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Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1973* 

Ingemar Nord 

Inför denna den nionde säsongen gjordes en överslagsberäkning av den arbets
insats som gjorts vid fågelstationen. Under åren 1965 - 1972 har 45 personer 
lagt ner ca 27.000 timmar (utan ersättning). Och intresset håller i sig. Säsongen 
1973 blev den längsta hittills och därigenom också den bäst bevakade. Under 
september deltog två PRYO-elever i arbetet. Man frågar sig om det kommer att 
finnas några arbetstillfällen för ornitologer framöver. För närvarande finns det 
i Stockholms läns landsting men därutöver är det dåligt. 

Sedan vårt andra tält tjänat ut och nya inte stod att få tag i, ordnades förlägg
ning i ett hyrt militärtält med vedkamin. Även om tältet inte var konstruerat vare 
sig för regn eller blåst, så klarade det i varje fall värmen, denna den kallaste sä
songen vi varit med om. 

Fyren Hartsö-Enskär. Foto: Ingemar Nord 

• FYR INDRAGEN. Sjöfartsverket 
meddelar att fyren Hartsö Enskär 
i havsbandet mellan Landsort och 
Oxelösund har släckts och fyrbygg
naden avlägsnats. 

Det måste ha slagit slint någonstans på sjöfartsverket. I november - strax efter 
det vi lämnat Enskär - sprängde man bort fyren på södra udden, den fyr efter 
vilken fågelstationen tagit sitt namn. Fyren släcktes visserligen för två år sedan, 
men tjänade ändå många syften. Den måste sägas ha utgjort ett kulturminnesmär
ke på en ö, som ända fram på 1800-talet var lotsplats (husgrunderna finns kvar). 
Redan på de första sörmlandskartorna från 1600-talet nämns Enskär. ön måste 
ha varit viktig för sjöfarten. Den enda kontakt Enskär numera har med handels
sjöfarten, är att den får ta emot deras oljeutsläpp, som nu uppgår till ett par om 
året, för att inte tala om det skräp som lämpas över bord. 

* Meddelande nr 21 från Hartsö-Enskär fågelstation. Meddelande nr 20 återfinns i Fågl i

Sörml 6:hft 1. 
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Nedan redogörs kortfattat för invasionsarternas uppträdande - riklig före
komst av trädklättrare och stjärtmes - och övriga observationer. Lövsångaren 
fortsätter att minska (se särskild ringmärkningsartikel). 

Verksamhetsperioder 

juni I, 2, 3, 16, 17, 30 
juli 8, 9, 23 
augusti 11 - 31 
september 1 - 30 
oktober 1 - 28 
Summa 88 dagar, varav 79 i en följd 

Personal 

Från stationsledningen framförs härmed ett varmt tack till personalen, nämligen 

• assistenterna

Väder 

Lars Broberg, Ingemar Nord (3 veckor), Lennart Wahlen 
(I 1/2), Björn Ahlbom, Hans Pettersson, Stefan Bengtsson, 
Gerd Isaksson (2), Jan Gustafsson, Göran ?ettersson, och 

Agneta Broberg, Marja-Liisa Ah
l

bom, Lars Olausson, Anders 
Olausson (2), Jan Högberg (2), Sten Fredriksson, Jan Isak

sson (2), Göran Fahlen, Lars Hemborg och Tomas Johansson. 

I korthet var vädret så här 

• augusti

• september

• oktober

övervägande klart. Varmt i början men mycket kallt i slutet. 
Max 24.5° 15.8 men max 16° 22.8. Minimitemperaturen 
sjönk från 15° den 18.8 till 6.3° den 25.8. Endast 6 mm to
talt. övervägande svaga vindar eller lugnt. 

Fortsatt kyla. Maximitemperaturen sjunker frän 20° i bör
jan till 13 - 14° från 10.9 och som lägst endast +6.5° 27.9. 
Minimitemperaturen sjunker från 10 - 12° till 6 - 7° från 
10.9 och som lägst+ 3.5° 27.9. Totalt uppmättes 49 mm 
regn, varav 20 mm den 23.9. Ganska blåsigt-med 15 m/sek 
5.9 och E 30 - 32 m/sek 22 - 23.9. Härefter bestod övervä
gande ostliga vindar till 28.9. 

Den extrema kylan fortsatte. Lägsta maximitemperaturen 
kom 22. l O med + I O• Minimitemperaturen var hög i början, 
8 - 9°, men höll sig vid eller under noll 17.10 -15.10.



-3.5° noterades 23.10 . Istäcke bildades i mindre vikar. To
ta lt uppmättes 52 mm, varav ca I 0 som snö den 18. I 0, då
ett tunt snötäcke låg på kvällen. övervägande måttliga-sva

ga vindar, blåsigt omkring 10. 10.

I nvasionsarter 
Under denna rubrik redovisas varje år allas k invasionsarter oavsett om invasions-
0yttning förekommit under säsongen eller inte. 

Hornuggla Asio otus 
I samband med uggelinvasionen 1967 sågs några hornugglor på Enskär. Hösten 
1973 kunde 2 ex fångas, 3 resp 11.10. Härutöver sågs ingen hornuggla. 

Jorduggla Asio flammeus 
På förmiddagen den 17.10 anlände 1 ex över havet söderifrån. Även nästa dag sågs 
en jord uggla då och då på södra udden. Vid middagstiden »lurades» den flyga i ett 
nät och kunde ringmärkas. Ny fångstart, liksom hornugglorna. 

Pärluggla Aegolius funereus 
6 ex fångades 24.8 - 16.9. Varje år med pärlugglefångst har första ex fångats 
21 - 27 .8. Den goda sorkförekomsten har inneburit goda förutsättningar för pärl
ugglan, varför årets fångst sannolikt gäller kringströvande, lokala fåglar. En gna
garkrasch under vintern 1973/74 kommer att medföra utvandring i större skala 
hösten J 974. Det första exemplaret ruggade alla kroppsfjädrar. De större täckar
na var hårt slitna. Färgen på lillvinge, tertialer och större täckare avvek klart från 
övriga pennor. De gick i ljust rödbrunt medan övriga var gråbruna. 

Gröngöling Picus viridis 
Osedvanligt rik förekomst. Sågs nästan varje dag under perioden 12.8 - 27.10. 
Under perioden 1965 - 1972 har 6 ex ringmärkts, medan siffran för hösten 1973 
blev så hög som 15. Utsträck mot Hävringe kunde observeras 19.10, då 2 ex gup
pande försvann över havet. Samtidigt anlände 1 ex till Enskärs sydspets från syd
ost. 

Större hackspett Dendrocopos major 
fter den kraftiga vandringen hösten 1972, var arten nu ytterst fåtalig. Endast 

2 ex fångades. 
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Mindre hackspett Dendrocopos minor 

Mycket vanlig var däremot den mindre hackspetten. Arten noterades 54 dagar av 
79. Hela 23 ex fångades, vilket är den högsta siffran under stationens nio verk
samhetsår.

Tretåig hackspett. Foto: Ingemar Nord 

Tretåig hackspett Picoides tridactylus 

Tidigare har l ex ringmärkts på Enskär. Denna höst fångades 3 ex i oktober. Yt
terligare en observerades. Ett stort antal observationer har också gjorts på andra 
håll, bl a på Södertörn, i september - november. 

Spillkråka Dryocopus martius 
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I augusti - september 1965 fångades 9 spillkråkor, men sedan dess har det bara 
blivit ytterligare 5 ex på sju år. Även om spillkråkan inte var så allmän som grön
gölingen, så gjordes dock ovanligt många observationer från slutet av augusti till 
slutet av oktober. Hela 11 ex ringmärktes. 



Nötkråka Nucifraga caryocatactes 

1 ex flög mot norr 8.9. 

Nötskrika Garrulus glandarius 

Ett fåtal observationer i skiftet september - oktober, 2 ex ringmärkta. 

Talgoxe Parus major och blåmes Parus caeruleus 

Antalet ringmärkta talgoxar och blåmesar ökar för varje år, men detta beror sna
rare på de goda häckningsresultaten och de milda vintrarna under senare år (jfr 
Wahlen 1973), än att invasionsrörelser förekommit. 

Svartmes Parus ater 

Endast en observation gjordes under hela hösten: 2 ex 25.10. 

Talltita Parus montanus 

Talltitor iakttogs vid spridda tillfällen mellan 18.9 och 25.10. Endast 3 ex ring
rnärktes. 

Stjärtmes Aegithalos caudatus 

För första gången under våra nio säsonger på Enskär uppträdde stjärtmesen inva
sionsartat. Tidigare har 7 ex fångats - alla 1968 - och enstaka observationer 

. gjorts. Observationer och ringmärkning (totalt 224 ex) fördelar sig så här: 

Datum Ringmärkt Observerat 

23.9 6 ex 

24.9 4 

25.9 6 Ca 20 ex 

26.9 9 Flock bland näten hela dagen 

27.9 10 Minst 2 flockar, möjligen nya hela tiden 

6.10 7 ex 

13.10 5 En flock 

14.10 21 Stjärtmesar far omkring hela dagen 

15.10 30 Gott om stjärtmesar från kl 11 

16.10 20 

17.10 17 

18.10 Alla som fångas märktes 17 .10 

19.10 58 Gott om stjärtmesar hela dagen. Något utsträck ses inte 

heller idag. 

20.10 18 
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Datum Aingmärkt 

23.9 

24.9 4 

25.9 6 

26.9 9 

27.9 10 

6,10 

13.10 5 

14.10 21 

15.10 30 

16.10 20 

17.10 17 

18.10 

19.10 58 

20.10 18 

21.10 8 

22.10 8 

23.10 

24.10 

25.10 10 

Nötväcka Sitta europaea 

Observerat 

6ex 

Ca 20ex 

Flock bland näten hela dagen 

Minst 2 flockar, möjligen nya hela tiden 

_ 7 ex 

En flock 

Stjärtmesar far omkring hela dagen 

Gott om stjärtmesar från kl 11 

Alla som fångas märktes 17 .10 

Gott om stjärtmesar hela dagen. Något utsträck ses inte heller 

idafl, 

Sedd 

Små flockar kommer in från öster 

I likhet med talgoxe, blåmes och trädkrypare har nötväckan varit mycket talrik 
1972 och 1973. Någon invasion av nordliga resp ostliga exemplar har det emeller
tid inte rört sig om. 

Trädkrypare Certhia familiaris 
Fångsten blev något lägre än 1972, men 144 ex är det näst högsta antalet som 
ringmärkts. Trädkrypare observerades alla dagar utom 13. 

Sidensvans-Bombycilla garrulus 
Små flockar (3 _:_ 6 ex) sågs 20 - 22.10. 

Grönsiska qantuelis spinus 
Efter 1972 års storartade invasion tillsammans med gråsiskor, sjönk fångsten till 
mera normala 46 grönsiskor. Endast ett par dagar sträckte mer än SO ex. 
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Gråsiska Carduelis flammea 
I en flock grönsiskor under proviantering sågs 3 ex 22.10. Någon skugginvasion 
blev det således inte efter den våldsamma utflyttningen 1972. Den vågen drog 
förresten långt söderut. Återfynd gjordes i januari 1973 i Jugoslavien. 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 
Fångsten sjönk till 20 ex efter 1972 års toppvärde 102 ex. Observationerna kom 
sent, 6 - 28.10. 

Korsnäbb Loxia sp 
Småflockar sågs 16.9 och 16.10. Ingen fångst. Kottillgången var mycket god på 
gran. 

lnvasionsarter som saknades 1973 var 

hökuggla 
sparvuggla 
snösiska 
tallbit 
bändelkorsnäbb 

Häckningar 

Surnia ulula 
Glaucidium passerinum 
Carduelis hornemanni 
Pinicola enucleator 
Loxia leucoptera 

· Skräntärna Hydroprogne tschegrava 23.7 hittades ett bo på vardera Tärnskär och
Måsklubben, E Enskär. I det ena boet fanns ett helt ägg och ett sönderruvat, i 
det andra två sönderruvade ägg. Är äggskalen för tunna? 

Tordmule Alca torda 23.7 hade de flesta tordmularna lämnat området, men an
talet häckningar uppskattades till drygt 90 i östra delen av naturreservatet. 

Höksångare Sylvia nisoria 5 - 6 revir konstateras i juni. Tre bon hittas och på yt
terligare en plats ses fåglar med mat i näbben. Vid de återstående två reviren 
kan häckning inte fastläggas. 

Sävsparv Emberiza schoeniclus Bo med 5 ägg hittades vid sjön 2.6. 

Observationer 
Under 1973 observerades 165 arter, varav tre nya för lokalen. Sedan 1965 har to
talt 199 arter iakttagits/fångats. 

Svarthakedopping Podiceps auritus Observation av I - 3 ex 11 - 16.9. 
Storskarv Phalacrocorax carbo De första exemplaren sågs 26.8. Skarvar fanns se-

dan kvar hela september och oktober. 
Bläsand Anas penelope Sträckte i litet antal (8 - ca 50 ex) 21.8 - 8.9. I samband 

med ostlig vind på 30 m/sek förekom ett kraftigt sträck 22.9 med flockar på 
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max 25 ex. Den 23.9 sågs 3 flockar. I södra delen av Vättern var sträcket 
mycket kraftigt av bl a bläsand 22 - 30.9 (Öhman 1974). 

Bergand Aythya marila 2 ex 29 - 30.9 och I ex 8 - 27.l O i Gräshålet Gf ejder 
nedan). 

Ejder Somateria mollissima Under september - oktober vistades ett fåtal ejdrar 
ständigt i det grunda Gräshålet, där de eljest endast har observerats vid hård 
västlig vind. Antalet minskade successivt. Vid Hartsö dog ejdrar dagligen i mit
ten av september (Bengt Blohm muntl). 23.9 simmade en ejder in till land, 
kröp upp på hällen och lade sig intill Gerd Isakssons fot. Fågeln togs med till 
lägret, men dog efter ca 2 timmar. 
SVA har undersökt ejdern, som var en ung o"med vikten 1.08 kg. Utlåtande: 
»Förstoppning i tarmen (koprostas). Cirkulationsrubbning (hyperemi) i lever
och lunga. Utmärgling (inanition). Vid parasitologisk undersökning påvisades
i tarmen sparsam förekomst av bandmask (Hymenolepis sp.), måttlig - riklig
förekomst av sugmask (Paramonostomum sp. och Echinoparyphium sp.) samt
måttlig förekomst av hakmask (Polymorphus sp.). Kemisk undersökning: Bly
halt i lever 0.4 mg/kg.»

Gravand Tadorna tadorna 1 ex 2.6 och 12.9. 
Prutgås Branta bernicla Ny art för Enskär: 3 ex 10.9 och 1 ex 13.9. 
Ormvråk Buteo buteo 23.8 stöttes en rödbrun ormvråk på Tallberget. Det kan 

ha rört sig om rasen vulpinus, en ryssvråk, som sträcker tidigare än den vanli
ga rasen. Normalt ses ormvråk i slutet av september och början av oktober här 
ute. 

Havsörn Haliaeetus albicilla I skymningen den 19.9 anlände en ung örn norrifrån. 
Från en häll 2 km bort lyfte en gammal örn och närmade sig den unga. Strax 
utanför Enskärs sydspets attackerade den gamle. På 50 m höjd virvlade fåglar
na om varandra några sekunder. Därefter återvände den gamle till en annan häll, 
där det satt ytterligare en gammal fågel. Den unge försvann i dunklet långt ute 
bland kobbarna. Uppenbarligen rörde det sig om ett par som försvarade sitt 
näringsrevir. 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus Under höksångarinve'ntering den 2.6 observerades 
. en pilgrimsfalk, som en stund slog till i ett träd på öns mellersta del. 

Vattenrall Rallus aquaticus Noterades vid sjön i juni. 
Rörhöna Gallinula chloropus 1 ex uppehöll sig i Gräshålet och sågs 16.9 och 15. l 0. 

Vid det senare tillfället försvann den under en sjöbod. 
Strandskata Haematopus ostralegus Ett sent ex sågs 30.9, sedan den saknats i två 

veckor. Har tidigare aldrig setts efter 15.9. 
Mindre strandpipare Charadrius dubius Ses sällan, men nu sågs I ex 3 - 6.9. 
Morkulla Scolopax rusticola Morkullan häckar sannolikt på Enskär, men ses säl

lan under hösten. Nu gjordes fem observationer i augusti - oktober. 
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Småsnäppa Calidris minuta Har tidigare endast setts i enstaka ex och inte ens 
varje säsong. 1973 sågs första exemplaret 23.8 och det sista 15.9, max 3 sam
tidigt. 

Kärrsnäppa Calidris alpina Vanligen ses endast små flockar under augusti och 
september. Observationerna ökade 1972 och 1973 var kärrsnäppa en daglig 
syn 11.8 - 22.9. Därjämte gjordes enstaka obsar i oktober. Flockar på 10 -
30 ex rastade på två små tångbankar på holmar i Gräshålet, där de också fånga
des (se ringmärkningsartikeln). 

Spovsnäppa Calidris ferruginea Liksom för kärrsnäppa sker ingen rastning på En
skär, varför observationerna är få. 1973 sågs I ex 11.8 och 2 ex 31.8. 

Labb Stercorarius parasiticus 21.8 sågs 2 labbar stiga brant från ett skär för att 
på hög höjd möta en plog på 5 tranor Grus grus. Omedelbart efter mötet kas
tade labbarna sig mot vattnet, virvlade runt varandra, vilket man ofta ser under 
våren. Tranorna ändrade riktning och försvann mot SW. De sista labbarna sågs 
14 (2 ex) och 15.9. Vid Vättern sågs minst 12 ex 22 - 30.9 (öhman 1974). 

Gök Cuculus canorus Normalt ses gök fram till 10 - 15.9, senaste datum 18.9, 
1969. 1973 sågs gök dagligen 12.8 - 3.9. Därefter noterades I ex 10.9 samt 
24 - 26.9. Vid det senare tillfället märktes också 2 ex. 22 - 23.9 blåste det 
30 m/sek ostligt. Jämför bläsand, törnskata m fl.

Nattskärra Caprimulgus europaeus Ovanligt många observationer gjordes 19 .8 -
. 9.9. 1 ex ringmärkt 19.8 kontrollerades 24.8. 

· Berglärka Eremophila alpestris Denna extremt sena flyttare har bara setts vid en
staka tillfällen. 24 - 27 .10 uppehöll. sig I - 2 ex på södra udden, varav 1 fånga
des. 

Kaja Corvus monedula För första gången har kaja noterats på Enskär. Den ingick 
i en spridd flock kråkor som drog västerut den 15.l 0. 

Tofsmes Parus cristatus För första gången har tofsmes noterats på Enskär. Ensta
ka ex hördes 16 och 18.l 0. 

Kärrsångare Acrocephalus palustris Under förmiddagen den 3.6 sjöng 1 ex i en 
enbuske mitt på Enskär. 17.6 sjöng 1 ex i vassen vid sjön, möjligen samma? Ny 
för Enskär. 

Lundsångare Phylloscopus trochiloides Första dagarna i juni noterades flera lund
sångare, även den ny art för Enskär. 1.6 hördes 1 o mitt på Enskär. Både ving
band och ögonbrynsstreck iakttogs. 2.6 hördes likaledes 1 cf, nu något längre 
norrut. Slutligen den 3.6 konstaterades vid en kontroll 3 r!. Den cf som hörts 
både 1 och 2.6, sågs uppvakta ytterligare en lundsångare, som bör ha varit en 
(j!, Häckning är inte utesluten. Arten får nu räknas som årsviss häckare på Got
land. 

Gransångare Phylloscopus collybita Så sent som den 9.7 hördes en gransångare 
på södra delen av Hartsö. Sången avvek något från den normala. 
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Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 31.8 fångades stationens andra hals
ba ndsflugsnappare (ytterligare några har observerats under försommartid). Nå
gon skillnad i mått resp vingformel gentemot svartvit flugsnappare fanns inte. 
Bestämningen gjordes bl a på stjärtpennorna, som alla var svarta. Ytterfanet 
var vitt på 5 handpennan. Det vita på längsta handpennan sträckte sig 5 mm 
utanför längsta täckarna. Teckningen på tertialerna tyder på årsunge. 

Mindre flugsnappare Ficedula parva En sjungande cf hördes I - 3.6 norr om sjön, 
ungefär där häckning misstänkts tidigare år. Enstaka observationer gjordes 3 -
30.9. 

Trädpiplärka Anthus trivialis En sen fångst gjordes 24.10. Närmast föregående obs 
gjordes 30.9. 

Törnskata Lanius collurio Törnskator sågs dagligen 11.8 - 10.9. Därefter finns 
en lucka fram till 20.9, varefter den sågs dagligen tom 4.10 .  Jämför gök och 
bläsand ovan. 

Steglits Carduelis carduelis Ses sällan. Nu 1 ex 20 - 21.10. 
Vinterhämpling Carduelis flavirostris Liksom för berglärka gäller att denna art 

sällan observeras. 16.10 satt plötsligt 1 ex i nät. Ytterligare observationer och 
fångster gjordes 21 och 26.10. 

Rosenfink Carpodacus erythrinus En subadult <1 sjöng på morgonen den 2.6. På 
eftermiddagen flög den sjungande mellan norra Enskär och St. Ässkär. Hördes 
även 3.6. 

Gulsparv Emberiza citrinella 19.9 sågs en gulsparv jaga ifatt och äta upp en gräs-
hoppa. 

Ortolansparv Emberiza hortulana Noterad 21.8 - 7.9. 
Videsparv Emberiza rustica För tredje året i följd fångades videsparv: l ex 8.9. 

Noterad även 9.9. 
Lappsparv Calcarius lapponicus Enstaka ex eller småflockar 28.8 - 14.9. 3 ex 

fångade. 
Snösparv Plectrophenax nivalis Småflockar sedda 16 - 27. I 0. 
Pilfink Passer montanus Under förmiddagen 16.10 noterades flera flockar, men 

utsträck kunde inte med säkerhet konstateras. Även 24.10 noteras pilfmk. 

Referenser 
Wahlen, L. 1973. Blåmesen i Sörmland 1973. Fåglar i Sörmland 6: h ft 2. 
öhman, E. 1974. (Kraftigt inlandssträck i september I 973). Vår Fågelvärld 

33:hft I. 

Manuskript inkommet 1974-04-04 

Förf adress: Sundtorp, 640 34 Sparreholm 



Vilka fåglar äter sparvugglan? 

Björn Ahlbom 

Sparvugglan Glaucidium passerinum är den enda svenska uggla som i större om
fattning fångar och förtär fåglar. Detta förhållande uppmärksammades redan av 
Sven Nilsson. Han skriver således i sin »Skandinaviska Fauna» från första hälften 
av 1800-talet: »sparvugglan flyger ganska snabbt, samt eger både mod och styrka 
att tukta dem» (småfåglarna). Hassler bevittnade i början av I 900-talet hur en 
sparvuggla attackerade en tretåig hackspett, och konstaterade: »någon allvarligare 
skada kunde det ettriga kräket dock här ej åstadkomma». Detta citat, och ut
trycket »mesmördare», visar att sparvugglan inte precis varit någon populär fågel 
i gångna tider. 

Att uppgifter kunnat ges om fågelarter i sparvugglans föda hänger nära samman 
med dess vana att hamstra byten. När sådana förråd påträffats, med huvudsakli
gen mesar som innehåll, har det varit lätt att ge en artlista. Vid analys av spybollar, 
som annars är den gängse metoden vid studium av ugglornas föda, erhålles ett ske
lettmaterial ur vilket artbestämningar är mera intrikata. 

I denna uppsats redovisar jag vilka fågelarter, och fördelningen mellan dessa, 
· som påträffats i sparvugglans föda under pågående undersökning av artens nä
ringsekologi. Däremot behandlas inte fåglarnas andel, och dess variation under
året, av det totala antalet bytesdjur.

Material och metodik 

De material man kan utgå ifrån för att undersöka vilka fågelarter som ingår i 
sparvugglans föda är 

• lagrade byten
• fjäderrester
• spybollar

Under vintern hamstrar sparvugglan byten bl a i holkar. Att räkna och artbestäm
ma fåglarna är då enkelt. Till samma typ av material kan man lämpligen föra ob
servationer av ugglan med fångat byte, tex vid boet. Möjligheterna att gör art
bestämningar är i dessa fall dock ofta begränsade p g a kort exponering av bytet 
och dåliga ljusförhållanden. 

Ett annat material som kan användas för artbestämning är fjädrar. Innan ugglan 
äter en fågel sker först plockning av fjädrar. Under häckningstid kommer dessa att 
samlas i boet. Honan städar emellertid regelbundet boet, varvid fjädrarna kastas 
ut och hamnar på marken, där de kan insamlas. En enda fågel ger vid fullständig 
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plockning närmare 50 större fjädrar (hand-, arm-, och stjärtpennor). Som regel 
hittar man bara en mindre del av fågelns hela fjäderskrud. 
Det har flera förklaringar. Bytet kan ha plockats endast delvis på fyndplatsen, 
tex i en holk. När det gäller bomaterialet är honans rengöring av boet inte så nog
grann. Resterna från en och samma fågel kan städas ut under en längre tid, och 
sprids med vinden över ett större område. 

Vid beräkning av antalet fåglar sorteras fjädrarna art för art och ges sin ur
sprungliga placering i vinge och stjärt. I ett m'aterial kan man t ex finna 2 talg
oxefjädrar, som har ett identiskt läge, och således ger två individer. Men man kan 
istället hitta 30 - 40 fjädrar av en art med alla fjädrar i olika lägen. Denna upp
sättning ger en fågel men kan härröra från flera individer. Det använda beräknings
sättet ger därför hela tiden minimi-siffror med risk för underrepresentation av 
vanligare arter. Vidare kan man anta att arter med färggranna fjädrar blir överre
presenterade. Dessa felkällor torde dock bara kunna ge marginella förskjutningar 
i byteslistorna. 

Den tredje materialkällan nämnd inledningsvis var spybollar. Ur dessa får man 
skelettdelar, samt ibland näbbar och-fötter. Detta material har jag inte använt för 
artbestämningar. Däremot är skelettdelarna bäst lämpade för den rent numeriska 
analysen när jämförelse ska göras med övriga bytesdjur. Man kan alltså kombine
ra en skelettal, numerisk analys med en fjäder-ar-tbestämning. Vid ett sådant för
farande antar man att de två materialen är komparativa, vilket inte är alldeles 
självklart. 

Vid insamlingen av materialet har bl a Leif Carlsson, Tero Niemi, Roland Ylven 
och Lennart Wahlen medverkat. Fjädrarna har artbestämts av Göran Nyström. 
Samtliga tackas. 

Resultat 

Under fyra vintrar har 79 fåglar noterats i hamstrad form (tabell I). De är funna 
i holkar under perioden november - mars. Materialet är från Sörmland med un
dan tag av 24 byten från Småland (Växjö-trakten). 

Mesarna utgör en stor grupp i detta material med 52 % (41/79). Den vanligaste 
arten är dock kungsfågel med 22 % (17 /79). Tillsammans svarar dessa arter för 
nästan 3/4 av alla fångade fåglar. Vid bedömning av siffrorna ska man vidare kom
ma ihåg att fåglarna som regel bara utgör I 0 - 30 % av vinterfödan. Därmed är 
också antytt att bytena härstammar från åtskilliga lokaler. 

Vintern 1967 - 68, innan regelbunden kontrol l av holkarna utfördes, notera
des bergfink Fringilla montifringilla vid två tillfällen i holkar 2 mil S om Eskilstu
na. 5 januari 1968 fanns i en holk 5 bergfinkar, 1 grönfink, och I nötväcka. I en 
annan holk samma vinter påträffades 1 bergfink, I kungsfågel och huvudet av en 
björktrast. 
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I tabell 2 redovisas fåglar tagna under vintern, där art- och antalsbestämningen 
bygger på fjädrar insamlade i Sörmland. Varje delmaterial (I - 5), som varierar 
starkt i omfattning, har listats separat. Delmaterial nr I består av ca 600 fjädrar 
insamlade i flera holkar. Medan t ex delmaterial nr 2 bara består av några enstaka 
fj�drar insamlade i en holk. Fjädrarna är från vintrarna 1970 - 71 (1 - 2), 197 I -
72 (3 - 4) och 1972 - 73 (5). 

Artsammansättningen i delmaterial nr 1 skiljer sig markant från den i tabell 1. 
Förklaringen är att en eller flera ugglor här har jagat i anslutning till bebyggelse, 
varvid bl a gråsparv och pilfink blivit bytet. Fåglarna i tabell 1 kommer till över
vägande del från häckningsbiotoper. Beträffande delmaterial nr 3 är det uppen
bart att bara de större fjädrarna sparats. 

Om man antar att både en- och talltita finns med bland de obestämda titorna 
blir antalet arter noterade under vinterhalvåret 24 (totalt 122 fåglar). 

I tabell 3 har fågelbyten från 15 olika häckningar redovisats. Häckningarna 
är från 1971 (1 - 4), 1972 (5 - 9) och 1973 (10- 15). De har alla ägt rum i 
Sörmland med undantag av nummer 10 som är från Småland. Fjädrarna är insam
lade från mitten av april till början av juli. De flesta är dock från juni månad. 
Fjädrarna från varje häckning har behandlats som �tt material oavsett antalet 
in samlings tillfällen. 

Som väntat finner man flera arter under häckningstid, 32 mot 24 under vin
tern. över hälften av de fångade fåglarna är dessutom flyttare. Mesar och kungs
fågel utgör nu bara 1/5 mot 3/4 vintertid. Variationen av antalet fåglar i de olika 
bona visar här enbart mängden insamlat material. - Vid bo nr 14 hittade jag i 
en spyboll en ring. Den ringen hade en grönsiska märkts med 28 februari 1971 
strax väster om Antwerpen i Belgien. Grönsiskan har sedan fångats av en sparv
uggla i maj - juli 1973 1 mil utanför Eskilstuna. 

Man kan anta att de byten som ingår i sparvugglans föda tämligen väl åter
speglar artsammansättningen inom jaktområdet. Vid fortsatt insamling kommer 
givetvis flera fågelarter att bli representerade. Det är dock ännu för tidigt att 
säga om vissa arter är mera utsatta än andra för sparvugglans predation. 

Sammanfattning 

I denna uppsats redovisas 285 fåglar, fördelade på 40 arter, som fångats av sparv
uggla. Andra arter som påträffats i sparvugglans föda i Sverige, men ej i denna 
undersökning, är: tornsvala (Lundberg 1947), lappmes (Noren 1972) och busk
skvätta (Jansson 1964). Totalt har således 43 fågelarter registrerats som byte 
för sparvugglan i vårt land. Arter som tidigare inte torde vara rapporterade är: 
sånglärka, björktrast, koltrast, gräshoppsångare, grönsångare, sädesärla, siden
svans och törnskata 
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Tabell 1. Fåglar hamstrade av sparvuggla under fyra vintrar redovisade till art och antal. 

1969-70 70-71 71-72 72-73 Summa 

Sånglärka 
Alauda arvensis 

Stjärtmes 
Aegithalus caudatus 

Talgoxe 3 8 2 13 
Parus major 

Blåmes 4 
P. caeruleus 

Svartmes 3 4 4 11 
P. ater 

Tofsmes 2 2 5 
P. cristatus 

Entita 3 
P. palustris 

Obest. tita 2 
P. palustris/montanus 

Nötväcka 3 
Sitta europaea 

Trädkrypare 2 2 3 
Certhia familiaris 

Kungsfågel 8 2 6 17 
Regulus regulus 

Grönsiska 4 5 
Carduelis spinus 

Gråsiska 
C. flammea 

Domherre 2 
Pyrrhula pyrrhula 

Mindre korsnäbb · 1 
Loxia curvirostra 

Sävsparv 
Emberiza schoeniclus 

Summa 25 8 32 14 79 
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Tabell 2. Fåglar fångade av sparvuggla under vintern, där art- och antalsbestämningen byg-

ger på fjädrar. 

2 3 4 5 Summa 

Större hackspett 2 
Dendrocopos major 

Talgoxe 3 4 

Parus major 

Blåmes 2 
P. caeruleus

Svartmes 
P. ater 

Obest. tita 3 

P. palus.tris/montanus

Trädkrypare 
Certhia familiaris 

Björktrast 2 
Turdus pilaris 

Kungsfågel 2 
Regulus regulus 

Sidensvans 
Bombycilla garrulus 

Grönfink 2 2 
Chloris chloris 

Grönsiska 3 3 

Carduelis spinus 

Gråsiska 
C. flammea 

Domherre 3 3 

Pyrrhula pyrrhula 

Gulsparv 
Emberiza citrinella 

Gråsparv 3 3 

Passer domesticus 

Pilfink 
P. montanus

Obest. fågel 

Summa 21 2 4 5 33 
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Tabell 3. Fåglar fångade av sparvuggla under häckningstid (15 häckningar), där art- och 
antalsbestämningen bygger på fjädrar. 

Stjärtmes 
Aegithalos caudatus 

Talgoxe 
Parus major 

Blåmes 
P. caeruleus

Obest. tita
P. palustris/montanus

Nötväcka 
Sitta europaea 

Trädkrypare 
Certhia familiaris 

Rödvingetrast 
Turdus iliacus 

Taltrast 
T. philomelos

Koltrast 
T. merula 

Rödstjärt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 2 2 2 

2 2 2 

Phoenicurus phoenicurus 

Rödhake 
Erithacus rubecula 

Gräshoppsångare 
Locustella naevia 

Svarthätta 
Sylvia atricapilla 

Trädgårdssångare 
S. borin 

Obest. sångare 
Sylvia sp. 

Lövsångare 
Phylloscopustrochilus 

Grönsångare 
Ph. sibilatrix 

Kungsfågel 
Regulus regulus 

Grå flugsnappare 
Muscicapa striata 
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Summa 

2 

15 

5 

10 

4 

8 

2 

6 

10 

2 

3 

2 

3 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415 Summa 

Svartvit flugsnappare 2 2 10 

Ficedula hypoleuca 

Trädpiplärka 2 10 

Anthus trivialis 

Sädesärla 
Motacilla alba 

Tömskata 
Lanius collurio 

Stare 
S turnus vulgaris 

Grönfink 2 

Chloris chloris 

Grönsiska 1 2 8 

Carduelis spinus 

Gråsiska 
C. flammea 

Domherre 4 

Pyrrhula pyrrhula 

Bofink 3 2 3 2 3 23 

Fringilla coelebs 

Gulsparv 8 

Embcriza citrinella 

Sävsparv 2 

E. schoeniclus 

Pilfink 
Passer montanus 

Obest. fåglar 6 

Aves sp 

Summa 8191314 3 8 3 3 19 11 8 4 10 17 23 163 

l 
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Svärtsommaren baseras på en speakertext till en TV

film. Den kan sägas utgöra en dokumentär-poetisk 

skildring av en fägels biologi och beteende. Red. 

Svärtan viker runt nattens hörn 
trevar fram och tillbaka över 
gränsen mot dagbräckningen 
för att slutligen tätna till en 
fågel av kärnmörker och ingå 
sitt förhållande med sommaren, 
SVÄRTSOMMAREN 

Rolf Wohlin 

Då svärtorna återuppsöker sina vatten vid månadsskiftet april/maj, så sker det 

inte med ejderns bravur en månad tidigare, som en anstormning utefter kusten. 

Nej, svärtorna tar sig in i årstiden i skydd av mörkret. En morgon ligger de utan

för läviken -, tysta och tidlösa får de mig att undra över fågel psyket... Det är 



som om svärtorna inte når utanför sig själva i sina slutna ceremonier mellan svär
ta och spegelsvärta, mellan svarta sfinxer. Tungt svävande på vattenpasset inrät
tar de sina svärtvälden. 

Men dessa utförliga rörelser och demonstrationer är i grunden naturliga fågel
gester som ritualiserats och med vars hjälp många sjöfåglar markerar sitt enda 
egentliga revir: det på vattenytan, - ett rörligt revir alltså, kring det etablerade 
paret. Allaredan vid sin ankomst är de flesta svärtor uppdelade i klart åtskilda 
par. Mer än en månad ägnar de sedan åt att fixera denna parbildning, markera 
den med avmätta modifieringar av kroppshållningen och ibland plötsligt försvara 
den genom att bryta ut i hysteriska rusher, språngflykter och stegringar. 

Något man skulle kunna karaktärisera som »sexuella vildar» komplicerar dess
utom bilden av par om par i en monogam enkelhet. »Vildarna» bildar nämligen 
en slags lekgrupper som tycks stryka omkring för att se till att så många honor 
som möjligt, inom ett visst område, blir befruktade; - eller består dessa grupper 
av sexuellt omogna fåglar som bråkar omkring enbart för stimulansens skull? 

Lekgruppen kan burdust dyka upp på arenan och som en kärna 'i den utkris
talliserar sig så småningom en eller flera oparade honor, ev dras också redan pa
rade fåglar in, - honor som med ett för svärtan typiskt ank-aktigt uppträdande 
störtar omkring och gör val eller värjer sig bland hanarna. Kanske sker all parbild
ning på detta sätt första gången i svärtans liv, för att sedan klaras av mer successivt, 

mindre dramatiskt av de äldre fåglarna? 
Moment för moment, fas efter fas måste fåglarna genomföra sitt beteendemöns

ter för att naturens helhetskrav skall uppfyllas. För svärtan är »ringningen» ytter
ligare ett steg närmare ägg, dvs svärtparet sträcker runt sitt skär för att rekogno
scera och ringa in en plats där honan kan lägga sina ägg. Den åttonde juni var en 

intensiv ringningsmorgon: svärtorna slog täta lovar om lä - och i aspdungen på nor-
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ra Källskär rastade en härmsångare, - sjungande efter flytt över Östersjön. Svär
torna flög ut och in i härmsången som genom en svängdörr. 

Det är honan som för i ringningen, hanen har bara att hänga med och försöka 
parera efter honans intentioner. Och såvitt jag, och flera med mig, kunnat urskil-
ja är det också hon som står för det nasala, knorrande ringningslätet. 

Kringlingen runt trädbeståndet blir allt knappare, fåglarna drar fram allt lägre -
- - - - men utan att ta mark, fortfarande fäller de på vattnet men så nära land som
möjligt, och nu tycks toleransen paren emellan sättas på sitt sista förtvivlade prov,
- hanarnas vill säga, honorna är helt fångade i sin intention, bråket om vatten
ytor berör inte henne, hon ska på land.

Till skillnad från ejderhonorna, som vankar upp på backen med gudingarna 
hankande efter, så flyger svärthonan sin bit från strandkanten till en väntpunkt 
nära platsen för redet. Ofta dimper hon ned ganska tvärt med hanen flaxande ef
ter - eller villrådigt väntande i vattnet, förmodligen beroende på hur försvagad 
bindningen mellan fåglarna hunnit bli, hur långt i själva häckningsprocessen 
honan hunnit. 

Naturligtvis är det känsligt för en utpräglad sjöfågel att vistas långt upp på land. 
Svärtorna avsätter också många timmar för anpassning och inväntan på det lugn 
honan måste känna för att söka sig in i undervegetationen och börja värpa. Un
der cirka två veckor genomgår hon dagligen denna slussning - tills alla äggen är 
lagda och hon kan stanna för att ruva. 

Fortfarande väntar svärtkarlarna i vattnet eller slår av och till sina öglor över 
häckningsskäret. Fortfarande försvarar de revir kring honan om hon återkommer 
ned i vattnet. Men snart skall de klunga ihop sig och driva till havs för att rugga. 
Fr o m då är det ·honans sak att ensam föra arten vidare. 

Enligt en gammal skärgårdsregel, citerad i skrift redan under 1700-talet, gäller 
att »då enen ryker värper ock svärtan» - »hon avbidar Junii värme, innan hon läg
ger ägg}). Svärtan ärm a o olyckligt senfärdig då hon äntligen börjar ruva om
kring midsommar. 

I medeltal lyckas väl inte svärtan sjösätta mycket mer än halva det antal ungar 
hon borde. Hon kläcker dåligt och den oftast reducerade kullen har sedan en hård 
tid framför sig ....... som kan sluta med att endast en fjärdedel av de ungar som gått 
i sjön blir flygga. Höstvarslande väder, trutar med hiskligt hungriga ungar, semest
rande människor är exempel på det hot som svärtan många gånger förgäves har att 
värja sig emot då hon väl fått ungarna i sjön. Men svärtans dilemma är dubbelt ef
tersom hon i sig själv, till sitt psyke är så instabil. Hon har vissa grundläggande drag 
som får henne att verka stressad och som tillsammans med det svaga årliga häck
ningsresultatet tyder på att hon är dåligt anpassad. 

Svärtan är egentligen en fjällsjöfågel - en sötvattenart; kanske har den i och 
med sin utvandring till kusterna försatt sig i en hopplös situation, nämligen den 
att försöka leva och föröka sig i en biologiskt sett omöjlig omgivning. 
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Det tydligaste uttrycket för denna »svärtstress» är honans delvis miserabla om
vårdnad av ungarna. Följande iakttagelse är utmärkande för �kärgårdssvärtan: Tre 
svärthonor med kullar av olika storlek och ålder har sökt sig till samma lagun. Men 
honorna kan inte samsas om utrymmet, vilket vore naturligt med hänsyn till ungar
nas väl och artens fortbestånd, dvs med hänsyn till naturens mest fundamentala 
princip. Samtidigt är truten ute efter mat åt sina ständigt pockande, krävande 

ungar. Och medan nu den gemensamma yttre faran - TRUTEN - bokstavligen är 
överhängande, så invecklar sig svärthonorna i stridigheter. Samtidigt som de förtviv
lat värjer ungarna mot trutens attacker slåss de sinsemellan - ömsom samlar, öm
som splittrar ungarna, som trots allt har en märklig förmåga att dyka i rätt ögon
blick. 

Tanken på en svärtans onda cirkel ligger nära till hands: trycket frän en obarm
härtig omgivning, kanske både för salt, nedsmutsad och allmänt obeveklig, det 
trycket har stressat fågeln. En stressad fågel kläcker dåligt och stressar sedan, i 
sin tur, ungarna, som sedan växer upp med samma yttre förutsättningar osv. 

Det hör också till bilden att vissa honor samlar på sig så många ungar som möj
ligt, eftersom ungarna ansluter sig till den hona som ligger närmast till hands ef
ter tex ett trutkaos, - medan andra honor inte alls önskar något tillskott av ungar 
i förskingringen utan brutalt driver dem ifrån sig. 

Bakom försommarens fasad av ceremoniös fågelaristokrati döljer sig alltså en 
arts förtvivlade anpassningsdrama - ja, kanske en begynnande degeneration ...... . 

Samtliga foton: Rolf Wohlin 

M�nuskript inkommet 1973-12-07 

Förf adress: Box 33, 150 I 3 Trosa 
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Ringmärkningen vid Enskär 1973* 

Jan Isaksson 

Ringmärkning pågick I 973 dels vid spridda tillfällen under sommaren, dels under 
den sammanhängande perioden 11 augusti - 28 november. Höstens verksamhet 
var helt förlagd till södra udden. 

Säsongen blev ovanligt artrik med 78 arter märkta. Ett flertal arter som vanligt
vis endast fångas i några få exemplar kunde denna höst fångas i 20 - 30 ex, t ex 
järnsparv, ängspiplärka och sävsparv. Talrika blev även sparvhök, varfågel, blåhake, 
rödhake (972 = högsta fångst på 9 år), flera trädklättrare inkl talgoxe och blåmes 
samt årets invasionsart, stjärtmesen. 

En tillfällig ansarnling småvadare på några tångbankar 23.8 - 14.9 gav - i 1 - 2 
vadarburar - högst anmärkningsvärda siffror för kärrsnäppa, småsnäppa och stör
re strandpipare. Åtminstone för Enskärsförhållanden. 
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Figur 1. Ringmärkningen av lövsångare Phylloscopus trochilus på Enskär 1965 - 1973. 

Anmärkningsvärt små siffror uppnåddes för flera sångare, speciellt då statio
nens normalt största art lövsångaren. Av figur I framgår hur fångstsiffrorna för 
lövsångare minskat för varje år från I 968. Då fångades 1.549 lövsångare mot I 63 
hösten 1973, en minskning med 90 %. Antalet nät har i stort sett varit konstant 
under denna minskningsperiod. Enligt Svensk Häckfågeltaxering har en minskning 
1gt rum i den svenska lövsångarpopulationen under senare år, men den minskningen 
·.an ba_ra till en del förkla_ra �inskningen på Enskär.

Meddelande nr 22 från Hartsö-Enskär fågelstation.
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I samband med en ostlig storm 22 - 23 september gjordes några senafängster, 
bl a av 2 gökar, l buskskvätta, 3 sävsångare, I rörsångare, 28 törnskator. 

I 2 arter nådde upp till l 00 ringmärkta ex eller mer. För första gången toppas 
listan av rödhaken. 

Jorduggla. Foto: Ingemar Nord 

För stationen nya.arter blev: kustsnäppa (I ex), småsnäppa (6), ringduva(!), 
hornuggla (2), jorduggla (1 ), berglärka (1) och vinterhämpling ( 4). 

Vid Ringmärkningscentralen pågår utveckling av ett system för automatisk 
databehandling av ringmärknings- och återfyndsuppgifter. Under 1973 provades 
systemet vid En skär. 

Efter en kort tillvänjningsperiod fungerade de nya rutinerna bra. Endast smär
re detaljer bör ändras till kommande säsong, då övriga stationer och privatmär-
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Återfynd och kontroller 
Under 1973 rapp0rterades 17 återfynd genom RC, 15 från Europa, I från Afrika 
och 1 från Mellersta östern. På Enskär kontrollerades två främmande märkningar,
en från Finland och en från Norge. 

Från gråsiskeinvasionen 1972 har vi fått tre återfynd: Polen, Tjeckoslovakien 
och Jugoslavien (rapporterat 1974). Alla således i rakt sydlig riktning frän märk
platsen. 

Av blåmes föreligger ett återfynd i Dalarna i oktober, endast 22 dagar efter 
märkningen, medan en blåmes märkt i Norge 1972 kontrollerades på Enskär i ok
tober. 

I tabell 2 återfinns tre återfynd av märkningar som inte gjorts på Enskär, näm• 
Jigen en talgoxe och en gulsparv märkta på Askö 1970 och en härmsångare märkt 
på Hävringe samma år. Härmsångaren är den första som återfunnits av arten. Åter
fynden är också de första från den utökade verksamheten hösten 1970. 

Teckenförklaring 

I efterföljande tabell används nedanstående tecken och förkortningar: 

pull 

juv 

fl 

. ad 

unge p11 häckplatsen, oflygg eller flygg 

utvuxen, helt flygkunnig men ej utfärgad fågel 

flygg fågel av obestämd ålder 

gammal utfärgad fågel 

hane 

hona 

häckande 
+ skjuten

(+) dödad av människa 

+t< dödad av katt 

x funnen död 

(x) funnen sjuk eller skadad, senare avliden 

xA funnen död i förruttnelse, fot med ring etc 

v kontrollerad och släppt med sin ring 

0 fångad och släppt utan ring 

(v) fångad och släppt med ny ring, gamla ringen avtagen 

c? fångad, dess vidare öden okända 

/? I fyndsätt obekant

Bokstaven x efter ringnumret visar att ringen returnerats till ringmärkningscentralen 
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Tabell 1. Ringmärkta fåglar vid Hartsö-E nskär fågelstation 19 73. 

Art 1965-72 1973 65-73 Återfynd 

Ejder 
Somateria mollissima 

Knölsvan 9 --:- 9 2 
Cygnus olor 

Sparvhök 12 9 21 2 
Accipiter nisus 

Duvhök 
A. gentilis

Tornfalk 7 

Falco tinnunculus 

Vattenrall 
Rallus aquaticus 

Strandskata 
Haematopus ostralegus 

Större strandpipare 1 6 7 
Charad.rius hiaticula 

Kustpipare 4 4 
Pluvialis squatarola 

Enkelbeckasin 5 
Gallinago gallinago 

Morkulla 
Scolopax rusticola 

Drillsnäppa 25 6 31 
Tringa hypoleucos 

Rödbena 
. T. totanus 

Gluttsnäppa 3 3 
-T. nebularia 

Kustsnäppa 
Calidris canutus 

Småsnäppa 6 6 

C. minuta

Kärrsnäppa 4 151 155 
C. alpina

Labb 
Stercorarius parasiticus 

Fiskmås 
Larus canus 

Silvertärna 3 3 

Sterna paradisaea 

Tordmule 41 10 51 
Alca torda 
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Art 1965-72 1973 65-73 Återfynd 

Tobisgrissla 7 2 

Cepphus grylle 

Ringduva 
Columba palumbus 

Gök 40 10 50 
Cuculus canorus 

Sparvuggla 13 13 

Glaucidium passerinum 

Hornuggla 2 

Asio otus 

Jord uggla 
A. flammeus 

Pärluggla 
Aegolius funereus 

129 6 135 

Natt skärra 3 2 
Caprimulgus europaeus 

Tornsvala 75 75 
Apus apus 

Gröngöling 6 15 21 

Picus viridis 

Större hackspett 139 2 141 
Dendrocopus major 

. Mindre hackspett 44 23 67 
D. minor 

Tretåig hackspett 3 

Picoides tridactylus 

Spill kråka 14 11 25 
Dryocopus martius 

Göktyta 39 6 45 

Jynx torquilla 

Berglärka 
Eremophila alpestris 

Ladusvala 53 2 55 

Hirundo rustica 

Hussvala 56 56 
Delichon urbica 

Backsvala 3 4 

Riparia riparia 

Kråka 2 
Corvus corone 

Nötkr§ka 15 15 

Nucifraga caryocatactes 

Nötskrika 22 2 24 
Garrulu s glandarius 

Stjärtmes 7 224 231 
Aegitha!os caudatus 
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Art 1965-72 1973 65-73 Återfynd 

Talgoxe 329 
Parus major 

145 474 

Blämes 429 255 684 
P. caeruleus

Svartmes 67 67 
P. ater 

Entita 94 3 97 
P. palustris 

Talltita 28 3 31 
P. montanus

Nötväcka 19 13 32 
Sitta europaea 

Trädkrypare 339 144 483 
Certhia familiaris 

Gärdsmyg 51 13 64 
Troglodytes troglodytes 

Dubbeltrast 3 
Turdus viscivorus 

Björktrast 18 6 24 
T. pilaris

Taltrast 672 65 737 15 
T. philomelos 

Rödvingetrast 128 35 163 2 
T.iliacus 

Ringt.rast 
T. torquatus

Koltrast 165 45 210 5 
T. merula 

Stenskvätta 207 37 244 3 
Oenanthe oenanthe 

Buskskvätta 87 22 109 
Saxicola rubetra 

Svart rödstjärt 
Phoenicurus ochruros 

I
Rödstjärt 883 111 994 3 
Ph. phoenicurus 

Näktergal 4 3 7 
Luscinia Juscinia 

Blåhake 15 11 26 
L. svecica

Rödhake 1937 972 2909 
Erithacus rubecula 

Gräshoppsångare 
Locustella naevia 

Rörsängare 13 14 
Acrocephalus scirpaceus 
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Art 1965-72 1973 65-73 Återfynd 

Sävsångare 7 4 11 
A. schoenobaenus

Härmsångare 11 12 
Hippolais icterina 

Svarthätta 800 
Sylvia atricapilla 

77 877 6 

Höksångare 99 8 107 
S. nisoria

Trädgårdssångare 
S. borin

516 35 551 

Törnsångare 378 
S. communis 

12 390 

Ärt sångare 978 
S. curruca 

36 1014 5 

. Rödstrupig sångare 
S. cantillans

Lövsångare 6864 
Phy lloscopus trochilus 

163 7027 11 

Gransängare 339 
Ph. coUybita 

26 365 2 

Grönsångare 76 77 

Ph. sibilatrix 

· Taigasångare 
Ph. inornatus

2 

Kungsfågel 4609 
Regulus regulus 

811 5420 

Grå flugsnappare 1358 123 1481 2 
Muscicapa striata

Svartvit flugsnappare 530 
Ficedula hypoleuca 

104 634 3 

Halsbandsfl ugsnappare
F. albicollis

Mindre flugsnappare 20 
F.parva

7 27 

Järnsparv 44 
Prunella modularis 

23 67 

Ängspiplärka 24 24 48 
Anthus pratensis 

Trädpiplärka 170 45 215 
Anthus trivialis 

Skärpiplärka 15 3 18 
A. spinoletta 

Sädesärla 553 74 627 3 
Mo tacilla alba 

Gulärla 56 11 67 
M. flava 
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Art 1965-72 1973 65-73 Återfynd 

Sidensvans 4 
Bombycilla garrulus 
Varfågel 12 9 21 
Lanius excubitor 

Törnskata 364 81 445 
L. colluåo 

Stare 85 85 2 
Stumus vulgaris 
Grönfink 38 
Chloås chloås 

22 60 

Grönsiska 401 
Carduelis spinus 

46 447 3 

Hämpling ·1 
C. cannabina 

Vinterhämpling 4 
C. flavirostås 
Gråsiska 1 360 1360 2 
C. flammea 
Snösiska 4 4 
C. hornemanni 

Domhecre 145 20 165 
Pyrrhula pyrrhula 
Mindre korsnäbb 67 
Loxia curvirostra 

67 2 

Bändelkorsnäbb 11 11 
L. leucoptera 
Bofink 616 133 749 
Fringilla coelebs 
Bergfink 54 13 67 
F. montifringilla 
Gulsparv 92 31 123 
Emberiza citrinella 
Ortolansparv 20 7 27 
E. hortulana 

Videsparv 4 
E. rustica 

Sävsparv 29 21 50 
E. schoeniclus 
Lappsparv 2 3 
Calcarius Lapponicus 

Summa 27. 1 04 4.368 31 .472 113 

Antal arter 103 78 110 37 

Figur 2. Återfynd och kontroller rapporterade under 1973. 
Siffrorna syftar på numreringen i tabell 2. 
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Tabell 2. Återfynd och kontroller rapporterade 1973. Numreringen 1 - 17 syftar på figur 
2, där alla återfynd lagts in på karta. Då annat inte anges, har märkningen gjorts på Enskär 
(58.41 N/17.29 E), Bälinge sn, Södermanland. 

Kärrsnäppa Calidris alpina 
3.211.086 x juv 730903 

X 

2 Talgoxe Parus major 
2.375.115 fl 

V 

3 Blåmes Parus caeruleus 
1.664.926 x ad 

X 

4 Taltrast Turdus philomelos 

730909 

700906 
721010 

731002 
731024 

4.102.593 juv 731005 
+ 731128 

5. Taltrast T .. philomelos 
4.102.595 x juv 731006 

+ 731028 

6 Koltrast T. merula 
4.095.668 x juv .)1 721009 

X 731205 

7 Rödhake Erithacus rubecula 
1.472.793 x juv 701007 

X 111223 

8 Härmsångare Hippolais icterina 
1,548.075 x juv 700818 

(v) 720627 

9 Svarthätta Sylvia atricapilla 
2.375.383 x juv 720825 

(+) 730918 

10 Svarthätta S. atricapilla 
2.375.494 fl <! 720905 

V 

V 

720915 
720918 

Stora Gråskär, 58.41 N/17.30 E, ost Hartsö
Enskär, Södermanland (funnen död) 

Askö, 58.50 N/17.37 E 
Helgö, 58.58 N/17 .38 E, Mör kö, Södermanland 

Staberg, 60.34 N/15.47 E, Dalarna (hittad död 
p� vind) 

Tonneins, 44.24 N/00, 19 E, Lot-et-Garonne, 
FRANKRIKE 

Garlasco, 45.12 N/08,54 E, Pavia, ITALIEN 

Sotterley, 52.25 N/01.36 E, Beccles, Suffolk, 
ENGLAND 

Le Chateau d'Oleron, 45.52 N/01.12 W, 
Charante- Maritime, FRANKRIKE 

Hävringe, 58.36 N/17 .19 E 
Pyhäjärvi, 60.32 N/24.13 E, Karkkila, Uusimaa, 
FINLAND (d'efter 1 :a !lret. Ommärkt HELSINKI 
K-917.395) 

Nahle, 34.02 N/36.15 E, ca 5 km NE Baalbek, 
LIBANON b> .. when I was hunting in my vil
lage I hunt a beautiful bird») 

Bukowo, 54.21 N/16.17 E, Koszalin, POLEN 
))-

(Operation Baltic. Släppt med ny ring VAR
SOVIA HA 220 182. d'efter 1 :a året) 



11 Svarthätta S. atricapilla 
2.375.607 X fl 

X 

12 Ärtsångare Sylvia curruca 
1.549.067 fl 

V 

720912 
730518 

710827 
730526 

13 Grå flugsnappare Muscicapa striata 
1.472.979 x juv 710817 

+ 720507 

14 Trädpiplärka Anthus trivialis 
1.664.175 x fl 730924 

+ 731003 

15 Grönsiska Carduelis spinus 
1.663.053 juv i 721009 

V 730301 

1 6 Gråsiska Carduelis flammea 
1,642,739 X fl 721009 

(v) 721128 

17 Gulsparv Emberiza citrineUa 
2.375.005 juv � 700816 

V 710305 

Blåmes Parus caeruleus 
STAVANGER 
9.242.350 fl 

V 

720906 

731012 

Rödhake Erithacus rubecula 
FINLAND 
K 985552 ad 730508 

V 730927 

Manuskript inkommet 1974-04-08 

Sillviken, 63.14 N/18.57 E, 20 km E Örnskölds
vik, Ångermanland (»svarthätta !j!, troligen flugit 
ihjäl sig mot fönster») 

Storrö, 58.41 N/17.33 E, SE Hartsö 
Säppi, 61.29 N/21.21 E, Luvia, Turku-Pori, 
FINLAND, (ring HELSINKI K-989.059 tillagd) 

nära Khoms, 32.39 N/14.15 E, ca 120 km SE 
Tripoli, LIBYEN 

Pisa, 43.43 N/10.24 E, ITALIEN 

Tantow, 53.16 N/14.22 E, Mecklenburg, 
TYSKLAND (ny ring HIDDENSEE 90 387 863 
tillagd) 

Zleby, 49.53 N/15.29 E, Kutna Hora, Praha, 
TJECKOSLOVAKIEN (ny ring PR AHA 
N 179.909 påsatt) 

Askö 58.50 N/17 .37 E 
Nygård, 58.59 N/17.39 E, Mörkö, Södermanland 
(gulsparv c!l 

Börsesjö, 59.13 N/09.38 E, Gjerpen, Skien (Te
lemark), NORGE 
Enskär (ad) 

Rönnskär 59.56 N/24.24 E, Kirkkonummi 
Uusimaa, FINLAND 
Enskär (ad) 

Förf adress: Pungsund, 150 11 Björnlunda 
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Blåmesen i Sörmland 1973 

Lennart Wahlen 

Under åren 1972 - 73 har blåmesen Parus caeruleus uppträtt ovanligt talrikt i 
Sörmland under häckningstiden. Goda häckningsresultat har indikerats av de 
flyttningsrörelser som konstaterats vid bl a Hartsö-Enskär fågelstation. Sålunda 
ringmärktes där 224 ex under hösten 1972 och 255 ex hösten 1973, vilket är 
de högsta årssiffrorna under verksamheten 1965 - 73. Samma tendes har talg
oxen Parus major uppvisat, med de högsta årssummorna just dessa år: 95 resp 
145 ringmärkta ex (Broberg 1973, Isaksson 1973).

Blåmesens ökning under häckningstid har påvisats i Svensk Häckfågel taxe
ring, där jämförelsesiffrorna visar en uppgång varje år efter 1970 (Svensson 1973, 
1974). I detta material ingår bl a Sörön i Närke, där antalet par under dessa år 
har varit 14, 19 resp 28 (Johannesson 1973, 1974).

I ett barrskogsområde söder om Gnesta har förf och Lennart Andersson år
ligen kontrollerat ett holkbestånd, vilket 1973 uppgick till ca 350 småfågelhol
kar. Dessutom ingår i denna undersökning några tiotal holkar på ytterligare tre 
lokaler i östra Sörmland. 

Fördelningen mellan svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca och mesar 
Parus spp har 1970 - 72 varit påfallande konstant: ca 65 % resp ca 30 %. Efter 
en liten uppgång i andelen meshäckningar 1972, så blev 1973 mycket framgångs
rikt för mesarna:· 47 % mot endast 51 % för flugsnapparen. 

Blåmesens andel har tidigare år varit liten (mindre än 2 %), eftersom merpar
ten av holkarna sitter i barrskog. Men redan 1972 konstaterades 4 % blåmes
häckni'ngar och 1973 var siffran uppe i 7.2 %, vilket motsvarar 30 häckningar 
av totalt 411. Dessutom fanns detta år 5 bon där påbörjade andrahäckningar 
avbröts, varav dock endast två med ägg: 2 resp 5 ägg. Andrakullar av blåmes 
har inte med säkerhet konstaterats något tidigare år i undersökningsområdet. 

Av de 30 påbörjade häckningarna misslyckades 6 på grund av att svartvit 
flugsnappare övertog holken. 

Tjugo av de 24 lyckade häckningarna kontrollerades med avseende på kul
larnas storlek. Resultatet blev 

Antal ägg per kull 
medievärde 

Antal ungar per kull 
medelvärde 

Blåmes. Foto: lngmar Holmäsen/N 

9 - 14 
11.3 
8- 13
10.85
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I litteraturen har medelvärdet 9.9 ungar funnits hos Lack. 
Samtliga kullar med 8 - 9 ungar (6 st) föddes upp i barrskog, medan de med 

10 - 13 ungar fanns i barr- eller blandskog. 
Trots invasionsflyttningen under hösten 1973, bl a sträckte ca 5 000 ex ut 

vid Falsterbo (Roos 1974), så fanns det gott om blåmes i mitt undersöknings
område hela vintern och ännu i februari - mars 1974. 

Att blåmesen påbörjat invasionsrörelser under hösten beror troligen mer 
på populationsökningen än födobrist Gfr Ulfstrand 1962), vilket även motiverar 
de många blåmesobservationerna i östra Sörmland vintern 1973/74. 

Efter den milda vintern följer troligen ännu ett bra häckningsår för blåmesen 
1974, men naturligtvis är även födotillgången under ungarnas uppväxttid av stor 
betydelse för häckningsresultatet. Att populationen har kunnat växa under flera 
år i följd är med stor sannolikhet en effekt av milda vintrar i kombination med 
gynnsamma faktorer under häckningstiden. 
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Omslagets baksida: Kattuggla p!I villovägar 

Foto: lngmar Holm!lsen/N 

RÄTTELSE ARG 6 

På sid 26, rad l S, står »ett begränsat material av denna typ», vilket skall vara 
»en begränsning i material av denna typ».

AE :s kontorstryckeri 
Nyköping 1974. 




