 

4.085.748 06.10.70 juv 
06.11.70 + 

4.085.759 06.10.70 juv 
02.02.71 (+) 

4.085.779 07.10.70 juv 
(13.03.71) +

Rödvingetrast Turdus iliacus 
4.085.722 02.10.70 juv 

15.03.71 c? 

Rödhake Erithacus rubecula 
1.472.363 20.09.70 juv 

26.09.70 V 

1.472.431 22.09.70 juv 
12.02.7) X 

Lövsi'mgare Phylloscpous trochilus 
1.432.576 30.08.69 fl 

05.09.70 (+) 

Kungsfågel Regulus regulus 
R. 40. 102 04.10.71 juv g

22.10.71 X 

Grå flugsnappare Muscicapa striata 
l.433.000 24.08.69 juv

18.09.71 + 

Sädesärla Motacilla alba 
2.315.236 16.09.68 juv 9 

13.06.71 X 

Pietrabuona 43.54 N/10.39 E, Pescia, Pistoia. 
ITALIEN (skjuten) 

Fusignano 44.28 N/l 1.58 E, Ravenna, 
ITALIEN (dödad) 

Vinhais 41.50 N/07.00 W, Tras os Montes, 
PORTUGAL (skjuten) 

Massignano 43.05 N/ 13.48 E, Ascoli Piceno, 
ITALIEN (fångad) 

Kongelunden 55.34 N/12.35 E, Amager, 
DANMARK (kontr och släppt) 

Roum-el-Souk 36.55 N/07.45 E, El-Kala, 
Annaba, Constantine, ALGERIET (funnen 
död) 

Agami 31.l2 N/29.54 E, 15 km W Alexarid
ria, EGYPTEN (dödad) 

Hisöy 58.25 N/08.46 E, Arendal, Aust
Agder, NORGE (funnen död) 

Mesagne 40.34 N/ 17.48 E, Brindisi, 
ITALIEN (skjuten) 

Hällenyland 62.36 N/ I 7.4 7 E, Ångerman
land (funnen död i ett växthus) 
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Stare Sturnus vulgaris 
4.049.027 10.08.66 juv 

(30.03.71) +

4.085.822 20.08.71 juv 2 
28.08.71 X 

Grönfink Chloris chloris 
2.340.688 14.08.71 ad 9 

24.11.71 V 

Bofink Fringilla coelebs 
2.194.011 13.08.66 juv 

mediol0.70 x 

2.315.968 29.08.69 n c! 
C 18.l J.70 (x)

· Främmande kontroller 1971

Swanwick 53.05 N/01.22 W, Derbyshire,
ENGLAND (skjuten) 

Södra Klacka 58.49 N/17.24 E, Väster
ljung, Södermanland (funnen död)

Studsvik 58.46 N/ 17 .23 E, Södermanland
(ringnr avläst med förstoringsglas genom 
fönster av Ulf Widemo) 

Rotterdam 51.56 N/04.29 E, Zuid-Holland,
HOLLAND (död vid krock med stillastående 
järnvägsvagn) 

Saint Martin de Seignanx 43.33 N/01.23 W,
Landes, FRANKRIKE (funnen skadad)

Vid Hartsö-Enskär fågelstation har även följande fåglar kontrollerats:

Koltrast Turdus merula
LONDON
CB 90462 26.11.66 cf 

12.I0.71 ad ef

Rödhake Erithacus rubecula 
HELSINKI 
K 757.085 24.09.71 juv 

29.09.71 juv 
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Thorpe-le-Soken 51.52 N/01.10 E, Essex,
ENGLAND 
Enskär 58.4 l N/ 17 .29 E (kontrollerad och 
släppt) 

Lågskär 59.50 N/19.56 E, Åland, FINLAND

Eriskär 5 8 .41 N /17. 29 E (kon tr och släppt kl 
07.45 och 18.30) 
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Stare Sturnus vulgaris 
HELSINKI 
A-432100 30.07.71 juv

14.10.71 juv 

Suomenoja 60.09 N/24.44 E, Espoo, Uusimaa 
FINLAND 

Enskär 58.41 N/17.29 E (kontr och släppt) 

Under åren 1965 - 1971 har därmed 13 främmande fåglar av 11 arter kontrol
lerats. 7 har burit svenska och 6 utländska ringar som framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Främmande kontroller 1965 - 1971. Bokstav anger i vilket land fägeln märkts. E = 

England, F = Finland, N = Norge, P = Polen, S = Sverige 

Art 

sparvhök 

pärluggla 

1965 

svartmes S 

koltrast 

rödhake 

trädgårdss. 

lövsllngare 

kungsfägel 

1966 

grll flugsnapp S 

sädesärla 

stare 

summa 

Litteratur 

1967 1968 

s 

s 

2 0 

1969 

s 

E 

s 

3 

1970 

N 

p 

s 

3 

1971 

E 

F 

F 

3 

totalt 

1 

1 

3 

1 

1 
1 

1 
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Larsson, B. 1971 Verksamheten vid Hävringe 1970. Fågl i Sörml 4:33 - 36 

Nord, I. 1971. Några tättingars höstflyttning vid sörmlandskusten. Fågl i Sörml 
4:24- 32 

Runesson, C. 1972. Ringmärkningsverksarnheten 1971. Verksamheten vid K vis
mare Fågelstation 1971. Örebro 
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Sjöfågelinventering i Hartsö skärgård sommaren 1971 

Helge Röttorp 

Inledning 

På uppdrag av Statens Naturvårdsverk genomförde jag under sommaren 1971 en fågel
inventering i Södermanlands skärgård. Avsikten var att erhålla underlag vid bedömning 
av fägelskyddet inom Hartsöarkipelagen. önskemål framfördes från Länsstyrelsen i 
Södermanland om att även vissa närliggande skärgårdar skulle omfattas av inventeringen. 
Med hänsyn till dessa önskemål, och för att fä jämförelsematerial, har även Långö och 
Lacka skärgårdar inventerats. - Denna uppsats är en sammanfattning av den rapport 
som Naturvårdsverket erhållit. 

Tidigare inventeringar 

I boken, »Vildgäss och Skäntärnon> (1925), har Bengt Berg skildrat sina upplevelser bland 
skräntärnorna på Ljusskär i Hartsöområdet. Bengt Bergs besök torde ha inträffat någon 
gång under tiden 1910 - 1914. Någon inventering av sjöfågel var det emellertid inte fråga 
om. 

På _uppdrag av Sveriges Ornitologiska Förening utförde Viking Olsson 4/6 - 30/6 1949 
en inventering av fågellivet i Hartsö. På två provytor »Hartsö inre» och »Hartsö yttre», 27 
resp 28 öar, utfördes taxering av de häckande bestånden av samtliga fågelarter. I princip 
fastställdes antalet par genom boletning. Under rubriken, »Jämförelse med inventeringen 
1949», jämföres resultatet med denna undersökning. 

Beskrivning av området 

Inventeringsområdets omfattning och områdesindelningen framgår av figur 1. öster och 
söder om området vidtar öppna havet och i väster avgränsas området av de stora öarna 
Hartsö, Ringsö och Långö. Ringsö ligger ca 3 km fran fastlandet. Norr om Lacka fortsät
ter skärgården upp mot Trosa. 

Skärgården är genomgående grund och mycket rik på smågrund och stenar i nivå med 
vattenytan. De flesta öarna är förhållandevis höga och branta men även flacka partier 
finns. På de större öarna intill I-Iartsö-Ringsö-Långö finns barrskog och på några yppiga 
lövskogsbestånd. 
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Områdesindelning med angivande av skyddsbestämmelser 

Endast några få öar av kalskärstyp. örskär och Svartklubbarna samt sydligaste spet
sen på Hartsö ingår i fågelskyddsområdet med landstigningsförbud under tiden 
15/4-15/7. 

Il Hartsöarkipelagen utanför fågelskyddsområdet. De flesta öarna är barrskogsbekläd

da. Smärre kalskärsområden vid Vattklubbarna, Viskären och Middagsklubbarna ut• 

mot Lillrö. I södra delen, närmast Hartsö, ett mycket grunt område med flacka 
öar. Smågölar och vasspartier bildar övergång mot betesmark och lövskog med 
ett rikt inslag av ek. 

111 Mycket grunda vatten och relativt sammanhängande skärgård. öarna mestadels 
låga. Vasspartier finns vid Ässkären och Bockholmen. Lövskog, betesängar och 
kärrmark finns i begränsad omfattning på några av de större öarna; Enskär, Äs
skären och Bockholmen. Landstigningsförbud 15/4 - 15/7. 

IV Något djupare vatten än i 111. Gles skärgård med höga branta öar. På Storrö 
mycket täta och utbredda enbusksnår. För övrigt mycket sparsam vegetation. 
Landstigningsförbud 15/4 - 15/7. 

V Mycket små öar på stort avstånd från varandra. De flesta skären i detta område 
är så små ått ingen häckande fågel finns. öarna i regel vegetationslösa. 

VI Mestadels barrskogsklädda större öar. Ett litet kalskärsområde norr om Brunskä
ren samt några kalskär i norra delen. Flertalet av öarna har branta stränder. 

VII Barr- och lövskog på de större öarna; Lacka och Lacka Långskär samt en del öar 
i anslutning till dessa. I denna del av området är stränderna ofta branta. I arkipe
lagen norr därom flackare öar av kalskärstyp. 

I nveriteringsdagar och väder 

Under följande dagar utfördes inventeringen: 8/5, 13/5 - 31/5, 25/7 - 1/8, 23/9 - 24/9. 
I temperaturhänseende torde sommaren ha varit normal. Inventeringen gynnades 

också av ett förhållandevis bra väder. Under m(lj månad förekom knappast något regn. 
Dimma rädde sammanlagt under 5 inventeringsdagar. Hård blåst påverkade arbetet två 
dagar. 

Genomförande 

Den tid som stod till mitt förfogande medgav tyvärr inte en lika utförlig inventering över 
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hela området. Hartsöarkipelagen (område l - V) har ägnats mest tid. I Längö (VI) och 
Lacka (VII) har ingen räkning av årsungar skett. I Lacka har landstigning gjorts endast på 
några få öar. Inventeringen har inriktats på häckande par av doppingar, andfåglar, mås
fåglar och alkor. Vadare samt en del andra arter har också medtagits i artlistan, men de 
har inte varit föremål för lika noggranna studier. 

Båtpatrullering har utförts 3 gånger; 14 - 16/5, I 9 - 21/5, 27 - 29/5. Vid samtliga till
fällen har den skett under tiden från soluppgången fram till 09-tiden. Undantag utgör 
inventeringen av område V som besöktes på förmiddagen och eftermiddagen den 20/5. 
Detta område genomåktes inte vid de andra inventeringstillfällena. 

På grund av inventeringsområdets omfattning måste 3 morgnar användas för att täcka 
in hela ytan. Vid inventeringen 14 - 16/5 räknades paren av skäggdopping, simänder, kni
pa, storskrake, grågås, knölsvan och gravand. 19 - 21/5 räknades skäggdopping, simänder, 
grågås, knölsvan, gravand, vigg, bergand, svärta, småskrake, tobisgrissla, tordmule och labb 
27 - 29/5 räknades simänder, vigg, bergand, svärta, småskrake, tobisgrissla, tordmule och 
labb. 

Under tiden 27 - 30/5 gjordes räkningar av antalet årsungar av dykänder i område 
I - V. Tidpunkten valdes med tanke på ejdern. För sent häckande arter som svärta och 
småskrake hade en senare tidpunkt varit lämpligare. Viggen har inte medtagits i denna 
räkning på grund av att kullarna tämligen snart efter kläckningen uppsöker andra loka
ler, där vegetationen är tät och kullarna följaktligen svårfunna. Ofta vandrar kullarna 
långa sträckor från häckningsplatserna i skärgårdarnas ytterområden till de inre delar
na, varför de inte påträffas inom häckningsområdena. 23 - 24/9 gjordes en räkning i 
område I - IV avseende årsungar av svärta. 

Jag skall här inte diskutera de problem som sammanhänger med båtpatrulleringsme
toden. Dock bör framhållas att resultatet är en uppskattning av antalet häckande pa·r. 
Fördelen med denna metod framför boräkningsmetoden är att den stör mindre och att 
man per tidsenhet täcker ett större område. Boräkningsmetoden hai- använts för några 
arter därför att båtpatrulleringsmetoden inte kan användas. Den _som är intresserad av 
metodproblemen kan läsa Åke Anderssons, »Förslag till standardiserad metodik för 
taxering av häckande kust fågel», ( 1971 ). De tillvägagångssätt som där rekommenderats 
har tillämpats i denna undersö_kning. 

Boräkning har företagits på samtliga öar i område I och V. l område. VI har samtliga 
kalskär inventerats,plus några andra öar för att fä en så fullständig bild som möjligt av 
antalet )läckande ejdrar. l område Il har samtliga öar utom Björkholmen oc_h Skärgats
skär besökts. I område 111, IV och VII har boräkning utförts på 18, 9 respektive 8 öar. 
Det medför att begränsad information erhålles för de arter som inventerats genom bo
räkning: För områdena lll och IV har emellertid antalet inventerade öar varit tillräck
ligt för att k_unna göra jämförelser med inventeringen I 949. Landstigningarna i områ
de VI I har gjorts endast för att fä en grov uppfattning om ejdertätheten i detta ·område 
stämmer överens med motsvarande värde för Hartsöarkipelagen. - Förutom ejder har 
endast masfaglarna taxerats med boräkningsmetoden. 
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Eftersom landstigning inte skett på samtliga öar är det redovisade antalet par (bo
fynd) inte jämförbart med antalet för de som inventerats genom båtpatrullering. Den 
enda andart som inventerats genom boräkning är ejdern. Det totala antalet häckande 
ejdrar i Hartsö-arkipelagen torde dock ungefärligen kunna uppskattas eftersom utbred
ningsmönstret framgår av de inventerade öarna. 

Artlista 

Svarthakedopping Podiceps auritus. 1 ex Marskär, område Il, 28/7.
Storskarv Phalacrocorax carbo. 2 ex östra Vattungen, område V 28/7. 23/9 sågs i ytter

områdena i IV samt i V, Gumbåde - Garkast - Pålugnsbådarna - Kistan - Skvaltorna, 
150 exemplar. 

Gräsand Anas platyrhynchos. Arten är mycket svårinventerad. Det redovisade antalet 
häckningar är troligen för lågt. I område Il och III sågs redan under maj flockar med 
hannar, sammanlagt ca 50 exemplar. 

Kricka Anas crecca. I hona med 5 ungar sågs vid Ässkär 31/7. 

Årta Anas querquedula. l par i område II under tiden 28/5 - 31/5 vid Hartsö hamn. 

Vigg Aythya fuligula. Vissa svårigheter att fastställa det häckande beståndet pga att 
icke häckande individer funnits i inventeringsområdet. Antalet häckande par i tabel
len är därför möjligen för lågt för område II och III. Par som inte noterats på samma 
skär vid de båda inventeringstillfällena eller fåglar som inte legat parvis har kategoriskt 
uteslutits. l område Il och III har ant�et icke häckande par varit ca 40 - 50. Ägglägg-
ningen började sista veckan i maj, men flertalet honor hade ännu inte lagt färdigt 
29/5. Under sista veckan i maj hittades 11 bon på två öar. 

Alfågel Clangula hyemalis. I Hartsöomtådet sågs endast ett fåtal småflockar under ti
den 13/5 - 18/5. I Lacka sågs 19/5 en flock på 100 exemplar. 

Svärta Melanitta fusca. Svag stam i hela inventeringsområdet med undantag av område 
VII. I juli sågs en kull i IV. Det var den enda kull som påträffades. 23/9 . 24/9 sågs
inga svärtor i I -V. I VII gjordes ingen årsungeräkning.

Ejder Somateria mollissima. Mycket vanlig i de yttre delarna av III och IV. Stor botät- · 
het noterades även på två öar i I. En av dessa öar, Örskär, hade det största antalet 
häckande par i hela undersökningsområdet, I 43 bon hittades. Botätheten i de mest 
frekventerade områdena överträffar klart motsvarande områden i Bulleröreservatet. 
Den genomsnittliga kullstorleken (antal ägg/bo) i hela undersökningsområdet var 
också högre än i Bullerö, 4.43 mot 4.19. 
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Alfågel. Foto: lngmar Holmäsen/N 

De kalskärsgårdar som ligger utanför fågelskyddsområdet, delar av I, II, VI och VII, 
hade genomgående lägre botäthet än III och IV vilket framgår vid jämförelse mellan 
uppgifterna i tabellen och kartan. Område V faller utanför denna jämförelse pga sin 
speciella karaktär. 

I område III och IV har inte alla öar besökts. I III noterades 527 bon. Det totala an- i, 

talet bon uppskattar jag till ca 800. Hänsyn har då tagits till den areal som inte besökts 
och att större delen av den, Enskär och området innanför Furklubbarna och Kistlings-
skär, inte är öar som är lämpliga för ejderhäckning. I IV torde alla öarna vara likvärdiga 
vad läget beträffar. Uppskattade antalet par blir då lika med ca 400. Totala antalet par 
inom skyddsområdet inklusive Örskär och Vattungarna uppskattas således till I 400. 

Vid sex gråtrutbon har l ejderägg påträffats. Detta har ruvats tillsammans med de 
övriga äggen av grå truten. På Kalkbådan, i område VII, sågs även l ejderägg i ett havs
trutbo. 

På örskär, i område I, ruvade en åda med full dunkrans 3 stenar. På Ilerna, I, låg en 
sten av ett äggs storlek i ett bo med endast l ägg. (anm. I gräsandbon i Mälaren har jag 
vid flera tillfällen påträffat stenar i bon som haft få ägg.) På Kalkbådan ruvade en åda 
förutom de 4 egna äggen även 4 viggägg. 
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•för att få en uppfattning om hur många kullar som rövas under ruvningstiden under
söktes äggantalet i 17 ejderbon i område Il den 15/5 och 21/5. Bona fanns fördelade 
över fem öar. Under denna tid, slutet av ruvningstiden, försvann inget ägg i dessa bon. 
Man kan inte dra långtgående slutsatser av en så begränsad undersökning. Avsikten var 
att fler bon skulle kontrolleras men tiden räckte inte till eftersom kläckningen började 
redan 19/5. Det fanns dock ingen anledning att tro att äggförlusterna är stora inom den
na del av inventeringsområdet. 

Antalet båtar under maj månad var ytterst litet varför ådorna inte stördes mycket 
under ruvningstiden. På en ö inom område IV hade landstigning skett under ruvnings
tiden. Detta misstänkte jag efter besöket på ön då flera av bona endast hade 2 eller 3 
ägg. Jag fick senare bekräftat att landstigning och en promenad runt ön hade skett. 

I 8/5 sågs på Garkasts utsida och på Pålungsbådarna I 200 gudingar. Samma dag 
sågs vid Torskbådan 600. 

Årsungeräkningen sista veckan i juli i I - V gav l 200 exemplar. 80 % av kullarna låg 
i V och i de yttre delarna av IV. Om man antar att dessa ungar kläckts i I - V blir antalet 
flygga ungar per bo = I 200/ 1600 = 0. 75. Emellertid bör man handskas med denna siffra 
med försiktighet. Flera osäkra faktorer finns. I exempelvis område I fanns endast 4 ung
ar under inventeringen. Vart har resten tagit vägen; åt öster eller väster'? Hur påverkar 
långvariga vindar i en viss riktning kullarnas vandringar'? 

Svaren på dessa frågor vet vi inte ännu, men räkningar av delta slag fyller ändå en viss 
uppgift, genom att de i varje fall registrerar stora förändringar i häckningsframgängen 
inom samma område vid jämförelse mellan olika år. Orsakerna till sådana svängningar 
kan exempelvis vara parasitangrepp som vissa år drabbar ejderbeståndet. I år fanns teck
en som tydde på att vissa individer antingen drabbats av sjukdom eller förgiftning. En
dast enstaka individer påträffades, och detta kan ju vara normalt i så stora populationer. 
En del av dem var fuilständigt utmärglade. 

Vid jämförelse mellan Hartsö- och Bulleröområdet finner man att andelen havstr1Jt i 
trutbeståndet är betydligt större i Hartsö än i Bullerö. Många icke häckande havstrutar 
uppehöll sig inom framför allt de yttre delarna av III och IV samt i V. Enligt ortsbefolk
ningen tar grå truten här ytterst sällan ejderungar. Havstruten däremot anses som en svär 
plåga för ejderkullarna. 

Mina observationer under sista majveckan stöder i stort sett denna uppfattning även 
om jag vid 2 tillfällen såg grå trutar ta ejderungar. En möjlig förklaring till varför gråtru
ten sällan tar ejderungar kan vara att konkurrensen från den större havstruten är för stor 
eftersom den är så vanlig;. Andra förklaringar är naturligtvis också tänkbara. 

Småskrake Mergus serrator. Arten är mycket svårinv�nterad på grund av att den flyger 
mycket av och an. Antalet par från den andra räkningen överträffade antalet par frän 
den tredje räkningen i de flesta områdena, vilket kan bero på att sträckande fågel kom 
med i resultatet. Det redovisade antalet par har därför endast grundats på den sista 
räkningen. 
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Under hela inventeringstiden i maj förekom flockar på upp till 60 ex i område lll. I 
Il sågs som mest 45 ex i en flock och vid en ö i IV 17 ex, sannolikt icke könsmogna 
fåglar. I ex sågs vid de yttersta öarna i V, Jungfrun och Läggningsbådarna 20/5.

Storskrake Mergus merganser. Troligen har antalet underskattats något därför att några 
honor redan börjat ruva då första räkningen gjordes. Endast denna har legat till grund
för uppgifterna i tabellen. 

Gravand Tadorna tadorna. Arten har på senare år börjat uppträda på flera ställen längs 
sörmlandskusten. 1969 genomfördes en lyckad häckning i undersökningsområdet. 

l 
Tabell 1. Totala antalet par för varje art och delområde. \ 

Il 111 IV V VI VII I -VII 

Skäggdopping 2 13 4 8 3 30 
Gräsand 3 6 7 4 4 9 33 

Kricka 

Arta 

Stjärtand 

Skedand 1 • 2 

Vigg 2 24 25 4 11 8 74 

Bergand 

Svärta 2 12 9 2 2 14 32 73 
Knipa 2 4 8 14 
Småskrake 3 4 8 7 7 10 40 
Storskrake 9 16 3 21 8 62 
Ejder 190 123 527 300 86 164 141 1531 
Gravand 1 • 2 
Grågås 5-7 
Knölsvan 5 6 2 4 3 21 
Labb 4-6 

Havstrut 2 3 4 9 9 3 3 33 
Silltrut 19 19 
Gråtrut 2 16 167 56 1 59 301 
Fiskmås 12 37 39 19 3 61 45 215 
Skrattmås 2 18 3 23 
Skräntärna 3 
Fisktärna 8 6 2 2 18 
Silvertärna 14 45 33 5 4 13 22 135 
Tordmule 94 
Tobisgrissla 5 24 8 16 53 

30 



Grågås Anser anser. Förutom de häckande paren fanns inom området ytterligare I I par. 
I juli sågs l kull med 5 ungar. 

Strandskata Haematopus ostralegus. Bon hittades på 5 öar och alJa bon påträffades efter 
22/5. 

Arten är jämte roskarlen den vanligaste vadaren. Förekommer tämligen jämnt spridd 
över hela området med undantag av IV och V, där den var något mindre vanlig. Över
raskande nog uppehöll sig strandskator vid de allra yttersta öarna i område V. 

Större strandpipare Charadrius hiaticula. Ett par häckande på Trädgärdsskär i område 
VII. 

Roskarl Arenaria interpres. Bon hittades på en ö i område I och en ö i område VII den 
26/5 resp 28/5. 

Den vanligaste vadaren i de yttre kalskärsområdena. I denna skärgård är arten mind
re vanlig än i Bullerö. 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago. 1 ex spelade över de sanka partierna i södra delen av 
11 på Hartsö. 3 ex Enskär 20/5. 

Morkulla Scolopax rusticola. Dragande ex hördes i I, Il, 111 och VI. 

Drillsniippa Tringa hypoleucos. Noterad längs de skogklädda stränderna i I, Il, III, VI och 
VII. 

Rödbena Tringa totanus. Bon hittades vid Hartsö hamn, Il, 27/5 och på en ö i område 
VII, 28/5. De flesta paren fanns vid de flacka partierna i områdena Il och 111. För öv
rigt enstaka par i områdena IV, VI och VII. 

Skärsnäppa Calidris maritima. I ex sågs tillsammans med en roskarl på Svartklubbarna, 
14/5. 

Labb Stercorarius parasiticus. 4 par häckade med största sannolikhet inom inventerings
området. Ytterligare 4 par uppträdde relativt stationärt, men häckade förmodligen 
inte. Tillfälliga observationer av strövande ex gjordes i område V vid två tillfälle"i-1. 

Havstrut Larus marinus. Mycket vanlig inom framför allt Hartsö-arkipelagen. Utöver de 
i tabellen redovisade paren fanns ett stort antal icke häckande fåglar i område IV och 
V. Exempelvis fanns den 20/5 14 ex på en mindre ö i område V och I 0 ex på Pålugns
bädarna i IV. Under juli var havstruten lika vanlig som gråtruten i de yttre delarna av
IV. En minskning av grå trutarnas antal hade skett jämfört med förhållandena i maj. I
september var havstruten den vanligaste trutarten i hela kalskärsområdet inom Hartsö
skärgårdar. För de tidigaste paren började kläckningen 24/ 5.

Då ejderkullarna kom i vattnet i maj uppvaktades dessa intensivt av havstrutarna. 23 

ggr har jag sett havstrutar ta ej de rungar. Sannolikt svarar det stora antalet havst rutar 
för en betydande minskning av ejderungarnas antal. 
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Grätrut Larus argentatus. Som ovan nämnts förekom arten i färre antal ex under juli än 
under maj. Detta var särskilt märkbart i område IV där flera kolonier fanns under maj. 

Enligt ortsbefolkningen tar grå truten ytterst sällan sjöfågelungar i denna del av skär
gården. Några av de äldre fiskarna uppgav att de aldrig hade sett gråtruten ta ejder
ungar. I slutet av maj såg jag 2 grå trutar ta ejderungar som ännu inte kommit i vatt
net. 

Skräntärna Hydroprogne tschegrava. De stora kolonierna som fanns vid seklets början 
finns inte längre kvar. Endast 3 enstaka par häckade inom området. Arten påträffa
des även under besöket i september, 2 ex vid Hartsö. 

Tordmule Alca torda. Som framgår av tabellen noterades 94 par inom undersökningsom
rådet. Vid beräkning av antalet häckande par har individantalet dividerats med 2. Vid 
fem tillfällen har räkningar företagits, alltid på morgonen, i de områden där 95 % av 
populationen fanns. Antalet ex varierade kraftigt frän gäng till gäng. Vid sista besöket 
i slutet av maj skedde räkningarna frän ett skär under en timmes tid. Uppgiften i ta
bellen härrör endast frän denna räkning, eftersom det de tidigare räkningarna klart 
underskattat populationen. 

Ofta finns det flera icke häckande par vid de större tordmulekolonierna. Det är därför 
omöjligt att med ledning av ovanstående uppgift säga hur många par som gjorde häck
ningsförsök. 

Under juli månad ringmärktes tordmuleungar av Hans Pettersson inom ovan undersök

ta område. Antalet ungar som ringmärktes var ca 50. Troligen har några par misslyck
ats med häckningen. Antalet häckande par låg under året tydligen någonstans mellan 
SO och 90 par inom denna del av inventeringsområdet. 

Jämförelse med undersökningen 1949 

I område Il, llI och IV har en del öar boräknats i inaj avseende framför allt ejder och mås
fågel. Flertalet av de öar som invnterades 1949 har även undersökts vid denna inventering. 

A Inom fågelskyddsområdet har 6 öar i område IV och 4 öar i område llI inventerats 
vid båda tillfällena. 

B Utanför fågelskyddsområdet har 36 öar i område Il inventerats vid båda tillfällena. 
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Ejder 

A 

B 

1949 1971 

123 

61 

484 

122 

Som synes har ejdern ökat i antal markant sedan 1949. Mest påtaglig är ökningen i 
fågelskyddsområdet. Om man jämför ö för ö finner man att de öar som 1949 var de 
främsta ur häckningssynpunkt i regel även var det 1971. 

På de flesta av öarna i område Il finner man ingen skillnad mellan de båda åren. På 
några öar är däremot skillnaden påtaglig. 1949 utfördes kontrollen av bona efter häck
ningen. Det kan ha bidragit till att förstora skillnaden på öar med sparsam vegetation. 
På två av de yttersta öarna i område IV hittades 1949 9 resp 1 bon och 1971 86 resp 
26 bon. Dessa öar utmärkes av att de är till största delarna oskyddade för vinden. 

På Storrö i område IV fanns 1949 40 bon och alla låg enligt uppgift i enb uskmattor
na. 1971 hittades 65 bon på ön och endast 29 av dessa låg inne· i enbuskarna. Den för
ändrade fördelningen av redena på ön kan kanske vara en följd av skyddsbestämmelser
na. 

De övriga andarterna har inventerats på helt annat sätt än 1949 varför någon detalje
rad jämförelse inte kan göras. För den del arter är dock förändringarna fullt påvisbara. 

Knölsvan 

Fanns inte i området I 949. 

Vigg 

Endast 4 par noterades l 949 _(A + B). Arten har proportjonellt sett ökat ännu mer än 
ejdern. Fiskmås- och tärnkolonier är ofta >>värdarn för viggen under häckningen. Sådana 
kolonier fanns i unge.får samma· omfattning då �om nu. Viggens kraftiga ökning under 
denna tid kan bero på att arten som är en sen invandrare i skärgården �nnu inte >>hunnit» 
ut» tiii Hartsö-arkipelagen 1949. Fåg�lskyddet kan också ;våra en bidragande.orsak till 
expansionen. 

Svärta 

Arten har överl�g gått kraftigt tillbaka i o_stkustens sk�rgårdar de senaste decennierna. I
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inventeringen 1949 påträffades endast 18 resp 19 svärtbon i provytorna »yttre Hartsö» 
och »inre Hartsö» vilket tyder på att denna del av skärgården inte var någon svärtskär
gård. Arten häckar emellertid sent, ofta inte förrän i början på juli. För att komma till 
rätta med denna felkälla räknades paren runt öarna 1949. Vid jämförelse med 1971 års 
siffror märker man en minskning framför allt i de yttre områdena. I hela område lll och 
IV noterades endast 11 par svärtar. »Yttre Hartsö» motsvarade ungefär halva detta om
råde. 

»Inre Hartsö» motsvarar ungefär område IL I Il fanns I 971 12 par svärtar jämfört
med 19 funna bon 1949. 

Småskrake 

1949 hittades endast ett bo av denna art. Eftersom undersökningen skedde i juni månad 
blev antagligen arten underrepresenterad då den normalt påbörjar äggläggningen i juni, 
och någon ann�n form av uppskattning inte skedde. För denna art kan därför någon jäm
förelse inte göras. 

Storskrake 

Jämförelser med undersökningen 1949 kan inte göras p g a att arten till stor del häckar 
på de stora barrskogsöarna tex Hartsö. Denna del av populationen har inte medtagits 
1949. 

Måsfägel 

Vad måsfågeln beträffar var populationerna ungefär lika stora och med samma fördel
ning mellan inner- och ytterområde för arterna fiskmås, grå trut, havstrut och silvertär
na. Vid båda inventeringstillfällena har också antalet silltrutar varit lågt 10 resp 19 par. 
Skrattmåsen finns inte omnämnd i redogörelsen från 1949 års inventering. 

1949 fanns skräntärnekolonier på 2 öar i område IV, sammanlagt 56 par. I början 
på 1900-talet besökte Bengt Berg en av dessa öar och fann då I 00 par. Skräntärnor har 
häckat på denna ö åtminstone sedan I 860-talet enligt Lönnberg, 1929. 

1971 fanns ingen koloni inom Hartsöområdet. 

Sammanfattning 

Enligt min bedömning är skyddsområdets omfattning tillräcklig för att ge skydd åt ru-
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Skräntärna. Foto: Rolf Wohlin 

vande and- och alkfåglar, dock med några undantag. Endast svärta och storskrake hade 
tätare stam utanför skyddsområdet än innanför. Detta beror troligen på att lämplig bio
top för dessa inte finns i någon större utsträckning inom skyddsområdet. 

På kartan har jag markerat föreslagen utökning av fågelskyddsområdet. Som framgår 
så är det endast fråga om ett mindre område. Den yttre delen av detta område är goda 
häckningsområden för ejder och framför allt vigg. För svärtans del var de större öarna 
innanför de mest frekventerade delarna i Il. Den inre delen utgörs av en mycket grund 
flad med massor av småskär och grund, och innanför på själva Hartsö finns täta vassar 
med några smågölar. Här häckade eller uppehöll sig några av de ovanligare andartema 
som redovisats. Dessutom översomrade och rastade en hel del änder på de grunda fla
derna under maj månad. 
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Skyddstiden är tilltagen i knappaste laget för svärta och småskrake och kanske ock
så för vigg. Tordmulen vars ungar är bostannare är i behov av skydd fram till 15/8. 

l jämförelse med Stockholms skärgård är besöksfrekvensen (antal båtar/dag) låg i
detta kustavsnitt. Jag anser därmed att risken för att andfågelkullar, som kommit i 
vattnet, skall decimeras pga människans närvaro inte är stor, i varje fall inte i jämfö
relse med motsvarande risk i Bulleröreservatet. Givetvis bör den snabba ökningen av 
antalet båtar i skärgårdarna även bevakas inom detta område och eventuellt medföra 
skärpta skyddsbestämmelser som tex genomseglingsförbud inom vissa delar. 
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Inventering av fiskgjuse i Sörmland 1971 

Björn Ahlbom 

Inledning 

Sommaren 1971 utgjorde fiskgjusen Pandion haliaetus riksinventeringsart i Sverige. An
ledningen till detta var att gjusen befinner sig högt upp i näringskedjan, varvid biocider 
accumuleras i predatorn. Resultatet blir en försämrad produktivitet med en åtföljande 
populationsminskning, vilket för vissa rovfågelarter innebär ett direkt utrotningshot. 
Genom en inventering av antalet par fastställes den nuvarande stammen. Jämförelser 
kan göras med referensområden och förnyade taxeringar kan utföras i framtiden för att 
följa utvecklingen. 

FSO beslöt att denna riksinventering skulle utgöra en del av föreningens verksamhet 
1971. Målsättningen var en så noggrann kartering av stammen som möjligt - i värt kan
ske fiskgjuserikaste landskap. Författaren har svarat för planering och organisation av 
arbetet inom Sörmland. Sjön Bäven har utgjort en provyta och intensivstuderats för att 
kartlägga de produktionsbiologiska förhållandena hos gjusen (Isaksson & Nord, Fägl i 
Sörml 4:56 - 58). 

Deltagare och omfattning 

För att effektivisera arbetet gjordes en uppdelning i mindre områden, vilka i princip. föl
jer rapportkommittens indelning av landskapet frän 1964. Numera inkluderar vi också 
Södertälje storkommun, väster om mälarleden, i föreningens verksamhetsområde. Båven 
har varit en separat inventeringsenhet och utgör egentligen delar av Gnesta, Flen- och 
Nyköpings-området. Delområden och huvudmän för dessa har varit: 

Eskilstuna 
Strängnäs 
Gnesta 
Södertälje 
Katrineholm 
Flen 
Trosa 
Nyköping 

Tony Haglund 
Leif Sandgren 
Lennart Wahlen 
Lennart Magni 
Bengt Larsson 
Folke Andersson 
Lennart Wahlen 
Hans Pettersson 
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Fiskgjuse. Foto: 

Karl-Erik Fridzen 

Delområdesansvariga har med sin goda lokalkännedom kunnat organisera och samord
na arbetet på ett föredömligt sätt. Antalet medhjälpare har dock varierat kraftigt mellan 
de olika distrikten, vilket även återspeglas i resultatet. 

De enskilda rapportörerna har varit: 
L Agensjö, Birger Andersson, Bo Andersson, Lennart Andersson, Martin Andersson, H Axelsson, 
H Bengtzon, B Bergman, U Blomqvist, L Broberg, A Bylin, N Bäcklin, L Carlsson, Alf Eriksson, 
Gösta Eriksson, Sten Eriksson, K E Fahlen, R Franzen, H Gilldal, I Hallberg, P Hasund, B Holm 
W Holmgren, W Hultgren, G Isaksson, SO Jansson, Ivar Karlsson, Sive Karlsson, Kjell Karlsson, 
Torsten Karlsson, F Klingspor, Karl-Evert Larsson, Kjell-Arne Larsson, Y Lindblom, PE Lindberg, 
B Matsson, C Newton, H Nyberg, I Nord, H Qvarnström, E Rådström, L Sellberg, I Stenberg, 
H Svensson, S Tinglöf, T Wahlberg, T Wallin, L Wetterberg, S Österlöf. 

Ett glädjande stort antal av föreningens medlemmar har alltså deltagit i arbetet, vilket 
bidragit till det goda resultatet. 

Föreningens material har sedan kompletterats med de uppgifter om Sörmland, som 
Sten österlöf fått in via riksinventeringen. 

Samtliga ovanstående tackas för utfört arbete! 

38 



Resultat 

Eftersom ett stort antal personer har deltagit i inventeringen varierar även dokumenta
tionen för de enskilda paren starkt. För att inte störa gjusarna i onödan har boklättring 
bara utförts i samband med ringmärkning. I 32 bon har det således funnits 6 I ungar. I 
de flesta fallen grundar sig häckningsutsagon på observationer från marken. I vissa fall 
har endast bobyggnad konstaterats och boet har senare övergivits. Med hänsyn till mate
rialets heterogenitet har det varit praktiskt att beräkna antalet bon, där gjusar iakttagits. 
Denna siffra har sedan satts lika med antalet par (med bo). Det bör påpekas att antalet 
häckningar, och då framför allt lyckade sådana, är avsevärt lägre än antalet par. 

På en del platser har gjusar setts transportera fisk mot förmodade boplatser, utan att 
bo har kunnat påträffas. Dessa har betraktats som troliga häckningar (par utan bo). Den
na identifikationsgrund har bara tillämpats i trakter där bon i övrigt saknats, så att risk 
för dubbelräkning ej förelegat. 

Nedan har antalet par med bo och antalet par utan bo, samt totalsumman för varje 
område redovisats. Siffran för Båven är tagen ur den ovan citerade artikeln. 

Par (med bo) Par (utan bo) 

Eskilstuna 41 42 

Strängnäs 46 2 48 

Gnesta 13 4 17 

Södertälje 24 25 

Katrineholm 41 4 45 

Flen 20 1 21 

Trosa 9 2 11 

Nyköping 14 3 17 

Båven 31 31 

Summa 239 18 257 

Av ovanstående tabell framgår att drygt hälften av paren (135) är noterade inom tre 
områden; Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm. Detta beror dels på att områdena är 
stora och väl undersökta, dels på att de täcker delar av Mälaren och Hjälmaren. Att gjus
populationen är tät i Mälaren understryks av antalet inrapporterade par utanför land
skapsgränsen. Dessa är totalt 4 7 och nästan alla finns i Mälaren. 

Hur många gjuspar finns det då i Sörmland? För alla par har naturligtvis inte gått att 
upptäcka även om fiskgjusen hör till de mer lättinventerade rovfåglarna. Ino_m två distrikt, 
Eskilstuna och Strängnäs, kan man anta att så gott som samtliga bon har registrerats. Des
sa har sammanlagt 90 par och utgör knappt 1/3 av den inventerade ytan. Med utgångs
punkt från denna siffra skulle man kunna uppskatta antalet par i Sörmland till omkring 
300. 
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Något om vikt hos talltita 

UlfWidemo 

Inledning 

I utkanten av Nyköping har sedan sommaren 1969 bedrivits fångst av i första hand 
småfågel för studium av om, och i så fall hur, vikten hos fåglarna varierar dels un
der dagen, dels under årscykeln. 

I första hand har då intresset knutits till de stationära arter, som genom sitt be
gränsade områdesbehov gör det möjligt att en och samma individ kan påräknas kun
na fångas ett flertal gånger. En art som hitintills visat sig nästan suverän, att genoJTI 

ständiga nätbesök verksamt bidraga till att undersökningens målsättning kan upp
fyllas är tall titan, Parus montanus borealis. Här nedan redovisas kortfattat några av 
de resultat som för närvarande föreligger. 

Geografiskt läge och fångstemetodik 

Fångstplatsen ligger som redan nämnts i Nyköpings utkant och har de precisa ko
ordinaterna 58°45'16"N I7°04'08"E. Terrängen är kuperad, huvudsakligen be
växt med ca 25-årig tall- och granskog med relativt kraftigt inslag av björk. Sprid
da områden med låg sly av övervägande asp förekommer. Genom området går två 
öppna sträckningar med berg i dagen, glest beväxta med tall. 

Fångsten har utförts i två omgångar varje årscykel. För tiden juli - oktober har 
ca 100 m nät varit utplacerade i skogen inom en yta av ungefär 2 hektar. Nätpo
sitionerna har varit fasta under hela perioden och i stort sett även mellan de olika 
åren. Antalet fångstperioder av 1/2 - l dags varaktighet har under de tre åren va
rierat mellan 35 och 45. Under vinterperioden november - mitten av april har 
fångst skett med 15 - 25 m nät intill utfordringsplats ca 20 m från boningshus. 
Matplatsen placerad tämligen väl skyddad inne i skogen. Vid temperaturer un
derstigande 3 - 5 minusgrader har som regel ingen fångst förekommit. 

All vägning har skett med våg Pesola 30 g med avläsningsnoggrannheten 0.1 g. 
Som )>vågskål» har använts en strtit i svart plast, detta för att ljusavstängningen 
får fågeln att förhålla sig lugn under vägningsceremonin_ 

Den tid som förflutit mellan det fågeln fastnat i nätet och tills den blivit vägd 
har i nästan samtliga fall legat mellan 5 och 20 minuter. 
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Resultatredovisning 

Intill dags dato har 22 talltitor märkts och vägts. 15 av dessa har noterats mer än 
en gång och det totala antalet vägningar är 97 st. 

Tre av dem har vägts mer än 10 gånger och utgör var och en för sig separata 
studieobjekt. Mera om dessa tre längre fram. Extremvärden för de 97 mätningarna 
är max 12.7 g och min 9.2 g. Data över de 22 individerna är sammanställda i tabell 
1. 

De fåglar som vägts mer än en gång representeras av sitt medelvärde. Vi ser att 
ungefär hälften av vikterna ligger inom intervallet 10.6 - 11.5 g. Ur denna tabell 
erhålles medelvärdet för de 22 till 11.1 g. 

Tabell 1 

vikt i gram antal procent 

9.6-10.0 2 9 

10.1 - 10.5 3 14 

10.6- 11.0 4 18 

11.1 - 11.5 8 36 

11.6 · 12.0 2 9 

12.1 - 12.5 2 9 

12.6-13.0 5 

Då talltitan har _ett stort utbrednirigsområde i nord-sydlig riktning är det att för
vänta att arten ifråga skall följa den så ·kallade Bergmanns regel. Denna regel postu
lerar att inom en art de fågliu som befinner sig i deh nordliga delen ·av utbrednings
området är större och tyngre än artfränderna i söder. En undersökning i norra Fin
land (Uleåborg, 65°N 25°22'E) under vintern 1968/69 .(Helle et al, 1969), visar att 
medelvikten för talltita varierar mellan 11.9 och 12.8 g från morgon till kväll. Studien 
omfattar tiden oktober - mars och man har ej funnit någon viktvariation mellan de olika 
månaderna utan de fluktuationer som förekommer. är helt knutna till dygnsrytmen. 
Samma uppsats nämner att i södra Finland har uppmätts ett medelvärde över 50 
exemplar på 11.6 g. Det medelvärde som uppmätts i Nyköping,) I. I g,faller så-
lunda fint in i ·bJ.lden. 

Som nyss nämndes uppvisade talltitan ingen säsongsmässig viktvariatjon. Un
dersökningen i Nyköping visar på samma resultat om man betraktar tidrymden no
vember - mars. Medelvärdet av månadsmedelvärdena under denna tiq ligger på 10,8 
g med spridning ungefår ± 0.1 g för »extrema» månader. I värdet 10.8 g ingår 53 
enskilda mätvärden. 
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Studerar vi årets övriga månader måste först påpekas att hemfridens helgd har 
respekterats i sådan utsträckning att värden nästan helt saknas för månaderna maj -
juli. De övriga månaderna, d v s april samt augusti - oktober, ger ett medelvärde 

över 42 vägningar av 11.1 g. 
De små variationer det här rör sig om kräver dock att ett större material måste 

insamlas innan man med säkerhet kan påstå att det föreligger en säsongsmäs-
sig viktvariation. 

I diagram I åskådliggörs viktvariationerna hos tre talltitor som var för sig leve
rerat mer än I O mätvärden. Kurvorna ger en uppfattning om inom vilket intervall 
respektive individ strävar efter att hålla sig. Svängningarna på kurvorna härrör sig 
huvudsakligen till att vägningarna utförts under hela den ljusa tiden av dygnet. 
Med naturnödvändighet bör ju fågeln ifråga väga mindre på morgonen än vad den 
gjorde den föregående kvällen. 

Diagram I 
gram 

12-I--..-----,----------,--------,------,

9ASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFM

I 9 6 9 1 9 7 0 I 9 7 l 1972

A tn�d�lvord� f/4.:a2p (-td) -n � 28 

.8 ,, f<1.e :t()_ 23 -n � {8 

C Il 98 t 0. 4g .,, . lf 

Att redovisa viktfluktuationerna genom sammanställning av vikter inom vissa 
klockslagsintervall, t ex 08 - 11, 11 - 14, osv, lider av den svagheten att klockan 8 
på morgonen är stiga-upp-dags i februari och november medan samma klockslag 
är snudd på middagsrast i juli (Stim efter solens uppgång). Då en av talltitorna 
(talltita A i diagram l) behandlats inte mindre än- 28 gånger har den gjort det möj
ligt att som visas i diagram 2 plotta vikten som funktion av tiden efter solens upp

gång. 
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Diagram 2 
gram 

TALLTITA A 

• 

• • • 

l 2 3 4 5 6 7 

TID EFTER SOLENS UPPGÅNG 

Som synes föreligger en klar lutning av punktsvärmen mot högre vikt i takt med 
antalet passerade »ljustimmar». Utan anspråk på att en rät linje är den rätta anpass
ningen, har inlagts en regressionslinje baserad på minsta kvadratmetoden. När be
räkningen utfördes fanns 24 värden att tillgå, varav 22 infallit mindre än 7 tim ef
ter soluppgång. 

Det är min förhoppning att denna nu tämligen familjära talltita skall kunna· 
fortsätta producera information i sådan omfattning att en noggrannare analys kan 
anses berät_tigad. 

Sammanfattning 

· Under tiden sommaren 1969 till och med vintern 1971/72 har.vägningar utförts.
för utrönande av talltitans viktfluktuationer såväl under året som under dygnet.
Genom upprepade vägningar av en och samma individ har en approximativ linje
dragits belysande talltitans viktökning under dagen som funktion av tiden efter
solens uppgång.

Här visas också att medelvärdet för talltitan för geografiska orten Nyköping,
58°45'N l 7°04'E ligger ungefär 10 % lägre än motsvarande värde för norra Fin
land.

Referenser 

Helle, T. Mikkola, H. Orell, H. 1969. Lintumies No 2 (p 41 - 42) 
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Tofsvipeinventeringen 1970 och 1971 

Leif Sandgren 

År 1969 genomfördes en inventering av häckande tofsvipor i fyra provytor i länet. 
Läge och biotopbeskrivningar för dessa samt resultatet för premiäråret redovisas i 
Fåglar i Sörmland 2:55 - 58. 

Inventeringen har utförts som ett gemensamt projekt för svenska fägelstationer 
och planerades vid starten att genomföras under tre försöksår, ev fortsättning skul
le därefter ske med fastare former. I och med 1970 och 1971 års inventeringar är 
således_ försöksperioden avslutad. 

I denna uppsats redovisas resultaten från de båda senare åren och jämförelse 
görs med premiäråret. För sammanfattande resultat frän samtliga deltagande få
gelstationer hänvisas intresserade till Kvismare fågelstations årsrapporter för åren 
1969 - 1970. 

Utförande 

Under de båda senare åren har inte område nr 3 vid Eskilstuna inventerats medan 
de övriga tre områdena (vid Åkers Styckebruk, Söderfjärden och Nyköping) inven
terats med oförändrade gränser och av samma personer alla tre åren. Den invente
rade ytan utgör sammanlagt 800 ha med ca 50 % åkermark, 35 % vall (bete) och 
15 % ängsmark. 

Inventeringarna har utförts under slutet av april och större delen av maj samt 
vid några tillfällen i juni. Under vardera av åren 1970 och I 971 har an talet inven
teringsdagar varit nära 40 för de tre provytorna tillsammans. Redan vid starten 
1969 visade det sig nämligen att några få inventeringar inte var tillräckligt om 
resultatet skulle bli tillförlitligt eftersom under ruvningstiden betydande föränd
ringar inträffar inom provytan: några reden spolieras och fåglarna lägger om eller 
flyttar, medan andra par kan flytta in frän andra lokaler. 

Resultat 

Resultaten för 1970 och 1971 jämförs i tabell I och 2 med resultatet för premiär
året 1969. För område l kan konstateras en stadig minskning och åtminstone för 
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Tofsvipa. Foto: lngmar Holm11sen/N 

Tabell 1. Antal häckande par och täthet i par/km
2 

Område Areal Antal par Par/km2 

ha 1969- 1970 1971 1969 1970 1971 medel 

1.Åkers stb 200 27 18 13 13,5 9,0 6,5 9,7 
2. Söderfjärden 200 1 2 18 14 6,0 9,0 7,0 7,3 
4. Nyköping 400 39 50 16 9,8 1 2,5 4,0 8,8 

Summa 800 78 86 43 
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Tabell 2. Datum för 1 :a ägg och 1 :a kläckning samt antalet spolierade bon (okänt resultat inom 
parentes). 

Datum för 1 :a ägg Datum för 1 :a kläckn Spolierade bon 
Område 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1_970 1971 

1 2.5 24.4 20.4 20.5 20.5 9 7 6(1) 
2 6.5 21.4 2 12 8(4) 
4 28.4 28.4 18.4 24.5 24.5 5.6 29 6 12 

Summa 40 25 26 
% 51 29 60 

1970 torde denna till en del förklaras av ändrad markanvändning. I område 2 vi
sar beståndet en relativt stor förändring men denna är utan trend och kan kanske 
vara tämligen normal för ytor med den beståndstätheten. Område nr 4 visar en 
nedgång med nästan 70 % från 1970 till 1971. Denna minskning har inte kunnat 
förklaras och liknande minskningar har inte observerats på andra provytor i landet. 
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Berguven i Södermanlands län 1970- 71 

Peter Kranz 

De sörmländska berguvarna tycks under den senare delen av 60-talet haft en efter syd
och mellansvenska förhållanden godreproduktion. För 1970 låg häckningsresultatet 
över genomsnittet för regionen. Tyvärr uppvisar inte 1971 ett motsvarande gott resul-
tat. 

Av de besatta revir, som kontrollerats 1971, producerade hälften flygga ungar.
Flygga ungkullar med mer än en unge förekom på endast hälften så många häckplat
ser som 1970. Antalet flygga ungar per lyckad häckning sjönk med 0,3 i genomsnitt.
Anledningen till de misslyckade häckningarna de båda åren var i samtliga fall - med 
ett undantag 1970, då en äggkull dränktes vid snösmältningen - att ägg eller ungar 
blivit tagna respektive dödade av människor �ller djur. Risken för slumpmässiga va
riationer är ganska stor, enär materialet är relativt litet och undersökningsperioden 
ännu kort. Det är därför ogörligt att för närvarande dra några slutsatser angående 
berg uvens häckningsresultat i länet. 

Efter publicering av 1970 års häckningsresultat (Kranz, Fågl i Sörml 4:13 - 23) 
har uppgifter erhållits som ger besked om att två av de uvungar, som då antogs kom
mit på vingarna, i själva verket ej lämnat reviren som flygga. 

På en häckplats i inlandet lär den enda ungen i kullen ha dödats av en norsk med
borgare. Detta måste ha skett någon gång efter månadsskiftet juli/augusti, då jag sist 
kontrollerade ungen. Uppgifter om denna händelse är emellertid av skilda anledning
ar svåra att få bekräftade. Vad som egentligen utspelat sig är något oklart, men ung
en torde i vart fall inte lämnat reviret som flygg. 

På en häckplats i skärgården försvann en unge, den enda i boet. Troligt är att även 
den dödats eller avlägsnats av människor. 

En omlagd kull förekom 1971 på samma inlandslokal, där en förmodad omhäck
ning skedde föregående år. Den 26 - 27 .3 påbörjade uvhonan ruvningen i en bale be
lägen ca 30 m från fjolårets. Äggkullen kom att bestå av fyra ägg, den normala kull
storleken för detta produktiva par. Den 27.4 efter 30 dagars ruvning, då alltså endast 
fyra dagar återstod till kläckning, plundrades boet, förmodligen av en grävling. Äggen 
återfanns krossade och urdruckna med spår av tänder. Trots att äggkullen spolierades 
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på ett så sent stadium, skedde det närmaste otroliga, att uvparet den 8 och 9 .5 åter 
parade si� och lade en ny kull ä�g. Den 17 .5 var den nya kullen under läggning, nu i 

fjolårets bale. Kullen kom denna gång att bestå av tre ägg. Efter en veckas ruvning 
återfanns äggen tragiskt nog krossade och urdruckna. Troligt är att samma grävling 
(?) återvänt och än en gång skövlat boet. 

Även på andra håll i länet har äggkullar av uv spolierats under 1971. På två häck
platser i kustområdet försvann hela äggkullarna, om vardera tv� ägg. Från dessa häck
ningsplatser plus ytterligare en i samma område har ägg och ungar försvunnit mer el
ler mindre regelbundet under 60- och 70-talet. Misstanken att allt inte stått rätt till 
har därför funnits länge. Vid samtal med ortsbor har uppgetts att en av dem känd 
rovfågelhatare tidigare år skövlat i varje fall en av dessa häckplatser. Samma person 
skulle i så fall rimligen kunna tänkas ligga bakom flera av dessa underliga försvinnan
den av uvägg och -ungar, som förekommit inom området. 

Tyvärr är det svårt att göra något åt en sådan här företeelse. Bevis är svåra att få 
och omöjliggör därför ett rättsligt förfarande. Att öka kontrollen över häckplatserna 
tjänar inte mycket till, enär det i det här fallet tycks röra sig om en ortsbo, som stän
digt har tillgång till området. 

Slutligen vill jag uppmana Er med kännedom om boplatser för berguv och andra 
känsliga eller hotade arter att avstå från att besöka dessa under häckningssäsongen. 
En del välkända uvlokaler är på tok för frekventerade av nyfikna. Vilka konsekven

ser detta kan få torde stå klart för envar. 
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Äldre årgångar av Fåglar i Sörmland 

För den som vill komplettera med äldre årgångar av tidskriften finns fortfarande 

nedanstående häften kvar, vilka kan rekvireras för 5 kr per häfte. 

2:2 (24 sid) - 1969 

3:1 (40 sid), 3:2 {36 sid) - 1970 

4:1 (40 sid), 4:2 (40 sid) -1971 

Porto tillkommer. Postgiro: 7 73 78-8 

Kom ihåg 

att vi i sommar skall hålla utkik efter häger, svarthakedopping och knölsvan, 

samt arbeta med föreningens våtmarksinventering. 

För detaljer se INFO nr 16 (april 1972) 

Omslagets baksida: Trana. Foto: Lennart Mathiasson 




