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1. INLEDNING

I detta specialnummer av Fåglar i Sörmland redovisas vissa resultat av 
den inventering av sjön Båvens fågelliv som Föreningen Södermanlands 

ornitologer genomförde 1973 på uppdrag av Båvenkommitten vid länssty
relsen. Bakgrunden till inventeringen framgår av följande citat ur na
turvårdsenhetens sammanfattning (Län�styrelsen ••• 1974): 

"BÅVEN - EN SAMMANFATTNING AV NATURINVENTERINGAR 

Bakgrund 
Sjön Båven med omgivningar har i förarbetena till den fysiska 
riksplaneringen betecknats som ett område av riksintresse för 
den vetenskapliga och kulturella naturvården. Vid klassifice
ringen av Båven som ett område av riksintresse har bl a fram
hållits: 

att Båven är en förhållandevis opåverkad klarvattensjö med 
hög vattenkvalitet, 



att omgivningarna är omväxlande med karga vildmarkspartier 
och starkt kulturpåverkade marker, 

att sjön används som vattentäkt för såväl enskilda hushåll 
som flera tätorter, 

att sjön hyser Europas tätaste bestånd av fiskgjuse, 

att även så sällsynta fågelarter som glada och pilgrimsfalk 
förekommer i området, 

att sjön har ett rikt fiskbestånd med förekomst av bl a 
mal, 

_att omgivningarna är viltrika med starka stammar av bl a 
älg, rådjur och dovhjort. 

Landskapet kring Båven är omväxlande med snabba förändringar 
från leende hagmarksområden till partier med ren vildmarksna
tur. I riksplanerapporten mark och vatten tas även området upp 
som ett exempel på värdefullt odlingslandskap. Området är rikt 
på kulturminnen och kulturmiljöer av riks- och länsintresse. 
Genom att området på någon timme kan nås av en stor del av be
folkningen i Stockholm och i andra stora befolkningscentra inom 
Mälardalen har Båvenområdet även klassificerats som ett riks
intresse för det rörliga friluftslivet. 

Sedan 20 år tillbaka har Båven tjänat som ett försöksområde för 
studier av bl a fiskgjusens biologi samt som försöksområqe vid 
studiet av miljögifternas vandringar i näringskedjorna. På grund 
av de synnerligen långa undepsökningsserierna är sjön särskilt 
betydelsefull i detta avseende. Studierna har bedrivi�s vid na
turhistoriska riksmuseet. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har i sin planering långt innan 
underlagsmaterialet för den fysiska riksplaneringen togs fram haft 
den uppfattningen att Båvenområdet med hänsyn till dess betydande 
naturvårdskvaliteter måste ägnas särskild uppmärksamhet. 

Under en längre tid har ett flertal olika förordnanden tillkommit 
i syfte att tillvarata naturvårdsintressena. Förutom strandskydds
förordnanden 1953 och 1966 gäller förordnande 1969 enligt 19 § 
naturvårdslagen till skydd för landskapsbilden, omfattande hela 
Båven samt dess närmaste omgivningar. 

Sedan 1968 råder landstigningsförbud på ett 50-tal öar i centrala 
Båven samt sedan 1970 årligen under tiden den 1 april - 15 juli 
hastighetsbegränsning i den del av sjön som ligger väster om Oxbro. 

Ett antal mindre naturreservat, däribland Sveriges två äldsta på 
enskild mark, tillkomna 1919, ingår i planeringsområdet. 

Jämsides med de ovan redovisade riksintressena avseende veten
skaplig naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv före
ligger sedan flera år planer på en omfattande utökning av fritids
bebyggelsen vid sjön. På grund av de skilda intressenas konkurrerande 
önskemål om mark och andra ncturtillgångar har från såväl de berörda 
kommunerna som från olika statliga myndigheter ansetts angeläget att 
snarast genomföra en översiktlig planläggning av området omkring 
Båven. En kommitte - Båvenkommitten - har tillsatts av länsstyrelsen 
samt Flens och Nyköpings kommuner för genomförandet av planerings
arbetet. Medel för planeringen har tillskjutits av staten genom 
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statens planverks förmedling och av de båda kommunerna. Planerings
området uppgår till ca 425 kvkm varav ca 120 kvkm utgörs av vatten. 

Inventeringar 

Allmänt 
----

För bedömningen av naturvårdsintressena har Båvenkommitten som ett 
första led i planeringsarbetet funnit nödvändigt att genomföra ett 
omfattande inventerin�sprogram inom det fastställda planeringsområdet. 
Inventeringarna har bl a omfattat geologi, växt- och djurliv, vatten
kvalitet och hydrologi, strandförhållanden samt anläggningar och 
områden för rörligt friluftsliv. 

Huvuddelen av inventeringarna har genomförts vid länsstyrelsens 
naturvårdsenhet, men dessutom har även enskilda personer och 
ideella organisationer deltagit i inventeringsarbetet, dels genom 
lämnande av uppgifter och dels genom utförande av speciella in
venteringar. Sålunda har inventeringen av områdets fågelfauna 
helt utförts av Föreningen Södermanlands ornitologer och den över
siktliga inventeringen av områdets insektsfauna har utförts av Sö
dermanlands entomologiska förening. Föreningarna har även svarat 
för rapporternas utformning. 

På grund av att inventeringsarbetet kunde starta först i början av 
maj månad 1973 och enligt programmet skulle vara klart i november 
så har den tid som stått till förfogande varit väl knapp. Några av 
inventeringarna har därför fått inskränkas till att omfatta över
siktliga beskrivningar och sammanställningar av kart- och littera
turuppgifter. Huvuddelen av arbetsinsatserna har koncentrerats på 
de inventeringsmoment, som berör områdets djurliv och vegetation, 
emedan det är dessa faktorer som lättast påverkas av förändringar 
i samband med exploateringar av olika slag." 

Så långt länsstyrelsen. Planeringen för fågelinventeringen påbörja

des i mars och efter en informationsträff i maj genomfördes huvudde

len av inventeringen mellan 13 maj och 29 juni. Tidsåtgången för en 

inventering i denna storleksordning kan vara av intresse: planering 

inkl instruktionsskrivning och personalbokning 100 timmar, genomföran

de 310 timmar (exkl transporttider) samt sammanställningar (exkl denna 

uppsats) 180 timmar. 

I de följande avsnitten redovisas inventeringens uppläggning och ge

nomförande, övergripande resultat från delinventeringarna samt en täm

ligen utförlig genomgång av de vanligaste arterna. 

2. INVENTERINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Fågelinventeringar omfattar normalt ytor på 10-20 hektar. Båvenområdet 

är emellertid mer än 40.000 ha stort och krävde därför inventeringsme

toder som avvek från dem som vanligtvis används. I samråd med fil lie 

Sören Svensson, Zoologiska institutionen, Lund, planerades huvudinven

teringen av landvtan som en s k punktinventering, vilken dock måste 
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kompletteras med uppsökande av vissa arter och vissa biotoper. Dess

utom måste vattenfåglarna undersökas separat. 

Inventeringen av Båvenområdet delades därför upp på fyra olika un

dersökningar, som redovisas i de följande avsnitten: 

2.1 Punktinventering 
2.2 Vattenfågelinventering (endast sjön Båven) 
2.3 Kvällsfågelinventering 
2.4 Biotopinventering 

2.1 Punktinventering 

Punktinventeringen avsåg att ge en bild av fågelarternas förekomst i 

området utan att varje kvadratmeter inventerades. En sådan bild kan 

erhållas om alla individer av alla arter ges en helt slumpmässig chans 

att bli noterade. 

Över den aktuella ytan lades linjer med två kilometers mellanrum 

längs UTM-nätets linjer (figur 1). Linjerna delades in i lämpliga bi

tar som fördelades på de 14 deltagarna. Inventeraren försågs med en 

karta där linjen fanns inritad. Med hjälp av kompass skulle han för

flytta sig längs linjen fem minuter åt gången. Efter varje förflytt

ning stannade inventeraren i fem minuter - oavsett var han befann sig 

- och under denna tid noterades alla fåglar som sågs och hördes.

Figur 1 

punktinventerad sträcka
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Varje inventering skulle påbörjas strax efter soluppgången och pågå 

i ca 6 effektiva timmar, dock längst till kl 11. Inventeringen påbör

jades 25 maj och pågick till midsommar. Under denna period är effek

tiviteten störst (flesta antalet arter sjunger eller är aktiva på an

nat sätt). 

Den totala sträckan längs vilken punktinventeringen skulle göras, 

beräknades till 180 km. Förflyttningshastigheten i terrängen uppskat

tades till 3 km/timme, dv s 1 1/2 km effektivt, eftersom halva tiden 

åtgår till räkning vid 6 punkter. Inventeringen beräknades ta 120 tim

mar och ge uppgifter från 720 punkter. 

I figur 2 redovisas överst fördelningen av inventeringen i femdagars

perioder. I samma figur visas nedtill vid vilken tidpunkt de 704 punk

terna besöktes. De tidigaste räkningarna gjordes redan före halv tre 

på morgonen och de senaste mellan halv tio och tio. Genomsnittligt be

söktes punkterna strax före 06.00. 

2.2 Vattenfågelinventering 

Helt slumpmässigt skulle någon eller några av punkterna komma att ham

na vid Båvens strand, men detta ansågs inte tillfyllest för en kart

läggning av vattenfåglarna. Svårigheterna var tvärtom synnerligen 

stora, bl a på grunq av alla vikar, uddar och holmar i sjön. Invente

ring måste i stället företas per båt, varvid vikar och ögrupper upp

söktes. Aktuella vattenfåglar var: 

- storlom - änder - trutar
- doppingar - vadare - tärnor
- häger - måsar

Under höstarna kan ett stort antal änder rasta i sjön, men detta

finns.inte kartlagt tidigare, vilket borde ske inom ramen för,vatten

fågelinventeringen. 

Den 68 km2 stora vattenytan delades in i 23 delområden som genomkor

sades per roddbåt. Förekomst av Nattenfåglar noterades per km 2 -ruta

enligt UTM-systemet. Förutom denna vår- och försommarinventering, som 

redovisas i figur 3, företogs i augusti kontroll av storlommens häck

ningsresultat och i november av antalet rastande storskrakar, båda 

från utsiktspunkter på land. 

2.3 Kvällsfågelinventering 

Under punktinventeringen skulle ett antal fågelarter undgå upptäckt 

helt, dels för att lämpliga lokaler råkade hamna mellan två invente-

5 



Figur 2. Överst visas inventeringstidens relativa fördelning i femda
garsperioder. Därunder visas när på dagen räkning gjordes. Variation 
och genomsnitt för varje femdagarsperiod redovisas under diagrammet. 
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ringslinjer, dels för att arterna inte sjunger/spelar under morgontim

marna då punktinventeringen genomfördes. 

För att täcka in även sådana arter gjordes kompletterande besök un

der kvällstid vid sankmarker, varvid särskild vikt lades vid 

- sumphöns
- Acrocephalus- och Locustellasångare
- näktergal
- nattskärra
- ugglor

Transportvägar och inventeringspunkter framgår av figur 4.

2.4 Biotopinventering 

Punktinventeringen var huvudsakligen kvalitativ, dv s visar om en viss 

art förekommer eller inte på en viss punkt, medan de insamlade antals

uppgifterna inte kunde relateras till några andra undersökningar och 

därför svävade ''i luften". Som ett komplement gjordes därför kvantita

tiva undersökningar i tre mindre ytor enligt linjetaxeringsmetoden. 

Resursbrist gjorde dock att dessa inte kunde bli fullständiga; endast 

2-3 besök gjordes i ytorna.

De tre ytor som undersöktes var en ek- och blandskog på ca 12 ha,

NW Vibyholm i Ärdala, en blandskog på ca 60 ha på Hyltingeö samt ett 

kalhygge på 9 ha på Äboö i Ripsa. 

2.5 Medverkande 

Uppläggningen av inventeringen gjordes i samråd med Sören Svensson, 

Zoologiska institutionen, Lund, till vilken riktas ett varmt tack. 

Själva inventeringen genomfördes med hjälp av ett stort antal perso

ner, vilka alla tackas för värdefulla insatser: 

Lars Abring, Björn Ahlbom, Birger Andersson, Stefan Bengtsson, Lars 
Broberg, Erik von Eckermann, Sten Fredriksson, Tony Haglund, Ingmar 
Holmåsen, Jan Isaksson, Inge Johansson, Leif & Hjördis Carlsson, Leif 
Karlsson, K Arne Larsson, Bengt Larsson, Urban Lendahl, Bo Ljungberg, 
Tero Niemi, Göran Nyström, Ylva Ohlsson, Hans Pettersson, Thomas Raf
stedt, Leif Sandgren, Henrik Toss, Lennart Wahlen, Sten Österlöf, med
lemmar i Fältbiologerna i Flen och Nyköping, i Eskilstuna ornitolo
giska klubb och Fotoklubben i Eskilstuna m fl. 

Slutligen ett varmt tack till alla markägare och andra kring Båven, 

bl a för lån av båtar. 

Ansvariga för inventeringen var Gerd Isaksson och förf. 
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3. RESULTAT

Resultatet av de olika delinventeringarna redovisas dels i de följan

de underavsnitten, dels i avsnitt 4. 

En sammanställning av inventeringsresultaten ur fågelskyddssynpunkt 

har lämnats till Båvenkommitten och återfinns i bilaga Il i länssty

relsens informationsskrift (1974). Utrymmet här tillåter inte en upp

repning av den informationen, men sammanfattningsvis redovisas där 

Båvenområdets kvalitet ur fågelsynpunkt.-Redovisning lämnas för bio

toperna barrskog, lövskog, odlingsbygd, bebyggelse, näringsrika resp 

näringsfattiga vatten. Separata sammanställningar har gjorts för nio 

klarvattenarter, fiskgjuse och storlom, rovfåglar och ugglor, barr

skogsarter i behov av speciellt skydd samt hålbyggande fågelarter. 

Skriften kan rekvireras från Länsstyrelsen, Fack, 611 01 Nyköping. 

3.1 Punktinventeringen 

Punktinventeringen genomfördes på .117,5 timmar längs en teoretisk 

sträcka på 185 km. I verkligheten gick inventerarna betydligt längre 

pga olika hinder i terrängen. Räkning utfördes på 704 punkter. 

Antalet arter per punkt varierade mellan 1 och 22, genomsnitt 9,15. 

Fördelningen framgår av figur 5 nedan. Variationer förekom självfal-

Figur 5. Antal arter vid punkterna i punktinventeringen. 
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let mellan inventerarna, dels beroende på olika kunskapsnivå men fram

för allt dock beroende på att linjerna gick genom olika biotoper (ta

bell 1). Eftersom inventeringen pågick nästan en månad kan resuftatet 

förväntas bli olika under olika tider. En fördelning har i tabell 1 

också gjorts på 5-dagarsperioder. Högsta värdet, 10 arter per �unkt, 
erhölls i månadsskiftet maj/juni, då flertalet flyttande arter åter

vänt. Det lägsta värdet, 7, 7 arter per p,unkt, fick vi ·15-19 juni, men 

därefter skedde åter en stegring. Denna svacka kan sannolikt förklaras 

av att många arter tystnat sedan ruvningen kommit igång och att många 

tidiga häckare ännu inte påbörjat förberedelserna fö•r sin andra Rull. 

Tabell 1. Antal ·arter per punkt, fördelat på dels de olika 
rarna dels de berörda femdagarsperioderna. 

Period 

30 

31 

32 

33 

,,. 

J5 

Medel-
vlrdtl 

Antal 
punkt■r 

Inventerar•. 

A 

11,i. 

9,8 

9,9 

10,i. 

53 

B C 0 

7,0 11,6 10,i. 

8,6 12,9 

8,2 

7,8 12,:, 

6� 69 

9,0 

9,9 

64 

Vid varje punkt räknades 

E F 

7,9 8,3 

7,9 8,3 

14 55 

också 

G H I J Il L H 

10,9 7,9 10,5 

9,3 
7,2 

6,8 7,3 9, 1 

6,5 7,6 9,4 

7,1 10,9 8,1 7,9 7,J 10,0 9,1 

,,. 51 53 57 47 64 28 

antalet individer av varje 

invente-

Hed1tl-
N vlrde 

9,6 
10,0 

9,9 
8,:, 

7,3 7,7 
9,2 8,9 

8,J 9,15 

5� 

art. Ta-

·Totalt räknades 10.109 ex in eller i genomsnitt 14 ,35 ex per punkt.

I tabell 2 redovisas varje observerad artJ
En rangordning av arterna efter hur van+iga de var redovisas i ta

b�ll 3. RangordningEn grundar sig på antaler e,e�plar av varje art,

. men som jämförelse har motsvarande rangordning gjorts för de fall man 
2bara räknar antalet punkter där arten noterades resp antalet 4-km 

rutor. Under 1973 genomfördes ytterligare en stor punktinventering i 

landet, nämligen i Grimsöområdet, NE L�ndesberg i Västmanland. Järn- · 

förelse görs i tabell 3 också med siffrorna därifrån tsvensson 1974). 

Det kanske mest slående resultatet i Båveninventeringen är skillna
den mellan bofink och lövsångare (som inte finns i Grimsöområdet). 

Se också kommentarerna för resp art i avsnitt 4. 

Vid varje punkt hade inventeraren också i uppgift att ange vilken 

av 26 specifiserade biotoper som var .den dominerande. Fördelningen 

av biotoperna•vid.696 av de 904 punkterna redovisas i tabellerna 4· 

och 5. Någon sammanställning av observationerna mot biotopuppgifter

na har ännu inte gjorts. 
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Tabell 2. Antal exemplar, antal punkter med en eller f:era registre-
ringar samt antal exemplar per punk� i punktinventeringen. Artnum-
mer, se avsnitt 4. 

Art 

1 Storlom 
2 5käggdopping 
3 Svarthakedopping 
5 Häger 
7 Gräsand 
8 Kricka 
9 Vigg 

10 Brunand 
11 Kn�pa 
13 5torskrake 
i6 Knölsvan 
- Vråk
17 Ormvråk
18 Sparvhök
21 Bivr&k
23 Fiskgj, ,se
- F3lk
24 Lärkfalk 
27 Orre 
26 rjäder 
30 Fasan 
32 Trana 
33 Vattenrall 
36 Rörhöna 
37 Sothöna 
39 Tofsvipa 
40 Enk!:!lbeckasin 
42 Storspov 
43 Skogssnäppa 
45 Drillsnäppa 
49 Silltrut 
50 Gr!itrut 
51 Fiskmås 
52 Skra"ttmås 
54 Fisk tärna 
56 Skogsduva 
57 Ringduva 
58 Gök 
60 Kattuggla 
64 Tornsvala 
65 Gröngöling 
- Hackspett
66 Större hackspett 
67 Mindre hackspett 
G8 Spillkråkc 
F,9 Göktyta 
70 Trädlärka 
71 Sånglärka 
72 Ladusvala 
73 Hussvala 
76 Korp 
77 Kråka 
78 Kaja 

Antal 
ex 

21 
9 
2 

16 
12 
2 
2 

12 
4 
6 
2 
1 

30 
1 

11 
11 

1 
2 

44 
1 

21 
1 
2 
1 

21 
13 
32 

3 
21 

7 
1 

10 
166 
!34 
38 
34 

E!kt x

15 1,40 
9 1,00 
1 2,00 
3 5,33 

10 1,20 
1 2,00 
1 2,00 
1 12,0 
4 1,00 
4 1,50 
1 2,00 
1 -

29 1,03 
1 1,00 

10 1,10 
9 1,22 
1 -
1 2,00 

36 1,22 
1 1,00 

18 1, 17 
1 1,00 
2 1,00 
1 1, 00 
9 2,33 
9 1,44 

31 1,03 
3 1,00 

19 1,11 
7 1,00 
1 1,00 
7 1,43 

62 2,68 
35 2,40 
26 1,46 
33 1,�3 

387 285 1,36 
181 172 1,05 

1 1 1,00 
103 39 2,64 
81 76 1,07 

9 9 -
54 51 1,06 

3 3 1,00 
38 36 1,06 
?.2 22 1,00 
6 6 1,00 

327 189 1,73 
26 13 2,00 
38 10 3,90 
4 1 4,00 

323 216 1,5□

286 91 3,14 

Antal 
Art ex Ekt x

79 Skata 64 46 1,39 
80 Nätkråka 9 9 1,00 
81 Nötskrika 49 41 1,20 
82 St�ärtmes 9 5 1,80 
93 Talgoxe 289 229 1,26 
84 Blåmes 60 43 1,40 
95 Svartmes 65 55 1,18 
86 Tc.fsmes 39 26 1,50 
87 Entita 56 42 1,33 
88 Talltita 65 52 1,25 
89 Nötväcka 56 50 1,12 
90 Trädkrypare 59 55 1,07 
91 Gärdsmyg 11 10 1,10 
92 Dubbel trast 20 17 1,18 
93 Björktrast 182 124 1,47 
94 Taltrast 303 248 1,22 
95 Rödvingetrast 105 91 1,15 
96 Koltrast 324 256 1,27 
97 Stenskvätta 17 15 1,13 
98 Buskskvät�a 53 43 ·1,23 
99 Rödstjärt 48 44 1,09 

100 Näktergal 9 9 1,00 
101 Rödhake 209 161 1,30 
102 Gräshopps/!mgare 2 2 1,00 
103 Rörsång2re 20 18 1,11 
105 Sävsångsre 18 15 1,20 
106 Härmsångare 3 3 1,00 
107 Svarthätta 136 123 1,13 
108 Trädgår·dssångare 290 239 1,21 
109 Törnsån�are 85 71 1,20 
110 Ärtsångare 39 39 1,00 
111 Lövsångare 867 491 1, 77 
112 Gransångare 1 1 1,00 
113 Grönsånyare 41 33 1,24 
114 Kungsfågel 161 128 1,26 
115 Grå fluusnappare 32 25 1,28 
116 Sv. flugsnappare 94 77 1,22 
118 Järnspc1rv 74 69 1,07 
119 Trädpiplärka 481 339 '1,42 
120 Sädeaärl� 1·13 87 1,30 
122 Törnskata 42 35 1,20 
123 Stare 789 232 3,40 
124 Grönfink 59 41 1,44 
125 Grönsiske 161 101 1,59 
126 Hämpling 23 12 1,92 
127 Gråsisl-:3 2 1 2,00 
128 Oomherre 18 14 1,29 
130 Korsnäbbar 14 5 2,80 
131 Bofink 1.402 624 2,25 
133 Gulsparv 338 247 1,37 
134 Ortolansparv 2 2 1,00 
135 Sävsparv 100 61 1,64 
136 Gråsparv 35 8 4,38 
137 Pilfink 32 12 2267 

Summa 10.109 704 14
1
35 

11 



Tabell 3. Rangordning mellan arterna i punktinventeringen grundat på 
antal exemplar, antal punkter där arten noterats resp antal rutor om 
4 km2 där arten noterats. Rangordningen mellan ·arterna i Grimsöområ-
det 1973 redovisas som jämföre�se (Svensson 
snitt 4. 

Rangordning grundat pä 
antal domir,ans 

Art exemplar i% 

Antal punkter 704 704 
-------------------

131 Bofink 1 13,9 

111 Lövsångare 2 8,6 
123 Stare 3 7,8 
119 Trädpiplärka 4 4,8 

57 Ringduva 5 3,8 
133 Gulsparv 6 3,3 
71 Sånglärka 7 3,2 
77. Kråka 7 3,2 

96 ·Koltrast 7 3,2 

94 Taltrast 10 3,0 
83 Talgoxe 11 2,9 

108 Trädgårdssångare 11 2,9 

78 Kaja 13 2,8 

101 Rödhake 14 2,1 

58 Sök 15 1,8 

93 Björktrast 15 1,8 

114 Kun.g�fågel 17 1,6 

125 Grönsiska 17 1,6 
51 Fiskmås 17 1,6 

107 Svarthätta 20 1,3 
120 Sädesärla 21 1,1 

64 .Tornsvala 22 1,0 

95 Rödvingetrast 22 1, D 

135 Sävsparv 22 1,0 

116 Sv. flugsnappare 25 □ ,9
-------------------

99 Rödstjärt 38 0,5 
98 Buskskvätta 38 0,5 
52 Skrattmås 26 0,8 

118 Järnsparv 29 0,7 

12 

antal 
punkt. 

704 
- --

1 

2 

9 

3 
4 

7 

12 

11 

5 
6 

10 

8 

19 

14 

13 

16 
15 

18 

26 
17 

21 

39 
19 

27 

22 
-- -

1974). Artummer, se av-

Grimsöomradet 
antal antal dominans 
rutor exemplar i% 

400 400 
- -

- - ---------

1 16,2 

2 1 16,3 
8 14 1,7 

3 3 7,7 
10 10 2,2 
6 22 1,1 

13 16 1,6 
12 24 0,9 
5 13 1,8 
9 6 3,0 
7 11 2,1 
4 11 2,1 

24 43 0,4 
11 5 3,2 
14 4 5,2 
15 9 2,3 
17 20 1, 2 
19 7 2,6 

20 24 0,9 
16 27 0,8 
18 31 o,6 
31 8 2,4 
23 20 1,2 

24 56 D,2 
22 28 □,7

� - - - ---------

15 1,7 
17 1,5 
18 1,4 
19 1,3 
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Tabell 4. Fördelning �v dominerande biotoper vid resp punkt i punkt
inventeringen. 696 av 704 punkter. 

Biotop 

Klarvattensjö 1) 

Vassjö 1) 
Astrand 
Mosse eller kärr 
Alkärr 
Betad sankäng 
Obetad sankäng 
Betesvall 
Hagmark 
Ek- o hasselskog 
Lövskog 
l'lker 
Hällmarkstallskog 

Antal 
punkter 

100 
12 
5 

11 
16 
2 

13 
19 
67 

5 
31 

102 
26 

Dominans 
i % 

14;4 
1. 7
□ ;7
1 t 6 
2.3 
o.3
1. 9
2.7
9.6
0,7
4.5 

14, 7 
3.7 

Biotop 
Antal 
punkter 

Mossrik tallskog 11 
Ängstallskog 6 
Blåbärsgranskog 44 
Sumpgranskog 9 
Ängsgranskog 0 

Dominans 
i % 

1,6 
□ ,9
6.3
1.3

Barrblandskog 89 12.0 
Blandskog 150 21.6 
Hygge 62 8,9 
Plantering 17 2,4 
Trädgård 5 □ ,7
Park 1 o, 1 
Bebyggelse 4 0,6 
Grustag 1 011
Summa 696

1) 
100.0 

1) Klarvattensjö och vassJo ingår inte i summan, eftersom de alltid
kombinerades med strandens biotop.

Tabell 5. Sammanställning av biotopuppgifterna i större grupper. 
100 % = 696 punkter. 

Antal Dominans 
"Biotop" punkter i %

Sankmark eller sjöstrand 159 22.0 
Skog 371 53.3 
Lövskog 52 7.5 
ea·rrskog 185 26.6 
Granskog 53 7,6 
Tallskog 43 6,2 
Barrblandskog 89 12,8 

Hygge eller plantering 79 11,4 

Skog+ hygge + plantering + alkärr 466 67,0 
Öppen mark (inkl hygge och grustag) 277 39,B 

3.2 Vattenfågelinventeringen 

Resultatet av vattenfågelinventeringen redovisas i tabell 6. I tabel
len har antalet noteringar räknats ihop till en maximisumma för var
je art. Pga dubbelräkningar (fåglar har räknats i två eller flera 
rutor) hänvisas läsaren till artred□visningen i avsnitt 4 för närmare 
information. 

Lominventeringen i augusti resp skrakinventeringen i november redo
visas under resp art. 

14 
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Tabell 6. Resultat av vattenfågelinventeringen. Det maximala antalet 
noteringar redovisas i den första kolumnen. Siffrorna är s g s genom
gående för höga pga dubbelräkningar. Som jämförelse redovisas anta
let kvadratkilometerrutor där resp art noterats. Jämför även texten 
under resp art. Artnummer, se avsnitt 4. 

Art 
1 Storlom 
2 Skäggdopping 
5 Häger 
7 Gräsand 
8 Kricka 
9 Vigg 

10 Brunand 
11 Knipa 
12 Småskrake 
13 Storskrake 
16 Knölsvan 
23 Fiskgjuse 
37 Sothöna 
45 Drillsnäppa 
50 Gr1hrut 
51 Fiskmås 
52 Skrattmås · 
53 Skräntärna 
54 Fisktärna 
55 Silvertärna 

Maximalt antal 
noteringar 

201 
78 
41 

138 
3 
7 
2 

82 
2 

97 
17 

31 
89 

193 
810 
292 

1 
299 

2 

3.3 Kvällsfågelinventeringen 

Antal km2-rutor 
med notering 

92 
40 
29 
83 
14 
12 
7 

53 
3 

55 
17 
65 
26 
56 
57 

127 
62 

1 
85 

2 

Någon separat sammanställning av kvällsfågelinventeringens resultat 

har inte gjorts. Materialet ingår i kartorna i avsnitt 4. 

3.4 Biotopinventeringen 

De planerade, tre mindre ytorna inventerades 2-3 gånger med linje

taxeringsmetoden. Det maximala antalet exemplar av varje art som då 
noterades (revirhävdande), redovisas i tabell 7. 

Linjerna lades i slingor, så att taxeringarna beräknas ha täckt he
la ytan. En omräkning av antalet par per 10 hektar ger för ek- och 

blandskogen i Ardala 108 par, för hygget på Äboö 8 par och för bland

skogen på Hyltingeö 35 par. Om endast tättingarna räknas med blir 
siffrorna 104, 8 resp 32. Fågeltätheten (tättingar) i sex olika ytor 
med rik lövskog i Sverige och Finland var enligt Enemar (1966) 44-85 

par per 10 ha. 

3.5 Övriga bidrag 

Utöver resultaten f�ån de nu nämnda inventeringa�na, har i den �fter

följande kartsammanställningen utnyttjats material från inventerarna, 

vilket insamlats dels mellan punkterna i punktinventeringen (rovfåg-

16 
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Tabell 7. Resultat av biotopinventeringen. Det maximala antalet par 
(vanligtvis sjungande�) under de två-tre inventeringarna redovisas 
nedan. Artnummer, se avsnitt 4. 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 
Ekskog Hygge Blam;lskog 
Årdala Åbop Hyltingeö 
Antal Dominans Antal Dominans Antal Dominans 

Art ear i % ear i % ear i % 
21 Bivråk 1 
45 Drillsnäppa 1 
43 Skogssnäppa 1 
56 Skogsduva 1 1 
57 Ringduva 2 8 3,8 
58 Gök 1 1 
65 Gröngöling 1 2 
66 Större hackspett 2 4 
68 Spill kråka 1 1 
75 Sommargylling 1 
71 Sångläl'ka -4
77 Kråka 1 2
78 Kaja 5 3,7 3
79 Skata 2
81 Nötskrika 2
83 Talgoxe 6 4,4 12 5,7 . 84 Blåmes 10 7,4 1
85 Svartmes 2 5 2,4 
86 Tofsmes 3
87 Entita 1 7 3,3 
88 Talltita 5 2,4 
82 Stjärtmes 1 4
89 Nötväcka 3 2,2 4
90 Trädkrypare 3 2,2 3
93 Björktrast 1 6 2,8 
94 Taltrast 4 3,0 6 2,8 
95 Rödvingetrast 3 2,2 2
96 Koltrast 3 2,2 12 5,7 
98 Buskskvätta 2 28,6 1
99 Rödstjärt 2

101 Rödhake 5 3,7 7 3,3 
107 Svarthätta 5 3,7 3
108 Trädgårdssångare 5 3,7 3
109 Törnsångare 1 3
110 Ärt sångare 1 
111 Lövsångare 2 17 8, 1 
113 Grönsångare 2 1
114 Kungsfågel 4 3,0 5 2,4 
115 Grå flugsnappare 4 3,0 2
116 Sv. flugsnappare 6 4,4 2
118 Järnsparv 3
119 Trätlpiplärka 1 7 3,3 
120 Sädesärla 6 2,8 
122 Törn skata 1 14 ,3 2
123 Stare 18 13,3 12 5,7 
124 Grönfink 2 2
125 Grönsiska 1 3
126 Hämpling 1 11., 3 
128 Domherre 1 1 
131 Bofink 22 16,3 21 10,0 
133 Gulsparv 1 3 42

28 7 32
3 

Antal "par" 135 100,0 7 100,0 211 100,0 
Antal arter 39 4 46 
Antal "par"/10 ha 108 8 35 
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lar, ugglor, skogshöns, trana och några till) dels under vattenfågel

inventeringen (samma arter som ovan samt mindre vanliga vattenfåglar). 

I samband med växtkartering gjordes omfattande noteringar av Thomas 

Rafstedt, vilka ingår i redovisningen, liksom över 100 uppgifter från 

Bo Ljungberg, insamlade i samband med en strandinventering. 

Som en fortsättning på Sten Österlöfs mångåriga undersökning av 

fiskgjusen i Båven, inventerades arten även detta år, huvudsakligen 

av Tony Haglund och Leif Carlsson. Resultatet redovisas vid denna art. 

Sedan 1971 har förf under häckningstid noterat alla fågelobserva

tioner i km
2
-rutor enligt UTM-systemet. Detta material har utnyttjats

vid kartritningen. För några, mycket varierande arter, anges särskilt 

om noteringen inte är från 1973. Författarens totala täckning för pe

rioden 1971-1973 framgår av figur 6 (minst en art noterad i rutan). 

Hur dålig täckningen ändå blir för en viss art, framgår av figur 7, 

som visar förekomsten av bofink. 

Slutligen behandlas i texten i avsnitt 4 resultaten av lominvente

ringen 18.8.1973 och av skrakinventeringen 11.11.1973. 

.. 

20 

. . 

I 1,.,1i..oa-o1 u,I 

.. 

Figur 6. Total täckning av 
färf:s observationer 1971-
1973 • 

Figur 7." Ftlrf: s observatio
ner av bofink untier häck
ningstid 1971-1973. 
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4. ARTVIS REDOVISNING

I den efterföljande redovisningen ingår det material som nämnts i av

snitt 3. I kartorna ingår således även sådana observationer som gjorts 

vid sidan av själva inventeringen. Avsikten har varit att ge en så 

god bild som möjligt av respektive arts förekomst. Härvid hade det 

självfallet varit önskvärt att införskaffa även det material som and

ra ornitologer besitter, men som alltid måste en gräns dras någon

stans. 

I texten kommenteras fortlöpande resultaten av delinventeringarna 

1973. Direkt efter rubriken redovisas vissa antalsuppgifter: 

- exemplar

- punkter

- km2-rutor

- 4km2-rutor

Det antal exemplar av arten som noterades under 
punktinventeringen 

Det antal punkter där ett eller flera exemplar av 
arten noterades under punktinventeringen 

Det antal kvadratkilometerrutor där arten noterades 
under vattenfågelinventeringen 

Det antal rutor om 4 km
2
, där arten noterats av nå

gon bidragsgivare (se avsnitt 3). Motsvarar antalet 
fyllda cirklar på motsvarande karta. 

4km2-rutorna har lagts så, att de linjer utefter vilka punktinven

teringen skedde, har hamnat mitt i rutan. Punkterna som hör till resp 

ruta har tagits ut efter inventerarnas noteringar. 

1 Storlom_- Gavia arctica 

Exemplar 21, punkter 15, km2-rutor 92, 4km2-rutor 48. 
Vid sidan av fiskgjusen är storlommen den art som under åren tilldra
git sig det största intresset i Båven. Under inventeringen 1973 kon
staterades 9 häckningar genom bofynd eller observation av ruvande 
storlommar. Ytterligare 13 par bedömdes som troli�a häckare. 

En särskild lominventering arrangerades den 18 augusti, på frivil
lig basis, varvid ett stort antal observatörer placerades ut runt i 
stort sett hela sjön. 

Vid denna sensommarinventering sågs 8 årsungar (födda 1973), vartill 
kommer ytterligare en som setts i juli-augusti men inte just denna dag. 
Räkning gjordes på alla platser vid fasta klockslag. Antalet fåglar i 
slutlig dräkt var 

- kl 07.30 108 ex 
- kl 08.30 124 ex 
- kl 09.00 107 ex 

De största ansamlingarna fanns i ruta 10-42 med 20 ex vid alla tre 
räknetillfällena och i ruta 13-45 med 17 ex 08.30. 

I samband med skrakräkningen 11.11 sågs 2 a 3 storlommar. 
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2 Skäggdopping - Podiceps cristatus 

Exemplar 9, punkter 9, km2-rutor 40, 4km2-rut□r 34. 

Skäggdoppingen förekommer huvudsakligen i de norra och västra delar
na där igenväxningen gått längst pga utsläpp av förorenat vatten 
från samhällena. Under vattenfågelinventeringen noterades 78 ex jäm
fört med 9 i punktinventeringen. Den 18 augusti räknades 101 skägg
doppingar och 11.11 fanns 5-8 ex kvar. 

3 Svarthakedopping - Podiceps auritus 

Ingen observation gjordes i Båven, däremot i två mindre sjöar och i 
en anlagd fiskdamm. 

4 Smådopping - Podiceps ruficollis 

Noterades i damm vid Töversta, Skebokvarn. 

5 Häger - Ardea cinerea 

Km2-rutor 29. 
Häckning konstaterades i tre kolonier med 1, minst 3 resp minst 12 
bon. 18.8 sågs 5 ex och 11.11 6 ex. 

6 Rördrom - Botaurus stellaris 

En tillfällig observation gjordes 16.6 vid Vällkärr, Sparreholm. 

7 Gräsand - Anas platyrhynchos 

Exemplar 12, punkter 10, km2-rutor 83, 4km2-rutor 53. 

Punktinventering är helt oanvändbar för gräsand. Sex häckningar rap
porterades, varav fyra hade 3, 5, 5-6 resp 9 ungar. 18.8 sågs 67 gräs
änder och 11.11 mellan 275 och 325 ex. 

8 Kricka - Anas crecca 

Km2-rutor 14, 4km2-rutor 13. 

Under punktinventeringen sågs endast 2 krickor. Ingen observation 
gjordes 18.8 och 11.11. 

9 Vigg - Aythya fuligula 

9 ex samt tre kullar rapporterades. Ingen observation 18.8, 2 ex 11.11. 

10 Brunand - Aythya ferina 

Sammanlagt noterades 4 ensamma a och 1 � samt ett bo med 12 ägg. 

11 Knipa - Bucephala clangula 

Km2-rutor 53, 4km2-rutor 44. 

Knipan ökar allt mer. Ca 20 häckningar rapporterades, varav 1 med 2 
ungar, 1 med 3, 1 med 4, 2 med 5, 3 med 6 och 2 med? ungar. Under 
punktinventeringen sågs endast 4 ek, 18.8 11 ex samt 11.11 41 rastan
de och 92 sträckande mot S eller SW. 

12 Småskrake - Mergus serrator 

Ett par sågs på tre olika platser, men gjorde långa Förflyttningar, 
varför det kan ha rört sig om samma par på alla platserna. 

24 
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13 Storskrake - Mergus merganser 
Km2-rutor 55, 4km2-rutor 37. 
Storskrakar observerades huvudsakligen i mellersta o�h södra 83ven. 
6 ex sågs i punktinventeringen. 21 kullar rapporterades varav med 2 
ungar, 1 med 3, 1 med 6, 3 med 7, 4 med 8, 3 med 9, 3 med 10, 1 med 
11, 1 med 14 samt 1 med 16 ungar. 

Vid lominventeringen 18.8 räknades 138 storskrakar med 21 ex som 
mest i en km2-rut□• 

Räkningen den 11 november avsåg i första hand rastande storskrakar. 
Observatörer fanns utplacerade runt hela sjön och räkningar gjordes 
från fasta platser vid fyra tidpunkter under förmiddagen. Resultat: 

- kl 09.00 504 ex 
- kl 09.30 234 ex 
- kl 10.00 756 ex 
- kl 10.30 706 ex 

De stora variationerna tyder dels på stor rörlighet, dels på att 
stora vattenytor ändock var skymda från observationsplatserna. Kl 
10.15 kom således ca 150 storskrakar framsimmande vid en observations
plats. Någon liknande summa finns inte i närheten vid något av klock
slagen. En uppskattning ger vid handen att mellan 700 och 950 stor
skrakar denna förmiddag rastade i Båven. En viss sträckor□ noterades. 

14 Grågås - Anser anser 
1 ex sågs 18.B. 

15 Kanadagås - Branta canadensis 
Noterades häckande i en ruta. 

16 Knölsvan - Cygnus olor 
Km2-rutor 17, 4km2-rutor 13. 
Båven är ingen lämplig häckningssjö för knölsvan. Av sex kullar be
stod 3 av 4 ungar och 2 av 6 ungar. 18.8 sågs ett par med tre ungar 
och 11.11 7 ex, varav två årsungar. 

17 Ormvråk - Buteo buteo 

Exemplar 30, punkter 29, 4km2-rutor 58. 
Som väntat var ormvråken den "vanligaste" rovfågeln i området. Efter
som alla rovfåglar skulle noteras även mellan punkterna och i samband 
med vattenfågelinventeringen, har antalet 4km2-rutor blivit större än 
antalet s·edda exemplar i punktinventeringen. 

18 Sparvhök - Accipiter nisus 
Denna sent häckande och undanskymt levanc� rovfågel sågs vid endast 
tre tillfällen under hela inventeringen. Därtill kommer en obs 18.8. 

19 Duvhök - Accipiter gentilis 

Resultatet blev inte mycket bättre för duvhöken än för sparvhöken. 
Notering finns från endast 6 rutor. 18.8 sågs dessutom 2 ex och.11.11 
en gammal�-

20 Örn - Aquila/Haliaeetus sp 
En obestämd örn, troligen havsörn, flög 11.11 över mot SW. 
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21 Bivråk - Pernis apivorus 
Exemplar 11, punkter 10, 4km2-rutor 16. 
Då inventeringen inleddes i maj hade endast de första exemplaren av 
bivråk återvänt från Afrika. Detta kan ha bidragit till att endast 
11 ex noterades, väl spridda över ytan. 

22 Brun kärrhök - Circus aeruginosus 
1972 påbörjades en häckning i ett smalt vassbälte, men den fullfölj
des aldrig. Under 1973 gjordes två tillfälliga observationer inom ytan. 

23 Fiskgjuse - Pandion haliaetus 

Exemplar 11, punkter 9, km2-rutor 65, 4km2-rutor 39. 
Vattenfågelinventeringen resulterade i observation av fiskgjuse i 65 
km2-rutor, medan punktinventeringen endast gav 11 ex. Dessa siffror 
ska jämföras med nedanstående sammanställning, som gjorts ur det ma
terial Tony Haglund och Leif Carlsson med medhjälpare insamlat 1973 
inom ramen för Sten Österlöfs mångåriga uppföljning av fiskgjusen i 
Båven. Materialet avser det första av två besök (19.5-2.6); häcknings
resultatet framgår således inte. Viss komplettering har gjorts av Tho
mas Rafstedt och Bo Ljungberg. 

Boets tillstand
1 

häckning 

Gammal boplats, inget bo funnet 
Nedrasat eller kullblåst, ingen gjuse sedd 
Obeboeligt (lutar etc), ingen gjuse sedd 
Boet tomt 
- ingen gjuse sedd
- 1 eller 2 gjusar sedda
Häckning
- endast skalrester funna
- 2 ägg och/eller ungar
- 2 ägg+ skalrester � minst 3 ägg
- 3 ägg och/eller ungar
Inte besökt, häckning enligt annan observatör
Inte besökt, obebott enligt annan observatör
Inte besökt av någon 1973

Summa 

varav 
- beboeliga bon
- bebodda bon
- kontrollerade häckningar
- misslyckade på tidigt stadium 

Antal 
2 
7 
5 

7 
4 

1 
5 
1 

16 
1 
3 
3 

55 

35-36
23-24

23
1

Genomsnittligt antal ägg och/eller ungar (22 kullar) 2,8

Antalet häckningar av fiskgjuse i Båven fortsätter att sjunka, från 
tex 29 1970 och 26 1971 till 23 under 1973. 

Ett mycket grovt mått på tätheten erhålls vid en jämförelse med 
sjöns storlek, men många andra faktorer spelar självfallet in, såsom 
sjöns form och därmed strandens längd, antal holmar med användbara be
träd, födotillgång etc. I Båven är tätheten, med detta grova mått, 
0,34 häckningar per km2, vilket kan jämföras med Äsnen i Småland, en 
annan lokal med många häckningar, där tätheten ligger kring 0,27 bon 
per km2. 

28 
Mittuppslaget: Intryck av skär
gård. Centrala Båven. Foto: 
Ingmar Holmåsen/N 
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24 Lärkfalk - Falco subbuteo 

Exemplar 2, 4km2-rutor 10. 

Lärkfalkens ankomst är sen, liksom hos bivråken. Ruvningen torde ha 
pågått hela inventeringsperioden, vilket minskat observationschan
serna. 

25 Pilgrimsfalk - Falco peregrinus 

Den så gott som utrotade pilgrimsfalken (endast några par kvar i hela 
landet) uppges ha iakttagits i 1 ex 18.8, men någon fullständig klar
het har inte erhållits. 

26 Tornfalk - Falco tinnunculus 

Sedan nästan hela det svenska beståndet dödats av jordbruksgifter, 
har en viss återhämtning skett sedan mitten av 1960-talet, dock inte 
tillnärmelsevis i samma takt som för gulsparven (se denna art). En 
häckning konstaterades inom Båvenområdet 1973, men därutöver sågs ing
en tornfalk förrän under sträcket, 2 ex 18.8. 

27 ·orre - Lyrurus tetrix 

Exemplar 44, punkter 36, 4km2-rutor 20. 

Många mossar har växt igen under 1900-talet, bl a på grund av utdik
ning och plantering. Enligt denna undersökning finns en ordentlig 
stam nu endast på Fjällveden. Ett större antal skulle sannolikt ha 
uppnåtts om inventeringen genomförts tidigare, eftersom orrens spel
aktivitet är som högst i mars-april. 

/ 

28 Tjäder - Tetrao urogallus 

Till skillnad från orren, så upphör tjädern helt med sitt spel på 
senvåren. Punktinventeringsmetoden är därför inget lämpligt medel att 
kartlägga tjäderns förekomst med. Endast 2 ex sågs. 11.11 sågs dess
utom en tupp. 

29 Järpe - Tetrastes bonasia 

Liksom för tjädern, är de använda metoderna olämpliga för inventering 
av järpe. Inte någon observation rapporterades. Förf har dock gjort 
höst-/vinterobservationer av arten inom området. 

30 Fasan - Phasianus colchicus 

Exemplar 21, punkter 18, 4km2-rutor 19. 

Förvånansvärt få fasaner ses numera, men den hör ju heller inte hemma 
i våra. marker. 

31 Vaktel - Coturnix coturnix 

1 spelande 8 hördes mitt på dagen den 29.5 nära Uddberga. 

32 Trana - Grus grus 

Tranans förekomst i Sörmland är mycket dåligt känd. Främst störnings
risken har gjort att någon inventering aldrig genomfErts. Inom Båven
området kunde tre häckningar fastställas (observation av ungar). Tra
nor observerades i 9 rutor, men det kan ha rört sig om födosökande 
fåglar från de tre häckningarna eller i några fall om översomrare, 
ännu inte könsmogna fåglar. 

32 
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33 Vattenrall - Rallus aguaticus 

Förekom i 10 ;ut□r, varav endast tre vid Båven och övriga vid mindre 
sjöar, Punktinventeringen gav endast 2 rallar, medan kvällsfågelin
venteringen bidrog med resten. En inventering i april - början av maj 
skulle alldeles säkert ha gett fler spelande a.

34 Småfläckig sumphöna - Porzana p□rzana 

En spelande a hördes tillfälligt. 

35 Kornknarr - Crex crex 
En tillfällig observation vid Töversta, Skebokvarn. 

35 Rörhöna - Gallinula chl□ropus 

Exemplar 1, punkter 1, 4km2-rut□r 8. 

Rörhönan är svår att få se under en kort observationsperi□d, men vtt
rar sig tidvis högljutt, främst dock tidigare på säsongen än vår in
ventering. 

37 Sathöna - Fulica atra

Exemplar 21, punkter 9, km2-rutor 25 1 4km2-rut□r 28. 

15 häckningar rapporterades, varav 1 med 1 unge, 3 med 2, 4 med 3 
samt 2 med 4 ungar. 18.8 räknades 9 sothöns. 

38 Strandskata - Haematopus □stralegus 

Tillfälligt noterad under försommaren. 

39 Tofsvipa - Vanellus vanellus 

Exemplar 13, punkter 9, 4km2-rutor 32. 

Tofsvipan förekommer väl spridd över området, men är ingenstädes all
män. 

40 Enkelbeckasin - Gallinago gallinag□ 
Exemplar 32, punkter 31, 4km2-rutor 44. 

En betvdligt större siffra skulle ha erhållits om inventeringen gjorts 
i april-maj. 

41 Morkulla - Scolopax rusticola 

Exemplar -, punkter -, 4km2-rut□r 8. 

Morkullan är sannolikt den art sam blev sämst kartlagd av alla i Bå
venområdet. Punktinventeringarna gjordes för sent på morgonen och 
kvällsfågelinventeringarna för sent på kvällen för att alla spelande 
morkullor sam dock finns i området skulle komma med i protokollen. Se
dan vårjakten upphörde har morkullan ständigt ökat och borde rimligt
vis ha noterats i_snart sagt varje 4km2-ruta! 

42 Storspov - Numenius arguata 

Exemplar 3, punkter 3, 4km2-rutor 4. 

Siffrorna säger allt om storspovens förekomst. 

43 Sk□gssnäppa - Tringa ochropus 

Exemplar 21, punkter 19, 4km2-rut□r 26. 
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Aktiviteten var god under inventeringen, men antalet skogssnäppor ha
de kanske kunnat fördubblas med räkningar i april-maj i stället. 

44 Grönbena - Tringa glareola 

Två tillfälliga observationer gjordes. Sannolikt förbiflyttare. 

45 Drillsnäppa - Tringa hypoleucos 

Exemplar 7, punkter 7, km2-rutor 56, 4km2-rutor 39. 

Under vattenfågelinventeringen noterades 89 drillsnäppor, men dubbel
räkningar kan ha förekommit i några fall. 

46 Rödbena - Tringa totanus 

Två - sannolikt tillfälliga - observationer gjordes. Inlandshäckningar 
har dock förekommit under senare år i Sörmlanel·. 

47 Gluttsnäppa - Tringa nebularia 

En observation gjordes under hästflyttningen i augusti. 

48 Brushane - Philomachus pugnax 

Två tillfälliga observationer av rastande �. 

49 Silltrut - Larus fuscus 

Två tillfälliga observationer på försommaren. 

50 Gråtrut - Larus argentatus 
Exemplar 10, punkter 7, km2-rutor 57, 4km2-rutor 41. 

Vattenfågelinventeringen gav 193 ex. I två av rutorna beräknas ca 20-
22 par ha häckat. 

51 Fiskmås - Larus canus 

Exemplar 166, punkter 62, km2-rutor 127, 4km2-rutor 67. 

Resultatet från punktinventeringen ger fiskmåsen en delad 17:e plats 
med dominansvärdet 1,6 %. Vattenfågelinventeringen resulterade i hela 
810 fiskmåsar. Även om viss dubbelräkning föreligger, så är det helt 
klart att fiskmåsen är den vanligaste vattenfågeln i Båven. 

52 Skrattmås - Larus riribundus 

Exemplar 84, punkter 35, km2-rutor 62, 4km2-rutor 44. 

Vattenfågelinventeringen gav minimum 292 fåglar. Som mest noterades 
83 bon i en km2-ruta. 

53 Skräntärna - Hydroprogne tschegrava 

Tillfällig gäst från Östersjön. En observation under våren och 9 ex 
18.8. 

54 Fisktärna - Sterna hirundo 

Exemplar 38, punkter 26, km2-rutor 85, 4km2-rutor 40. 

Under vattenfågelinventeringen räknades 299 fisktärnor. Den största 
kolonin var på ca 20 par. 

55 Silvertärna - Sterna paradisaea 

Observerades i två rutor under vattenfågelinventeringen. 
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56 Skogsduva - Columba □enas 

Exemplar 34, punkter 33, 4km2-rutor 33. 

Skogsduvan hade spelsäsongen långt bakom sig vid inventeringstillfäl
let. Kartan ger dock en fingervisning om hur beroende skogsduvan är 
av de äldre ekbestånd som finns i de nordvästra delarna av området. 

57 Ringduva - Columba palumbus 

Exemplar 387, punkter 285, 4km2-rutor 92. 

Till skillnad från skogsduvan spelade ringduvan för fullt - för den 
andra kullen. Kartan uppvisar visserligen några luckor, men sannolikt 
finns ringduvan även där. Enligt punktinventeringen skulle ringduvan 
vara områdets femte art och utgöra 3,8 % av alla fåglar. Detta är sä
kerligen inte helt korrekt. Dels så kan man knappast undgå att höra 
även avlägsna ringduvor, till skillnad från många andra arter, dels 
är vissa tidigt sjungande arter underrepresenterade. 

58 Gök - Cuculus canorus 

Exemplar 181, punkter 172, 4km2-rutor 79. 

På grund av att göken är så högljudd, föreligger stor risk för dub
belräkning. En nedskärning med ca 30 % skulle möjligen ge en mer kor
rekt siffra. Dominansvärdet 1,8 % ger göken en delad 15:e plats. 

59 Sparvuggla - Glaucidium passerinum 

Någon rapport från våren/sommaren finns inte, däremot sågs 1 ex 11.11. 

60 Kattuggla - Strix aluco 

4km2-rutor 21. 

Punktinventeringen gav endast en uppgift, en kull som ännu inte tyst
nat en stund efter soluppgången. Flertalet uppgifter har lämnats av 
förf. 

61 Hornuggla - Asio otus 

4km2-rutor 21. 

Säsongen var mycket god för hornuggla pga den goda gnagartillgången. 
Förf ensam noterade 24 kullar inom området och ytterligare tre ome
delbart utanför gränsen. Dessutom föreligger observation av 5 spelande 
eller sedda ex. 

62 Pärluggla - Aegolius funereus 

1973 noterades pärluggla i 4 rutor, varvid häckning konstaterades i 
tre av fallen. Ytterligare 4 � vårarna 1971-72 har markerats med o
fyllda cirklar på kartan. 1 ex sågs 18.8 i samband med lominventering
en. 

63 Nattskärra - Caprimulgus europaeus 

Vid riksinventeringen av nattskärra 1970, rapporterades 46 ex från 
Södermanland (Stolt 1972). Endast Gotland hyste fler par enligt denn� 
undersökning. Av de 46 var endast en från Båvenområdet. 1973 hörde 
förf 7 ex, fördelade på 5 st 4km2-rutor, inom inventeringsytan. 

64 Tornsvala - Apus apus 

Exemplar 103, punkter 39, 4km2-rutor 48. 

Tornsvalan hör till de arter "vid bebyggelse'' som blivit klart under-
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representerade i denna undersökning. Alla tornsvalor som sågs "över 
skog och sjö" och som inte säkert kunde hänföras till viss bebyggelse 
bokfördes som "besökare" och ingår inte i ovanstående siffror. 

65 Gröngöling - Picus viridis 

Exemplar 81, punkter 76, 4km2-rutor 67. 

Täckningen är mycket god i de västra delarna av Båvenområdet, men 
många luckor finns i främst de_ sydöstra. Atminstone delvis torde det
ta bero på att många skogsägare fullständigt rensat sina skogar från 
aspar, ett träd som gröngölingen är helt beroende av för sin häckning. 

66 Större hackspett - Dendrocopos major 
Exemplar 54, punkter 51, 4km2-rutor 43. 

Subjektivt sett var det ont om större hackspett i skogarna våren 1973. 
Hösten 1972 företog arten en omfattande utvandring, vilket resultera
de i fångstsiffror som 48 ex vid Hartsö-Enskär fågelstation och 359 
ex vid Falsterbo. Fångsten hösten 1973 var endast 2 ex på Enskär. Ned
gången i häckningsterrängen Får därmed anses styrkt, vilket också be
kräftas vid en jämförelse med punktinventeringens resultat för t ex 
gröngöling. Normalt är större hackspetten betydligt vanligare än grön
gölingen. 

På kartan oar rutor som täcks av observationer Från enbart åren 1971-
1972 markerats med ofyllda cirklar. 

67 Mindre hackspett - Dendrocopos minor 

Exemplar 3, punkter 3, 4km2-rutor 5. 
Den mrndre hackspetten är betydligt mera tystlåten under maJ-Juni an 
den större (mars-april hade varit att föredra). Det är heller inte 
uteslutet att några mindre hackspettar förväxlats med göktyta och bli
vit boKförda under denna art. Någon allmän förekomst kan man dock in
te räkna med. 

68 Spillkråka - Dryocopus martius 
Exemplar 38, punkter 36, 4km2-rutor 42. 
Trots utbredd hyggesverksamhet på Ripsa-landet finner ma� den största 
tätheten i detta barrskogsområde, dock inte där uthuggningen är längst 
kommen, på själva Fjällveden. 

69 Göktyta - Jynx torguilla 

Exemplar 22, punkter 22, 4km2-rutor 24. 
Förekomsten ungefär som man kunde vänta för denna hål- och holkhäcka
re. Se dock mindre hackspett ovan. 

70 Trädlärka - Lullula arborea 

Exemplar 6, punkter 6, 4km2-rutor 11. 
Tillbakagången för trädlärkan har varit kraftig under 1900-talet. En 
sammanställning för 1972 gav endast 33 par i Sörmland, en siffra som 
antogs vara för liten. Ingen av rapporterna avsåg Båvenområdet. I Bå
veninventeringen konstaterades nu spelande a på 11 lokaler, vilket 
visar hur värdefull inventeringen var. 

40 



+"" .... 

10 

50 

40 

82 St.1!!rtmes - Aegi thalos c_audatus 

1D 

f' 

•··· 
,r;r:.i; 

i;,·· 
\0 

� 
b:I' ·�Ja�;!!-:'�·

1,.1;)�''1.'' 

:,,, "' �::; 

Lii 
'" l(;!I'.' 

00 

10 

89 Nötväcka - Sitta europaea

50 

40 

IN 

,.I-' h,.. 50 

\D 

20 

1974-08-01 IN 

10 

'°I imdiffl±f� 
, I • I k?lk J,J,,<kl� J I I I� +=+-.. , , 50

t:ml r.:1.1mwr.+i1-f r\rr� 1 rn 
U l I l I .1 };'\� I l '1 J l'li;l, I /I I 1 ',O40 1 1 

l'\iffl· I 1i 

00 

90 Trädkrvpare - Certhl..a familiaris IN 

-� d I I l�-1=+::::i , , 5D

\O! ' 

l\Jkrfl· I I l!f�I I I 4J.til,tli 1��1n 
I

•
�o 

91 Gärdsmyg - troglodytes IN 



71 Sånglärka - Alauda arvensis 

Exemplar 327, punkter 189, 4km2-rutor 83. 

Dominansvärdet 3,2 % ger en delad 7:e plats i punktinventeringen. Viss 
dubbelräkning kan inte uteslutas i de öppna marker där sånglärkan vis
tas; samma exemplar kan ha hörts från flera punkter. 

72 Ladusvala - Hirundo rustica 

Exemplar 26, punkter 13, 4km2-rutor 25. 

Flertalet observerade ladusvalor noterades som besökare och in�år in
te i siffrorna ov_an ( jfr tornsvala, hussvala m fl).

73 Hussvala - Delichon urbica 

Exemplar 38, punkter 10, 4km2-rutor 15. 

Se ladusvala. Kartbilden är således helt missvisande. 

74 Backsvala - Riparia riparia 

Saknas uppenbarligen helt i området. Under vårsträcket har enstaka ex 
setts över mindre vatten. 

75 Sommargylling - Oriolus oriolus 

Två tillfälliga observationer av ensamma, sjungande 8 gjordes 9 juni 
vid Sparreholm resp Vibyholm. Har noterats även 1974. 

76 Korp - Corvus corax 

Exemplar 4, punkter 1, 4km2-rutor 10. 

Endast en häckn'ing är känd. Totalt sågs 16 ex i Båvenområdet. 

77 Kråka - Corvus corone 

Exemplar 323, punkter 216, 4km2-rutor 84. 

Dominansvärde 3,2 %, delad 7:e plats med koltrast och sånglärka. 

78 Kaja - Corvus monedula 

Exemplar 286, punkter 91, 4km2-rutor 58. 

Dominansvärde 2,8 %, 13:e plats. I genomsnitt sågs 3,1 ex per obser
vationspunkt av denna kolonihäckare, vilket överträffas endast av hus
svala och stare. Observera frånvåron i Fjällveden. 

79 Skata - Pica pica 

Exemplar 64, punkter 46, 4km2-rutor 43. 

Underrepresenterad på samma sätt som·tornsvala m fl, men inte i sam
ma utsträckning, eftersom skatorna ger sig ut ganska långt i terräng
en från sin häckningsplats, men ändå i närheten av denna. 

80 Nätkråka - Nucif�aga caryocatactes 

Exemplar 9, punkter 9, 4km2-rutor 14. 

Saknas i stort sett i området med undantag f�r Fjällveden. Artens 
tystlåtenhet under häckningstid, gör den emellertid extremt svar1n
venterad. I samband med lominventeringen 18.8 sågs 7 ex och vid skrak
inventeringen 11. 11 4 ex. 
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81 Nötskrika - Garrulus glandarius 

Exemplar 49, punkter 49, 4km2-rut□r 39. 

Liks□m nätkråkan mycket tystlåten under häckningstiden och knappast 
möjlig att helt kartlägga med denna typ av inventering. 

82 Stjärtmes - Aegithalos caudatus 

Exemplar 9, punkter 5, 4km2-rutor 22. 

Den kraftiga vandringsrörelse som inträffade hösten 1973, med tex 
224 ringmärkta stjärtmesar vid Hartsö-Enskär fågelstation �ch 827 vid 
Hammarö i·norra Vänern, förebådades inte på något sätt av invente
ringsresultatet. De vandrande fåglarna var uppenbarligen av nord□st
ligt ursprung, vilket bekräftas av en Moskva-märkt mes vid Hammarö. 
Vid skrakinventeringen 11.11 sågs en flock på 10-12 ex. 

83 Talgoxe - Parus major 

Exemplar 289, punkter 229, 4km2-rutor 97. 

Dominansvärde 2,9 %, delad 11:e plats. Som för alla efterföljande me
sar gäller den begränsningen, att en inventering av punkttyp bör gö
ras i mars-april för att korrekta värden ska uppnås för dessa tidigt 
sjungande.arter. 

84 Blåmes - Parus caeruleus 

Exemplar 60, punk�er 43, 4km2-rutor 47. 

De goda häckningssäs□ngerna och övervintringsbetingelserna under se
nare år, återspeglas inte alls i inventeringssiffrorna, av skäl som 
anges ovan under talgoxe. Jfr tex Wahlen (1973). 

85 Svartmes - P�rus ater 

Exemplar 65, punkter 55, 4km2-rutor 47. 

Förvånansvärt få noteringar med hänsyn till författarens egna obser
vationer i området. 

86 Tofsmes - Parus cristatus 

Exemplar 39, punkter 26, 4km2-rutor 24. 

Relationerna mellan svartmes och tofsmes synes riktiga, i övrigt gäl
ler samma kommentar som för svartmes. 

87 Entita - ParuS_.J2illustris 

Exemplar 56, punkter 42, 4km2-rutor 44. 

Resultatet mycket svårbedömt. 

88 Talltita - Parus montanus 

Exemplar 65, punkter 52, 4km2-rutor 47. 

Likheten med svartmesuppgifterna är slående. Enligt förf:s mening 
borde dock talltitan ha noterats betydligt oftare än svartmesen. Se 
dock kommentaren vid talgoxe. 

89 Nötväcka - Sitta �uropaea 

Exemplar 56, punkter 50, 4km2-rutor 51. 

Liksom för mesarna gäller att en inventering i mars-april skulle ha 
gett ett mera korrekt resultat. 
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90 Trädkrypare - Certhia familiaris 

Exemplar 59, punkter 55, 4km2-rutor 51. 

Sjunger som bäst i mars-april, varför många missats. De senaste vint
rarnas ringa kyla och 1969 års stormfällningar har varit positiva för 
trädkryparen, vilket också återspeglats i fångstsiffrorna vid fågel
stationerna höstarna 1972 och 1973. 

91 Gärdsmyg - Troglodytes troglodytes 

Exemplar 11, punkter 10, 4km2-rutor 13. 

Den vittljudande sången hördes på förvånansvärt få punkter, särskilt 
med hänsyn till artens ökning(?) under senare år. 

92 Dubbeltrast - Turdus viscivorus 

Exemplar 20, punkter 17, 4km2-rutor 21. 

Oväntat få dubbeltrastar registrerades, även om den intensivaste sång
perioden var förbi. Möjligen har dubbeltrastsång i en del fall slent
rianmässigt bokförts som koltrastsång! 

93 Björktrast - Turdus pilaris 

Exemplar 182, punkter 124, 4km2-rutor 78. 

Björktrasten belade 15:e plats. Som väntat för en art som ofta häckar 
kolonivis finns vissa luckor på kartan samtidigt som antalet sedda ex 
per punkt var relativt stort: 1,47. 

94 Taltrast - Turdus philomelos 

Exemplar 303, punkter 248, 4km2-rutor 93. 

De över trehundra taltrastarna som räknades in medförde en 10:e plats 
för arten. Täckningen är mycket god. 

95 Rödvingetrast - Turdus iliacus 

Exemplar 105, punkter 91, 4km2-rutor 63. 

Omedelbart efter rödvingetrastens etablering som häckfågel i Sörmland 
i slutet på SO-talet, skedde en hastig uppgång under 1960-talets förs
ta hälft. En viss stagnation och instabilitet tycks ha inträtt sedan 
dess. Trots detta finns rödvingetrasten nu med bland de 25 vanligaste 
arterna. 

96 Koltrast - Turdus merula 

Exemplar 324, punkter 256, 4km2-rutor 100. 

3,2 % av fåglarna i punktinventeringen var koltrastar, vilket ger en 
delad 7:e plats. Under inventeringsperioden genomfördes andra- och ev 
tredjehäckningarna. 

97 Stenskvätta - Oenanthe oenanthe 

Exemplar 17, punkter 15, 4km2-rutor 23. 

Det har allmänt talats om en minskning av antalet stenskvättar under 
senare år, men huruvida resultatet från punktinventeringen är en be
kräftelse av detta eller beror på en brist hos metoden är svårt att 
säga. 
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98 Buskskvätta - Saxicola rubetra 

Exemplar 53, punkter 43, 4km2-rutor 48. 

Det relativt stora antalet buskskvättor har åtminstone förvånat förf. 
Under kvällsinventeringarna i Fjällveden noterades ganska många busk
skvättor på kalhuggna ytor, oftast sanka, ett gott stycke från andra 
öppna marker. 

99 Rödstjärt - Phoenicurus phoenicurus 

Exemplar 48, punkter 44, 4km2-rutor 39. 

Rödstjärten har, enligt författarens subjektiva bedömning, minskat åt
skilligt under de sista tio åren. Det ringa antalet inräknade röd
stjärtar motsäger inte att en minskning kan ha skett, men jämförelse
material från området saknas. 

100 Näktergal - Luscinia luscinia 

Exemplar 9, punkter 9, 4km2-rutor 27. 

Näktergalen påträffas huvudsakligen i den västra delen av området. 
Ett stort antal sjungande 8 hördes i samband med artens ankomst, men 
många av dessa lokaler stod snart åter tomma, vilket delvis förklarar 
det låga antalet som hörts under punktinventeringen. Dessutom sjunger 
näktergalen mera intensivt under kvällen än under morgonen. Hela 46 8 
registrerades under kvällsfågelinventeringen. 

101 Rödhake - Erithacus rubecula 

Exemplar 209, punkter 161, 4km2-rutor 89. 

Det låga antalet rödhakar, tex jämfört med tal- och koltrast, får 
delvis tillskrivas den sena inventeringstidpunkten. En motsvarande 
räkning i april-maj skulle otvivelaktigt ha placerat arten högre än 
på 14:e plats. Täckningen av ytan blev dock mycket god. 

102 Gräshoppsångare - Locustella naevia 

Exemplar 2, punkter 2, 4km2-rutor 5. 

Under punktinventeringen hördes sjungande gräshoppsångare vid Dalsjön, 
Helgesta, och i Långdunkerskärren, Hyltinge. I samband med kvällsfågel
inventeringen gjordes endast en observation: Jakobsberg, 1 8. Slutli
gen finns en rapport från Tenaren, Ripsa, och uppgift om 2 8 vid Ja
kobsberg resp Haversjön, båda Björnlunda och omedelbart utanför inven
teringsområdet. 

103 Rörsångare - Acrocephalus scirpaceus 

Exemplar 20, punkter 18, 4km2-rutor 43. 

Jämfört med punktinventeringen gav kvällsfågelinventeringen föga bätt
re utbyte, endast 32 ex. Med hänsyn till rörsångarens krav på blad
vass för sin häckning, kan resultatet anses vara gott, eftersom igen
växningen ännu inte kommit så långt i Båven. En fortsatt gödning av 
vattnet kommer dock att innebära att de nu glesa vassarna tätnar. En 
räkning om tio år skulle kunna ge flerdubbelt antal rörsångare. 

104 Kärrsångare - Acrocephalus palustris 

En tillfällig observation 7.6 vid Frändesta. 
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105 Sävsångare - Acrocephalus schoenobaenus 

Exemplar 18, punkter 15, 4km2-rutor 48. 
Resultatet är mycket likt det för rörsångaren. Kvällsinventeringen gav 
dock betydligt bättre resultat, 89 ex, men det allmänna intrycket bland 
inventerarna var nog att det var ont om sävsångare. Sävsångarens annor
lunda krav på häckningsbiotopen, jämfört med rörsångaren, återspeglas 
eventuellt av utbredningen (jämför kartorna), men något säkert kan in
te sägas förrän en jämförelse gjorts med vegetationen. 

106 Härmsångare - Hippolais icterina 

Exemplar 3, punkter 3, 4km2-rutor 3. 
Härmsångaren måste betraktas som en ren sällsynthet i området. 

107 Svarthätta - Sylvia atricapilla 
Exemplar 136, punkter 123, 4km2-rutor 76. 

Som väntat var förekomsten glesare på Fjällveden än i ovriga delar. 
Trädgårdssångaren var mer än dubbelt så vanlig som svarthättan totalt 
sett. 

108 Trädgårdssångare - Sylvia borin 
Exemplar 290, punkter 239, 4km2-rutor 101. 
Trots att trädgårdssångaren antalsmässigt endast belade en delad 11:e 
plats, hamnar den med sin notering i 101 rutor på en fjärde plats i 
fråga om spridning över området. Endast bofink, lövsångare och träd
piplärka antecknade� i fler rutor. 

109 Törnsångare - Sylvia communis 
Exemplar 85, punkter 71, 4km2-rutor 46. 
Den fortgående minskningen av törnsångare på kontinenten och i Eng
land, som tillskrivits dels växtgifter dels den mångåriga torkan sö
der om Sahara, äger uppenbarligen också rum i Sverige. Resultatet 
måste betecknas som mycket dåligt. 

110 Artsångare - Sylvia curruca 
Exemplar 39, punkter 39, 4km2-rutor 36. 
Resu.l tatet är svårt att värdera. En jämförelse av kartorna för törn
och ärtsångare är intressant. Endast i tretton rutor noterades båda 
arterna, i övrigt är utbredningen artskild. 

111 Lövsångare - Phylloscopus trochilus 
Exemplar 867, punkter 491, 4km2-rutor 113. 
Näst efter bofinken den vanligaste arten i området med dominansvärdet 
8,6 %. Avståndet till bofinkens 13,9 är väldigt stort, betydligt stör
re än det uppskattas ha varit för 10 år sedan. Resultaten i Svensk 
Häckfågeltaxering visar ju också på en årlig minskning för lövsånga
ren. Motsvarande skillnad föreligger inte i Västmanland (se tabell 3). 

112 Gransångare - Phylloscopus collybita 
En tillfällig observation gjordes 10 juni i Ardala, men fågeln hördes 
inte 17 juni. 
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113 Grönsångare - Phylloscopus sibilatrix 

Exemplar 41, punkter 33, 4km2-rutor 33. 
Förekomsten är koncentrerad till centrala Båven. 

114 Kungsfågel - Regulus regulus 

Exemplar 161, punkter 128, 4km2-rutor 71. 
lnventeringsresultatet är sannolikt något för dåligt, pga den sena 
inventeringstidpunkten (jfr talgoxe). 

115 Grå flugsnappare - Muscicapa striata 
Exemplar 32, punkter 25, 4km2-rutor 26. 

En art med så svag och föga utpräglad sång som grå flugsnapparen und
går lätt en inventerare. Metoden är direkt dålig för denna ar·t. 

116 Svartvit flugsnappare - Ficedula hypoleuca 

Exemplar 94, punkter 77, 4km2-rutor 64. 
Genom att tomtmark och gårdsplaner undveks under punktinventeringen, 
har även denna flugsnapparart blivit.underrepresenterad, eftersom den 
svartvita förekommer rikligaste vid bebyggelse där holkar finns upp
satta. 

117 Mindre flugsnappare - Ficedula parva 
En tillfällig observation gjor9es 28 maj p� Torsholmen i Västra Båven, 
där det finns fridlysta äldre trädbestånd (löv). 

118 Järnsparv - Prunella modularis 
Exemplar 74, punkter 69, 4km2-rutor 51. 
Järnsparven vandrade in i Sörmland ungefär samtidigt som rödvinge
trasten och blev snabbt en vanlig häckfågel i stora delar av landska
pet. En v�ss instabilitet toråe förekomma även hos järnsparven. 

- Ängspiplärka - Anthus pratensis noterades inte i området.

119 Trädpiplärka - Anthus trivialis 
Exemplar 481, punkter 339, 4km2-rutor 102. 
Den fjärde vanligaste arten i omrdet - som väntat. 

120 Sädesärla � Motacilla alba 

Exemplar 113, punkter 87, 4km2-rutor 70. 
Arten är underrepresenterad dels därför att den är vanlig vid bebyg
gelse, som ju undveks, dels därför att den finns utefter sjöstränder
na och där har endast 112 av 704 punkter hamnat. 

- Gulärla - Motacilla flava noterades inte i området.

121 Varfågel - lanius excubitor 

2 ex sågs 11.11. 

122 Törnskata - lanius collurio 

Exemplar 42, punkter 35, 4km2-rutor 32. 

Antalet förefaller litet men är svårbedömt. 
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123 Stare - Sturnus vulgaris 

Exemplar 789, punkter 232, 4km2-rutor 94. 
Tillsammans med kajan är staren den verkliga flockfågeln med 3,4 ex 
per punkt. Ungarnas utflygning pågick under inventeringsperioden. Sta
ren kom som nr 3 i rangordning över Båvenområdets vanligaste fåglar. 

124 Grönfink - Chloris chloris 

Exemplar 59, punkter 41, 4km2-rutor 36. 

Sångaktiviteten var inte särskilt god under inventeringen, varför re
sultatet torde vara mycket för lågt. 

- Steglits - Carduelis carduelis noterades inte i området.

125 Grönsiska - Carduelis spinus 
Exemplar 161, punkter 101, 4km2-rutor 68. 

Liksom för grönfinken skulle en inventering tidigare på säsongen tro
ligen ha gett ett större antal, men genom att siskorna ständigt lockar 
under flygningarna till och från bo och ungar, kan det också vara så 
att "för många" grönsiskor hördes från räknepunkterna. Resultatet är 
således mycket svårt att utvärdera. 11.11 gjordes ca 15 observationer 
med ca 50 ex i största flocken. 

126 Hämpling - Carduelis cannabina 

Exemplar 23, punkter 12, 4km2-rutor 20. 

Siffrorna visar att ·i stort sett två fåglar sågs per punkt, dv s a 
och�. som ju alltid följs åt under näringssöket. Enligt förf:s me
ning återspeglar resultatet hämplingens förekomst ganska bra. 

127 Gråsiska - Carduelis flammea 

2 ex sågs 17 juni strax norr om Skottsjön, Björnlunda. 11.11 gjordes 
ca 10 observationer med ca 30 ex i största flocken. 

128 Domherre - Pyrrhula pyrrhula 
Exemplar 18, punkter 14, 4km2-rutor 23. 
Domherren är en tystlåten fågel som inte så lätt låter sig inventeras. 

129 Rosenfink -·Carpodacus erythrinus 
Tillfälligt observerades 1 utfärgad a 28.5 vid Skedevi och 2 outfär
gade a vid Ugglekärret, Skedevi, Forssa. 

130 Korsnäbbar - Loxia sp 

Exemplar 14, punkter 5, 4km2-rutor 8. 
Inventering av häckande korsnäbbar ska göras 1 Januari-mars, men även 
resultatet från maj-juni visar att förekomsten detta år var låg. Hör
des vid flera tillfällen 11.11. En flock på 7 ex sträckte också mot S. 

131 Bofink - Fr'ingilla coelebs 

Exemplar 1.402, punkter 624, 4km2-rutor 117. 
Sveriges vanligaste fågel visade sig också vara överlägset vanligast 
i 8åvenområdet. Nära 14 % av alla fåglar som sågs under punktinvente
ringen var bofinkar. Bofink noterades vid 88 % av alla besökta punkter. 
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132 Bergfink - Fringilla montifringilla 

1 d sågs tillfälligt vid Aspösundet, Helgesta, den 26.5. 

133 Gulsparv - Emberiza citrinella 

Exemplar 338, punkter 247, 4km2-rutor 99. 

Sedan arten varit nästan utrotad i mitten av 1960-talet, har nu en 
till synes fullständig återhämtning skett. Gulsparven belade en 6:e 
plats med dominansvärdet 3,3 %. 

134 Ortolansparv - Emberiza hortulana 

Tillfälligt 1 ex vid Skedevi, Forssa, 9.6 och 1 ex vid Ämtvikssjöar
na, Ludg□,-23.6. 

135 Sävsparv - Emberiza schoeniclus 

Exemplar 100, punkter 61, 4km2-rutor 58. 

Enli�t inventeringen skulle sävsparv och sävsångare i stort sett vara 
lika vanliga. Om detta är en korrekt bild av verkligheten är svårt att 
säga. 

136 Gråsparv - Passer domesticus 

Exemplar 35, punkter 8, 4km2-rutor 16. 

Bilden av förekomsten givetvis helt felaktig, eftersom bebyggelse und
veks. 

137 Pilfink -· Passer montanus 

Exempiar 32, punkter 12, 4km2-rutor 11. 

Samma föthållande som för gråsparven gäller även pilfinken. 

Skrattmåsen har besatt kala skär i centrala Båven. Foto: Ingmar 
Holmåsen/N 
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5. SAMMANFATTNING

På uppdrag av Båvenk□mmitten inventerades Båven□mrådets fågelfauna un

der perioden 13 maj till 29 juni 1973. Arbetet utfördes av 18 medlem
mar i Föreningen Södermanlands □rnit□l□ger. Resultatet från förening
ens inventeringar åren 1969-1972 har också utnyttjats. 

Inventeringen delades upp på vattenfåglar i Båven och övriga arter 

i området. Vattenfågelinventeringen utfördes från b�t □ch hela sjöy
tan (6.800 ha) blev undersökt. För landytan (ca 33.000 ha) samt övri
ga sjöar i området erhölls material dels från 704 punkter, slumpmäs

sigt fördelade över hela ytan, dels från en kompletterande kvällsfå
gelinventering vid sankmarker samt slutligen från en kompletterande 

bi□t□pundersökning på tre mindre ytor. 
Inventeringen har gett en god bild av förekomsten av flertalet ar

ter i Båven□mrådet. Undantag finns dock, t ex morkulla, sk□gshöns och 
fåglar vid bebyggelse. Inventeringsmet□derna har varit □lämpliga för 

just dessa få arter. 
Det mest slående resultatet är den stora betydelse sam Båven har 

för fågellivet. Själva sjön med dess öar □ch stränder hyser det rikas

te fågellivet. Ju längre från sjön man kommer, desto mera alldaglig 
blir artsammansättningen. Anledningen torde vara variationerna i land

skapet - de många □lika biotoperna just vid sjön. 
I Båven finns framför allt två karaktärsfåglar: fiskgjuse och stor

lom. Vid Båven finns fortfarande världens tätaste stam av fiskgjuse: 

25 par 1973. Läget är emellertid allvarligt. På bara fem år har fisk
gjusen minskat från mer än 30 par till 25 par, och av dessa 25 par 

misslyckas årligen mellan 5 och 10 par med häckningen. Orsaken är san
nolikt en kombination av höga gifthalter □ch störningar under häck
ningstid. Att den ökade fritidsaktiviteten är klart störande, torde 
framgå av det faktum att så gatt sam samtliga bon nu ligger på öar i 

de fågelskydds□mråden sam avsatts tidigare. De få häckningarna på ic
ke skyddade öar eller på fastlandsstränderna misslyckas ofta. 

För storlommens del är utvecklingen under senare år densamma. På 
fem år har antalet par minskat från ca 50 till 30 par 1973. Häckning
arna ger endast 0,3 ungar per par, vilket är under genomsnittet i lan
det. Den ökande båt�rafiken på Båven är klart negativ_ för storlommen.

Den både art- och individrikaste biotopen vid Båven är äldre ekbe

stånd. Här finns oftast de enda möjligheterna för hålbyggare att häc
ka, e\tr.rs□m kr�ngliggande skoga, mån�a g�nger gallrats på lövträd 
och torra träd. I bi□t□pundersökningen konstaterades antalet par per 
10 hektar. I ekskog erhölls siffran 108 par, i blandskog 35 par och på 
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kalhygge endast 8 par. 

De kvaliteter som finns i Båveno�rådet kan endast bevaras gencm ett 

strikt fågelskydd för själva sjön och dess stränder och holmar och 

ett mera allmänt akydd för omgivningarna. 
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Manuskript inkommet 1975-01-15 

Förf adress: Sundtorp, 640 34 Sparreholm 

Storlommens bo vid vattenbrynet, plundrat av kråka. Foto: lngmar 
Holmåsen/N 



Omslagets baksida: Kråka attackerar fiskgjuse. Foto: Ingmar Holmåsen/N 
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De fyra sista raderna ska ersättas av följande uppgifter: 

Antal ägg per kull 9-14, medelvärde 11,35 

Antal kläckta ägg per kull 

Antal flygga ungar per kull 

8-13, medelvärde 10,95 

8-13, medelvärde 10,70 




