
FSO 

Nr1-2 1975 Årg 8 



Fåglar i Sörmland Årg 8 Nr 1-2 · 1975 

Utges av Föreningen Södermanl.ands Ornitol.oger (FSO), 

huvudman :för Hartsö-Enskär :fågel.station 

Redaktion: Hans Pettersson, Lennart Wahl.�n 

Prenumeration: 15:- per år. Medl.emmar i FSO erhåller 
tidskriften gratis. 

Expedition: Södermanlands Ornitologer, c/o Gunnar Sjöö, 

Brenäsvägen 2J, 641 00 Katrineholm 

Dg 712-8457 Pg 7 7J 78 - 8 

Föreningen Södermanlands Ornitologer 
Ordförande: Ste:fan Bengtsson, Vadsbrovägen 12, 150 20 Järna 

Sekreterare: Lennart Wahl.�n, Nygatan 17, 150 10 Gnesta 

Övriga styrel.seledamöter: Lei:f Carl.sson, Jan Gustafsson, 
Tony Haglund, Göran Pettersson ( suppl. ) , Hans Pettersson, 
Gunnar Sjöö, 

Medlemskap erhåll.es genom att JO:- ell.er mer insättes på 

ovanstående bank- el.l.er postgiro. 

Innehåll 

1 5 

1 8 

Näktergalen i Sörmland 1975. av Lennart Wahl�n 

Videsångare anträ:f:fad i Sörmland av Lennart Wahl6n 

Fiskgjuse dödar häger av Ulf Widemo 

20 Verksamheten vid Hartsö-Enskär :fågel.station 1975 
av Lennart Wahl�n 

36 

46 

58 

6J 

70 

73 

Häck.fågl.arna vid Enskär av Hans Pettersson 

Ringmärkningen vid Enskär 1975 av Hans Pettersson 

Fl.yttande pärl- och sparvugglors :födoval 
av Björn Ahlbom 

Kungsfågel.ns häststräck vid Enskär 
av Hans Pettersson och Lennart Wahl6n 

Svensk :fågelatl.as i Sörmland av Bo Ljungberg 

Våtmarksinventeringen av Ste:fan Bengtsson 

Omslag: Svartmes. Foto: Karl-Erik Häger 

ISSN OJ45-J820 



Näktergalen 1 Sörmland 1975 

Lennart Wahlen 

Inledning 

Näktergalen ä::- en av de arter som w1der 1900-tale t ökat kraf'

tigt i mellersta Sverige. Den nykolonisation som påbörjades 

under 20- och JO-talet {Bergström 19l�o, Otterlind 195!i, 

Curry-Lindahl 196J) .fortsatte i accelererad takt och resul

terade i en snabb populationstillväxt. I slutet av 1950-

talet var arten årsviss på ett stort antal lokaler i Sörm

land. 

1965 inventerades arten i Sörmland genom ett upprop f'rån 

Rapportkomrnitten i Sörmlands liin. Resultatet blev då att 121 

sjungande näktergalar rapporterades {Nord 1966, Broberg & 

•ord 1 968) , Se f'i6rur I •

I avsi.kt att dokumentera hur stor ökningen varit däref'ter 

b slöt FSO:s årsmöte 1975 att under detta år inventera näk-

t rgalen inom LRk Sörmlands verksamhetsområde, Förf'attaren 

utsågs till ansvarig f'ör inventeringen inklusive sammanställ

ning av resultatet. 

Inventeringen 1975 

Metodiken vid årets inventering var densa�na som 1965, d v s  

räkning av alla sjungande !'åglar under sista veckan i maj. 

I denna sammanställning redovisas emellertid, liksom gjordes 

1965, samtliga under säsongen inrapporterade sjungande näk

tergalar. Det område ,;om inventerades 1975 var något större 

än det som täcktes 1965, mer därom i samband med resultatjäm

förelse nedan. 

I april 1975 sändes upprop ut till samtliga FSO-medlemmar 

via INFO nr 27, däref'ter utgick påminnelse om inrapportering 

i !'öljande INFO, Dessut�m uppmärksammade den lokala dags

pressen i slutet av ma,j den påt:åendc inven!.<-,ringen, 

I uppropet ombads mecllemmarna efterforska och på hi.f'ol}at 



svarskort rapportera samtliga sjungande näktergalar som hör

des under veckan 25-Jl maj. Vikten av noggrann lokalangivelse 

påpekades. Vidare framhölls att det var önskvärt med flera 

besök på varje lokal, samt ett förnyat besök 4-5 juni, för 

att registrera eventuella förändringar av antalet sjungande 

exemplar. 

Rapporter i�kom från 50 personer (Appendix 2), därav två 

värdefulla sammanställningar från Birger Pettersson (Nyköpings 

Biologiska Förening) respektive Leif Carlsson (Eskilstuna 

Ornitologiska Klubb), vilka tackas för nedlagt arbete. I des�a 

lokalt organiserade inventeringar deltog ytterligare ett 

antal personer. Ett varmt tack riktas till samtliga observa

törer som lämnat bidrag till denna undersökning. 
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Figur 1. Sjungande näktergalar i Sörmland 1965. 



Resultat av inventeringen 

Under veckan 25-J1 maj 1975 rapporterades 429 sjungande näk

tergalar inom LRk Sörmlands verksamhetsområde, dv s Sörm

lands län samt Södertälje kommun väster om Mälarleden. Kvarse

bo (E-län) och Torpa (T-län) församlingar. Den geografiska 

spridningen framgår av Figur 2 och Apyendix 1, där fåglarna 

uppdelats på arbetsområden och församlingar, 

Dessutom har 100 ex rapporterats från lokaler, vilka ute

slutande besökts vid annan tidpunkt än under den sista veckan 

i maj, Genom att granska lokaler som besökts vid flera till

fällen, och hyst ett större antal fåglar före eller efter 

inventeri_ngsveckan, kan ytterligare 22 ex läggas till slut

summan, Av sistnämnda 122 ex har 54 ex rapporterats hörda 
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Figur 2. Sjungande näktergalar i Sörmland 1975. 
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lJ-24 maj och 68 ex 1-14 juni. Den tidigaste observationen 

rapporterades från Linudden vid Nyköping, där 2 hanar sjöng 

den 10 maj, 

Totalt har således 551 ex rapporterats från ca J00 lokaler 

under perioden 10 maj - 14 juni, Ett ringa antal dubbelräknade 

fåglar kan ingå i denna summa, främst på grund av individernas 

lokala förflyttningar, 

I tabell 1 redovisas totala antalet fåglar som rapporterats 

1975, fördelade på 8 delområden (se även Appendix 1). Som 

jämförelse har resultatet från inventeringsveckan 25-Jl maj 

samt från 1965 års inventering lagts in i tabellen, Det bör 

nämnas att i siffrorna från 1965 ingår förutom de fåglar som 

hördes under inventeringsveckan 24-JO maj även ett tiotal 

exemplar hörda under juni 1965. 

Tabell 1. Antal rapporterade sjungande näktergalar i Sörm
land 1975 resp 1965. 

Omr.1.de 25-Jl.5 1975 Totalt 1975 Totalt 1965

Nyköping 911 104 110 

Katrineholm 20 21 ·11

Flen 9 18 6

Eskilstuna 5!i 75 8

Strängnäs 76 90 28

Gnesta li8 61 J 

Trosa (utom Hölö/Mörkö) !i J 5l1 1 J 

Södertälje: A J5 68 12 

B 50 60 

Inventerat område 429 551 121 

Uppropets maning att lokalerna borde besökas vid flera 

tillfällen resulterade i att nära hälften (1!i1 st) av samt

liga lokaler inventerades både under inventer:i.ngsveckan och 

4-5 juni, dv s vid minst två tillfällen.

Därvid hördes ett oförändrat antal fåglar på 95 lokaler,

ett ökat antal på 17 lokaler och ett-minskat antal på 29 

lokaler. Ökningen utgjordes av 21 individer och minskningen 

av J7 individer. Detta innebär att antalet exemplar totalt 

minskade med 16 mellan inventeringsveckan och 4-5 juni, vilket 

motsvarar ca 5 % av fåglarna som hördes på de berörda llil 

lokalerna. 
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På tjugo lokaler har antalsmässiga förändringar noterats 

vid upprepade besök under inventeringsveckan. Även här J1ar de 

små förändringarna skett både i positiv och negativ ri�'tning, 

Vädrets eventuella inverkan på vårsträcket 

En bild av näktergalens ankomst till sydöstra Sverige får man 

genom att studera fångstsiffrorna vid Ottenby fågelstation 

fr.ån åren 1962-75, figur J, (Omarbetad efter Göransson m f'l 

1974). Sträcket vid Ottenby kulminerar 15-25 maj, och den 

tidsmässiga förskjutningen för fåglar som anländer till Sörrn

land är troligen obetydlig. 

Vädret i maj 1965 var ovanligt kyligt i sydöstra Sverige, 

den uppmätta dygnsmedeltemperaturen var ca 2 grader lägre än 

normalt. Det kyliga vädret under sträcl<perioden missgynnade 

uppenbarligen detta års inventering, då näktergalarna anlän

de senare än normalt till Sörmland (Nord 1965). Rimligen bör 

30 
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Figur J. Säsongsfördelningen av under vårsträcket vid Otten
by fågelstation ringrnärkta näktergalar baserat på material 
från perioden 1962-1975. (Omarbetad efter Göransson m fl). 
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samtidigt antalet :fåglar som anlände ha varit lägre än nor

malt, 

Maj 1975 uppvisade temperaturöverskott i hela södra Sveri

ge, störst i bl a östra Svealand med mer än 1 grad över normal 

dygnsmedeltemperatur, Överskottet :förorsakades :främst av att 

rysk varmlu:ft österi:från strömmade in över södra Sverige vid 

två till:fällen, Sålunda rådde :full sommarvärme 8-10 och 15-20 

maj, med 26 grader som högsta temperatur (Åkers styckebruk 

15 maj), Det :finns anledning misstänka att det mycket gynn

samma sträckvädret med:fört ett genom :förlängd :flyttning extra 

tillskott av näktergalar i Sörmland 1975, 

Otterlind (1954) anser att, jämte populationsöverskott i 

,, artens tidigar.e u tbredningsområde, temperaturstimulans i form 

av varmt väder under sträckperioden är den :främsta orsaken 

till förlängd :flyttning. Sålunda samman:föll näktergalens ex

pansion under 20- och .'.JO-talet i mellersta Sverige med en 

markerad höjning av maj-temperaturen i norra Europa (se även 

Curry-Lindahl 196.3), 

Hur väl inventerades Sörmland 1965 respektive 1975? 

Arbetsinsatsen var större 1975, Antalet rapportörer var detta 

år 50 stycken, vilket skall jämföras med 28 rapportörer 1965. 

Räknat i inventering-stimmar var insatsen troligen betydligt 

större 1975, bl a beroende på att ett stort antal lokaler 

besökts vid upprepade tillfällen, Hur stor inverkan detta 

haft på resultatet är dock svårt att avgöra, Däremot kan man 

misstänka att om man 1965 lagt ned lika mycket arbete på in

venteringen som gjordes tio år senare, så hade resultatet 

blivit obetydligt bättre 1965, Detta beroende på att arten 

var relativt dåligt spridd i Sörmland 1965, och :fanns på ett 

:förhållandevis ringa antal kända lokaler i varje trakt, Det 

är där:för troligt att, trots det större antalet inventerings

timmar 1975, den procentuella andelen upptäckta fåglar var 

mindre detta år jämfört med 1965, 

Trots att betydligt större arealer har avlyssnats 1975, 

så har inventeringen genomförts med mycket ski:ftande insat

ser inom de olika arbetsområdena, Jag bedömer att följande 

områden är väl. eller mycket väl täckta 1975: Södertälje (utom 

Hölö), Mälar-regionen (Eskilstuna-Strängnäs-Marie:fred), 
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Sjungande näktergal. Foto: Ingmar Holmåsen/N. 

Gnesta samt vissa delar av Nyköpingsområdet. Mycket brist

fälligt inventerat är däremot Trosa-området med kustbandet 

ink_lusive större delen av Sörmlands skärgård, liksom Katri

neholms-området med bl a Hjälmarestränderna. 

Dessutom finns åtskilliga lokaler och områden som ej be

sökts 1975, men där näktergalen redan tidigare konstaterats 

ha en fast stam. Ett sådant exempel är Båven-området, som 

specialstuderades 1973 varvid 46 ex räknades (Nord 1975). 

Från samma område rapporterades endast 4 ex 1975. Orsaken 

är helt säkert att dessa lokaler ej besökts detta år, ty 

några negativa rapporter har ej inkommit från området. 

Populationsförändringen 1965 - 1975 

Som nämnts ovan hade det kyliga majvädret 1965 troligen en 

negativ effekt på inventeringsresultatet detta år. Ett fak

tum som styrker denna teori är att det 1965 rapporterades 
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Jl lokaler, vilka åren närmast före hyst en eller flera näk

terg�lar, men som nu stod tomma (Nord 1965). Redan 1966 kunde 

inom fem smärre områden noteras en ökning med 76 % jämfört 

med föregående år (Broberg 1966, Broberg & Nord 1968). 

För att belysa hur arten därefter fortsatt att öka i an

tal, redovisas här resultaten från två avgränsade områden 

vid Mälaren, vilka inventerats så gott som årligen (Broberg 

brev, Karlsson brev), Siffrorna avser i samtliga fall 

sjungande hanar, 

- Söderfjärden, Mälaren (Lars Broberg)

1965: 11 ex 1970-1975: 16 - 17 - 25 - 28 - J2 - J9 ex, 

- Vansö, Strängnäs (Leif Karlsson)

1965-1975: J - 1 - ? - 4 - 4 - 8 - 1J - 14 - 9 - 22 - 25 ex.

Ytterligare ett område i länet har inventerats varje år 

under den aktuella 11-årsperioden, nämligen Nyköpings stad 

med omgivningar (Jansson 1974), Arbetsinsatsen i detta om

råde har dock varit skiftande under de olika åren, varför 

nedanstående siffror måste betraktas med viss försiktighet. 

Näktergal vid boet. Foto: Viking Olsson/N. 
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Totala antalet rapporterade ex 1965-1975: 

40 - 25 - JO - J2 - J2 - 51 - 6J - 64 � 70 - 70 - 62 

Antal ex på fem lokaler som inventerats på samma sätt varje 

år: 

14 - lJ - lJ - lJ - 8 - 15 - 20 - 22 - 22 - 19 - ? 

Trots reservationen ovan antyder dessa siffror att ökningen 

är förhållandevis måttlig vid Nyköping. Detta kan troligen 

förklaras av att främst redan kända näktergalslokaler har 

besökts, och många av dessa lokaler kan sannolikt inte rym

ma fler individer. 

Ett motsvarande exempel ges av Broberg i brev. Revirkar

tering på Strands Koholme i Söderfjärden, Mälaren gav under 

åren 1970-75 4 - J - 2 - 2 - 4 - 4 revir. 

Vid inventeringen i Sörmland 1965 rapporterades 121 näk

tergalar från 76 lokaler (figur 1), medan motsvarande siff

ror 1975 var 551 ex från ca JOO lokaler (figur 2). ·Vid en 

direkt jämförelse måste dock de senare siffrorna korrigeras, 

eftersom större delen av Södertälje-området inte omfattades 

av inventeringen 1965. Denna del har betecknats med Bi 

tabell 1. Sedan dessa exemplar uteslutits återstår 491 ex 

inom det område som 1965 hyste 121 ex, dv s ungefär fyra 

gånger fler fåglar än tio år tidigare. Då sträckväder och 

inventeringsinsats kan ha påverkat respektive års resultat 

i olika riktningar, så krävs viss försiktighet om man vill 

dra slutsatser om populationsförändringens storlek. Min be

dömni�g är emellertid att den faktiska ökningen varit av unge

fär nämnda storlek. De ovan presenterade lokala undersökning

arna stöder denna bedömning. 

Att näktergalen under senare år ökat även utanför Sörm

lands län har påvisats genom inventeringar. Bjärvall (1965) 

anger i en undersökning av Stockholmstrakten 1960-62 bl a 

hur en faktisk ökning skett på 10 lokaler som besökts alla 

tre åren: 22, JO resp J4 ex räknades. På ·samma sätt redovisar 

Holmbring (1972) resultatet från lJ lokaler i Östergötland 

vilka inventerades åren 1967-69. Även här noterades en ökning: 

JO, J6 resp 42 ex hördes dessa år. Totalt rapporterades 1J1 

ex i Östergötland 1969. 

Från Närke rapporteras succesiv ökning sedan början av 

1960-talet (Nilsson 1975) och i Västmanland hördes i juni 

1975 70 sjungande hanar inom en halv kvadratmil stort område 
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mellan Västerås och Tidö (Lindel.l 1975). 

Under den aktuella tidsperioden finns dessutom invente

ringar av Nynäshamnstrakten utförda. Denna del av Sörmland 

tillhör dock Stockholmstraktens rapportområde. 1965 och 1970 

rapporterades J4 resp 111 ex, medan man under perioden 

10 maj - 17 juni 1975 hörde 166 ex på 78 lokaler (Andersson 

1972 och brev). 

Diskussion 

Resultatet av inventeringen bekräftar alltså att näkter

galen fortsatt att expandera i Sörmland även efter 1965. 

Förutom att antalet individer ökat på vissa lokaler, så har 

arten framf'ör allt ockuperat nya områden med lämpliga bio

toper. Liksom i ÖstergötJ.and (Holmbring 1972) har donna ut

veckling gått relativt snabbt i delar av Sörmland, t ex kring 

Gnesta och i Mälar-regionen. Tyvärr är de centrala och 

västra delarna av länet bristfälligt undersökta, varför man 

inte kan säga om ökningen varit lika kraftig där. Resultatet 

f'rån Båven-inventeringen 1973 pekar emellertid på att så kan 

vara f'allet. Traktvis f'inns lämpliga biotoper även i dessa 

delar av det sjörika Sörmland. 

Otterlind (1954) menar att när hanarna genom förlängd 

flyttning över Östersjön nått de östra delarna av lanuet bör

jar de, om de finner en lämplig biotop, ganska snart hävda 

revir och sjunga, När lämp,liga biotoper i kustlandet blivit 

besatta, tvingas efterföljande hanar f'ortsätta inåt landet 

för att söka efter passande lokaler, 

Detta sökande resulterar i en omsättning av individer 

både på nya och gamla lokaler. I samband med 1975 års in

ventering gjordes ett försök att mäta dessa fluktuationer. 

På 141 studerade lokaler noterades förändringar på li6 loka

ler med totalt 58 fåglar berörda, På dessa och övriga loka

ler kan naturligtvis utbyte av fåglar ha skett utan atL 

detta kunnat konstaterats. Den noterade individomsättningen 

utgör där:för en minimisif':fra, som dock ger en antydan om att 

lokala eller regionala f'örflyttningar f'örekommer i relativt 

stor omfattning. Dessutom pågår ett; svagt sträck i juni 

(jämför figur J), som innebär ett nytillskott av fåglar, 

Hur många näktergalar sjöng i den del av Sörmland som 
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inventerades 1975? Det är svårt att ens uppskatta antalet, 

det blir närmast en gissning om man vill svara på den frå

gan, eftersom stora delar av länet ej besökts under årets 

inventering. Troligen kan de icke observerade/rapporterade 

fåglarna räknas i 100-tal! 

Kanske fanns närmare 1000 hanar inom LRk Sörmlands rap

portområde 1975? 

Näktergalen har i varje fall traktvis blivit så talrik i 

Sörmland, att den 1975 måste betraktas som sparsam - täm

ligen allmän. Lars Broberg anger i brev att arten i Sträng

näs-området är "tämligen vanlig åtminstone i anslutning till 

Hälar-stränderna". Jag anser att denna bedömning gäller 

även för åtskilliga områden i östra och sydöstra Sörmland, 

samt för hela Hälar-regionen. 

Förteckning över Sveriges fåglar (6:e uppl., 1970) anger 

att näktergalen "häckar sällsynt i Sörmland". Trots att 

föreliggande undersökning avsett sjungande hanar, så pekar 

resultatet på att näktergalen är betydligt vanligare som 

häckfågel i Sörmland än vad som anges i nämnda förteckning. 

Dessutom visar expansionen ännu inga tecken på att mattas av, 

Framtida undersökning ar av näktergalens numerära föränd

ringar bör därför lämpligen ske inom mindre områden, efter

som arten redan 1975 var för allmän för att låta sig total

inventeras i Sörmland. 

Sammanfattning 

Näk_tergalen inventerades i Sörmland 1975. Undersökningen

baserades på upprop till FS0:s medlemmar, och föreliggande 

sammanställning är resultatet av inkomna rapporter. 1975 

rapporterades 551 sjungande näktergalar inom LRk Sörmlands 

verksamhetsområde. Inom samma område som inventerades 1965 

hördes nu 491 ex, vilket är ungefär 4 gånger fler än tio 

år tidigare. Expansionen har varit så snabb och av sådan 

omfattning att arten 1975 bedöms vara sparsam - tämligen 

allmän inom välinventerade delar av Sörmland, främst Mälar

regionen och de östra-sydöstra partierna. 
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Aeeendix 1 • 

Rapporterade näktergalar 1965 och 1975, f'ördelade på arbets-
områden och f'örsamlingar. 

25-31,5 Totalt Totalt 
1222 1222 1262 

Nyköping 

Oxelösund stad 1 1 2 
Nyköping stad J6 37 23 
Svärta 18 19 
Bä:rbo 5 5 4 

Bergshammar 1 1 
Stigtomta 3 5 
Husby-Oppunda 2 2 
Balla 2 5 
Nykyrka 2 2 
Runtuna 11 12 
Ludgo 7 7 
Tystberga 1 2 
Bogsta 1 1 
Sättersta 1 1 
Kila 1 1 
Lunda 2 2 
Lid 2 2 
Vrena 1 
Spelvik 1 

Katrineholm 

Katrineholm stad 3 J 
Stora Malm 5 5 2 

Björkvik 6 7 6 
Sköldinge 2 2 
Floda 3 '.3 
v. Vingåker 1 1 

Flen 

!'.'len stad 1 1 2 

Vadsbro 6 10 
Blacksta 1 

Bettna 3 
Lilla Malma 1 

Hyltinge 2 1 
Årdala 2 
Helgesta 1 

Eskilstuna 

Eskilstuna stad 3 3 1 
Torshälla stad 4 l� 1 
Jäder 17 24 2 
Sundby 4 13 1 
Tumbo 8 l t 

Öja 4 4 1 

Barva 3 J
Gillberga 2 2 
Husby-Rekarne 3 5
Näshulta 1 t 
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25-Jl.5 Totalt 
1975 1975 

Västermo J J 
Torpa 2 2 

Strängnäs 

Marief'red stad 5 6 
Ytterselö 15 15 
Överselö 11 12 
Toresund J 4 
Strängnäs stad 11 17 
Tosterö J J 
Vansö 1J 14 
Fogdö 5 5 
Helgarö 8 10 
Härad 2 4 
Aspö 
Åker 

Gnesta 

Frustuna-Kattnäs 20 2J 
Gåsinge-Dillnäs 9 18 
Björnlunda 19 20 

Trosa (utom Hölö-Mörkö) 

Trosa stad 7 7 
Trosa-Vagnhärad lJ 15 
Västerljung 1 5 
Bälinge 11 16 
Lästringe 10 10 
Torsåker 1 1 

Södertälje 

Enhörna 7 7 
Taxinge 4 4 

Hölö 8 16 
· Mörkö 24 
Vårdinge 16 17 

Södertälje stad 9 9 
Tveta 5 5 
Turinge 9 11 
Överjärna 8 10 
Ytterjärna 19 25 

Appendix 2. 

Näktergals-rapportörer vid inventeringen 1975. 

Totalt 
1965 

2 

5 
2 
1 

2 

2 

2 
4 

6 

2 

2 

1 

0 

5 
4 

1 

J 

11 

Birger Andersson, Lennart Andersson, Sune Andersson, Yngve 
Andersson, Steran Bengtsson, Åke Bergelv, Leir Bjurl,n, 
Bengt Blohm, Lars Broberg, Kent Carlsson, Leir Carlsson 
(Eskilstuna Ornitologiska klubb), Johan Ehrl,n, Hans Elias
son, Anders Eriksson, G. Ernstav, Karl-Erik Fahl,n, Lars 
Fredlund, Håkan Gilledal, Tony Haglund, Valdemar Holmgren, 
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Ingmar Holmåsen, Karl Jansson, Gert Johansson, Lennart Kar
len, Harry Karlsson, Kjell Karlsson, Leif Karlsson, Fritz 
Klingspor, Rolf Larsson, Urban Lendahl, Pontus Lindberg, 
Yngve Lindblad, Jan Linder, Bert Lindgren, Bo Ljungberg, 
O. Lögdberg, Lennart Magni, Birger Pettersson (Nyköpings
Biologiska Förening), Jan Pettersson, L 0 Pettersson, Rolf
Pettersson, Tomas Rafstedt, Bo Runesson, Gunnar Sjöö, Ivar
Stenberg, Stig Strid, Leif Stål, Leif Zettervall, Lennart
Wahlen och Sven-Olov Wahlström.
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Videsångare• anträffad i Sörmland� 

Lennart Wahl�n 

På förmiddagen den 6 oktober 1974 fångades vid Hartsö-Enskär 

fågelstation en sångare vilken kunde bestämmas till vide

sångare Phylloscopus schwarzi. Fyndet är det första i Sörm
land och det fjärde i Sverige. övriga observationer härrör 

sam�liga från Ottenby fågelstation på södra Öland, där man 

fångat videsångare 25 och 29 september 1962 samt 7 oktober 
1973 (Ljungdahl 1964, Alexandersson & Ingvarson 1974). På 

samma plats har sedan fångats 1 ex den 12 oktober 1974 (Nord

berg i brev) • 
Fångsten vid Hartsö-Enskär gjordes med slöjnät placerat 

i snårtg lövskog på Enskärs södra udde. Redan innan fågeln 

togs ur nätet observerades flera detaljer som skiljde den 

:f'rån bekanta arter av släktet Phylloscopus. Förutom den 
kraftiga kroppsbyggnaden märktes främst kort bred näbb, mar

kant ljust ögonbrynsstreck och framträdande gulaktiga undre 
stjärttäckare. 

• Dräktbeskrivning: Rygg och övergump mörkt -olivgröna medan
panna, hjässa och stjärt hade en brunaktig nyans. De
fräscha stjärt- och vingpennorna var brunaktiga med oliv
gröna kanter. Det breda gulvita ögonbrynsstrecket nådde
ca 15 mm bakom ögat, framför ögat var det något mörkare
gulbrunt. Under hela ögonbrynsstrecket fanns ett ca J mm
brett mörkgrått ögonstreck. Kind flammig i brunt och vitt,
strupe ostreckad smutsvit. Bröst, buk och sidor smutsvita
med svagt gula längsstreck. På bröstets sidor olivgröna.
fläckar som antydde ett svagt bröstband, Undre vingtäckare
och axillarer gula-gulbruna, på den hoplagda vingen lyste
framkanten gul. Undergumpen hade liksom benfjädrarna en
iögonfallande mättad gulbrun färg. De kraftiga tarserna
och tårna var gulbruna, trampdynorna klart gula. Övernäbb
mörkbrun med 1 mm ljus spets, undernäbb gulvit-köttfärgad.
Iris mörkbrun,

• Mått: Totallängd 128 mm, Höger vinge 65 mm, vänster vinge
66 mm, Stjärt 54 mm, Tars 22 mm och p = 2,0 mm, Näbblängd
till skallen 12,5 mm och till fjäderfästet 8,5 mm, Mätt
vid näsborrens bakre kant var näbbhöjden J,4 mm och näbb
bredden 4,1 mm, Vikt vid fyra olika fångsttillfällen 1),0 -
13,2 - 1J,O - 13,2 gram,

.l;I-Meddelande nr 25 från Hartsö-Enskär fågelstation, Nr 24 åter
finns i Fåglar i Sörmland 7, hft 2. 
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• Ving:formel: (vänster vinge) 1 :a hp 12 mm >htä. 2:a hp
6 nun och 3:e hp 1 mm <4:e och 5:e hp vilka var längst.
6:e hp 1 mm och 7:e hp 4 mm <vingspetsen, 2:a hp = 9/10 hp. 

• Beteende: I handen reste videsångaren o:fta nack:fjädrarna
(se :foto i FiS 7:73) och knäppte ibland :flugsnapparlikt
med näbben. Den höll sig :fast ordentligt med de starka föt
terna, som den mestadels grep omkring sig med.

Videsångaren :fotograferades (se Fåglar i Sörmland 7:73 

och Vår Fågelvärld 34:75) och ringmärktes innan den släpptes. 

Den :fanns kvar på Enskär under de två följande dagarna och 

kontrollerades vid tre tillfällen, sista gången den 8,10 

kl 0730, 

Videsångaren häckar i gles löv- eller blandskog, ofta med 

tät undervegetation bestående av gräs, örter eller buskar. 

Utbredningsområdet består huvudsakligen av Sachalin, norra 

Korea, Manchuriet och sydligaste Sibirien, västerut sällsynt 

till Novosibirsk, Den anländer till häckplatserna i maj-juni 

och flyttar i september mot sydost till övervintringsområdena 

i Indokina och södra Kina. 

Varför hamnar då individer av denna art i Sverige, ca 400 

mil väster om sitt häckningsområde? Knappast enbart beroende 

av tillfälligheter eller slumpen, De under hösten i norra 

och nordvästra Europa allt fler :fynden av några ostliga ar

ter är :förvånansvärt väl koncentrerade i tid och rum. Miss

tanken stärks därför om att det finns någon mekanism som 

styr valet av flyttningsriktning. Rab�l (1975) :förklarar, 

med kungsfågelsångare och taigasångare som exempel, dessa 

fynd vara resultatet av ett omvänt sträck i samband med upp

brottet inför höstflyttningen, De videsångare som når Sverige 

skulle således ha flugit i 180
° 

:fel riktning inför över

vintringen! Studerar man jordgloben så ser man att denna teo

ri mycket väl kan vara riktig, Videsångaren :flyger :från häck

ningsplatsen mot nordväst och på grund av jordens form så 

passerar den över Sverige mot sydväst, 
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Fiskgjuse dödar häger 

Ulf' Widemo 

En skogssjtl i Kolmården, den 14 juli 1975, En unghäger kommer 

flygande mot viken i nordtlstra delen av sjtln och närmar sig 

tre små holmar. F'rån den innersta av dessa bevakas inflyg

ningen av en f'iskgjushona på sitt rede. När hägern är mindre 

än 100 m från den första holmen går fiskgjusen skrikande på 

vingarna. Nä.stan omedelbart anländer ytterligare två f'isk-

gjusar. Alla tre kretsar under htlgljutt skränande tlver häeern 

och går ef'ter en stund till attack. De pressar hägern nedåt 

-ända tills den hamnar i vattnet, varefter en av gjusarna gör

en sista dykning och sliter upp halsen på "inkräktaren", som

nästan omedelbart dör. Hela detta händelsef'tlrlopp studeras

på mindre än 100 m avstånd av tre kikarförsedda personer,

Kerstin Karlbom samt Georg och Maj-Britt Loddby,

Morgonen den 15 juli 1975. Ännu en ensam unghäger på in

flygning mot holmarna. Även denna gång lämnar fiskgjushonan 

; boet men flyger nu ensam mot den inkommande. Hon attackerar 

direkt, slår hägern i luften och återvänder sedan till boet. 

Hägern sttlrtar i vattnet alldeles intill den första holmen. 

Åter spelas scenen upp f'ör samma åskådare som dagen innan. 

De rusar till sin båt och ror några tiotal meter f'ram till 

fågeln i vattnet. Hägern är dock redan död, om av drunkning 

eller blodftlrlust kan inte avgöras. 

Den 17 juli kommer tre tranor flygande in över viken och 

passerar alla holmarna. Gjushonan går upp och mobbar rnen gör 

ingen fullgången attack. De tre tranorna landar i ett vassom

råde knappt 100 m f'rån gjusboet. Någon timme senare lämnar de 

viken och flyger ut mot sjön igen, denna gång oantastade. 

Vad kan ha utlöst denna synbarligen extrema reaktion hos 

gjushonan? På många håll i landet häckar häger och fiskgjuse 

mycket nära varandra utan att incidenter av ovan nämnda slag 

har rapporterats. Rivalitet mellan de båda arterna råder dock 

när det gäller boplatser, eftersom båda har ungefär samma krav 

på häckningsbiotop och lämpliga boträd. 
Från den här aktuella lokalen f'inns inga observationer 

gjorda under våren 1975. Det är dock känt att. fiskgjuse boat 

många år i samma tall, medan häger inte har rapporterats 
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Bilden relaterar till skeendet den 15 juli 1975. 
F = :fiskgjusboet, S = slagplats, 0 = observationsplaL ·• 
Foto: Ulf Widemo 

häckande. Då hägern är i ett tämligen starkt expansionsskede 

och det herörda området med många grunda vattenområden är 

attraktivt för arten, så är det inte oväntat om hägrar har 

etablerat sig. 

Denna ändrade artsammansättning kring sjön kan möjligen 

utgöra en :förklaring till den våldsamma reaktionen hos gju

sarna. Troligt ä_r att hägern, som ju anländer betydligt ti

digare än :fiskgjusen under våren, aspirerat på och kanske 

be st_ämt sig för gjusarnas gamla rede. När sedan :fiskgjusarna 

återkommit har de, :förmodligen inte utan visst motstånd, 

återtagit boet från de vuxna hägrarna. Åtminstone hos gjus

honan har tydligen utvecklats ett mot hägrar - i viss mån 

även mot tranor - aggressivt beteende. Denna aggression var 

så stark att den vid två tillfällen ledde till :fullgången 

attack. 

Fiskgjushonan flög efter båda an:fallen tillbaka till boet 

och gjorde inte vid något tillfälle någon åter:flygning för 

att äta av det slagna. Dock utfördes under de första dagarna 

ett antal skenanfall mot kadavren, varvid gjushonan varje 

gång utstötte höga skrik. 

Den fatala utgången av mötena skulle kunna :förklaras av 

att de unga och ej helt ut:fjädrade hägrarna inte hade till

räcklig erfarenhet och :flygskicklighet för att klara :fisk

gjusens angrepp. 
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Verksamheten vid Hartsö-Enskär fstn 1975� 

Lennart Wahlen 

Verksamheten vid fågelstationen utgjordes 1975 dels av sommar

inventeringar, nämligen höksångarstudier på Enskär samt under

sökning för Svensk Fågelatlas av den ruta som omfattar Enskär 

och skärgården öster därom, dels av ringmärkning under hösten 

- 11 :e året i följd. Resultatet av Atlasinventeringen presen

teras i en separat uppsats i detta häfte.

Trots ekonomiskt knappa resurser blev höstsäsongen en av 

de längsta som genomförts, vilket möjliggjordes tack vare god 

tillgång på personal. Förutom tio veckor på Enskär utfördes 

parallell ringmärkning på Storrö (4 km öster Enskär) under 

två veckor i aug-sep. Tyvärr sammanföll denna period med ett 

strålande högsommarväder, som medförde ringa fångst på båda 

lokalerna. Några närkontroller mellan Enskär och Storrö gjor

des inte. Fångstmöjligheterna på Storrö synes dock så goda 

att ett fortsatt arbete på ön kan bli aktuellt. 

Av anmärkningsvärda flyttningsrörelser märktes främst 

kungsfågelns massuppträdande i början av oktober och pärl

ugglans flyttning andra året i följd. Samtliga mesar var re

lativt talrika liksom trädkrypare, den senare fångades i l' -

kordantal. Förutom rutinmässig vägning och mätning av inva

sionsarter så insamlades spybollar från fångade ugglor för 

analys av deras bytesval. 

Fångsten av lövsångare blev den lägsta någonsin på Enskär. 

Möjligen kan antalet rastande fåglar ha varit onormalt litet 

på grund av omväxlande högsommarvärme och friska vindar. 

Totalt har under året publicerats sex meddelanden från 

fågelstationen, samtliga återfinns i detta häfte av tidskrif

ten. 

VERKSAMHETSPERIODER 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

7 

18 

25 

7, 8, 19, 20 

J;f.Meddelande nr 26 från Hartsö-Enskär fågelstation. 
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Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

6, 19 

2-J, 16-Jl

1-JO

1-25

Summa 82 dagar, varav 71 i en :följd. Till detta kommer 15 

dagars parallell verksamhet på Storrö i aug-sept. 

PERSONAL 

Från stationsledningen :fram:förs ett varmt tack till samtliga 
medhjälpare: 

o platsche:fer

o assistenter

� 

Björn Ahlbom, Ste:fan Bengtsson, Jan Gusta:fsson, 
Valde Holmgren, Bengt Larsson, Ingemar Nord, 
Hans Pettersson (2 veckor), Per-Ste:fan Hall
berg, Gunnar Sjöö, Lennart Wahlen (2). 

Valde Holmgren {J veckor), Jens Hultgren, 
Inger Karlberg, Anders Kiessling (2), Henrik 
Lind, Peter Lind, PRYO (2), Jan Linder, Lars 
Lukkarinen, Ul:f Mathisen, PRYO (2), Lars 
Olausson (4), Åsa 0-lsson, Lars Rudstam och 
AnnaLena Wassberg. 

Vädret under hösten kan samman:fattas så här: 

augusti 

I gränszonen mellan varm lu:ft över kontinenten och kylig lu:ft 
över norra Skandinavien passerade :flera lågtryck mot nordost 
över södra Sverige. 26.8 :förstärktes ett högtryck över Eng
land och rörde sig in över södra Sverige. 
Augustis andra häl:ft blev varmare än normalt, maximitempera
turen varierade mellan 19-23 grader och minimitemperaturen 
lJ-18 grader. övervägande måttl.iga vindar mellan· S-W domine
rade. Totalt :föll under perioden JO mm regn, mest 17.8 & 22.8. 

september 

Månaden inleddes med högsommarvärme i södra Sverige. Under 
hela september bestämdes vädret av de lågtryck och neder
bördsområden som rörde sig mot öster och nordost över landet. 
Månaden blev därmed en av de varmaste wider 1900-talet, sam
tidigt som det mestadels var ostadigt och blåsigt. 
Högsta temperaturen på Enskär blev 22,5° som uppmättes J.9, 
maxtemperaturen sjönk sedan stadigt till sitt lägsta värde 
11,5° vid månadens slut. Mintemperaturen var 1 0 9 & 4 0 9 så 
pass hög som 16,5°, ännu 20-26.9 lägst 9-11 grader :för att 
sedan sjunka till 4,5° 30.9. Det blåsiga vädret kulminerade 
28.9 då höstens enda riktiga storm noterades. Vid Hävringe 
uppmättes 28 m/s i medelvind (sw-w). Under 9 dagar :föll mät
bara regnmängder, som mest 21 mm 12.9 och totalt 60 mm. 

oktober 

Under :första veckan :fortsatte det milda och ostadiga vädret. 
Ett om:fattande lågtryck som passerade norra Skandinavien 6.10 
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medförde att kall luft fördes ned över landet med friska nord
liga vindar. Därefter bildades ett kraftigt högtryck över 
bl a mellersta Sverige varvid särskilt nätterna blev kallare. 
14-17.10 mildare nätter i samband med molnområden från söder,
innan ett för årstiden ovanligt mäktigt högtryck (1041 mb)
över mellersta Skandinavien åter medförde soligt väder med
nattkyla 18-22.10.
Maximitemperaturen varierade mellan 1 J 0 (6.10) och 6 ° (9&10.10).
Så sent som 25.10 noterades 12° och samma dygn uppmättes må
nadens högsta mintemperatur 9 °. Det lägsta värdet 1 ° uppmät
tes 11.10 men frost förekom 11-14.10 och 20.10. Det var tid
vis blåsigt, under 9 dagar förekom vindstyrkor på minst 10 m/s
och blåsigast var det 6.10 med W 17 m/s. Månaden blev neder
bördsfattig, mätbara mängder noterades fyra dagar och totalt
föll endast 6 mm.

'·, INVASIONSARTER 

Under denna rubrik redovisas varje år alla s k in.vasionsarter, 

oavsett om invasionsflyttning förekommit under säsongen eller 

inte. 

Sparvuggla Glaucidium passerinum 

Höstens enda observation utgjordes av ett exemplar som fånga

des på morgonen 12.10. Vikt 7J gram, vinglängd 106 mm och to

tallängd 159 mm. Sedan ringmärkningen startade 1965 har arten 

fångats 1967 (8 ex), 1970 (12 ex), 1974 (104 ex) och 1975. 

Hornuggla Asio otus 

För tredje året i rad kunde vi ringmärka horn.ugglor, trots 

att våra fångstnät inte är lämpade f'ör fåglar av denna stor

lek. 1 ex fångades 22.9 och 2 ex 10.10. Dessutom sågs en horn

uggla 7,10, 

Jorduggla Asio f'lammeus 

1 ex rastade på Storrö mitt på dagen J,9, Efter att ha stud

sat i ett nät, så sträckte den lågt över vattnet mot NW. 

Pärluggla Aegolius f'unereus 

Mycket oväntat efter föregående års invasion så var pärl

ugglor åter på flyttning 1975. Att invasioner inträf'f'ade un

der två på varandra följande år förklaras sannolikt av skilda 

rekryteringsornråden. Ett ostligare ursprung 1975 antyds av de 

stora fångsterna vid Åland, I oktober togs över JOO ex på 

Signilskär och över 100 ex på Lågskår (Göran Andersson i brev). 

Även vid Hammarö noterades ökad fångst jämfört med 1974 (Lars 

Lindell i brev), medan fågel.stationerna i södra Sverige hade 
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sämre fångstresultat i år (Roos 1975, Lindholm & Hjort 1975, 

Lars Petersson i brev). 

Vid Enskär blev fångsten i år exakt lika stor som 1974, 

d v s  63 ex. Som brukligt togs den första fågeln i slutet av 

augusti. Fångst skedde 28.8-22.10 med den fördelning i tiden 

som framgår av figur 1, där även fångsterna 1967 och 1974 re

dovisas. En kraftig topp förekom 7-13.10, då 30 ex fångades, 

vilket är senare än vad som noterats vid föregående invasi

oner. 

I figur 2 redovisas fångstens fördelning under dygnet. 

Jämfört med 1967 och 1974 fångades i år en större andel ef

ter midnatt. Den markanta toppen i gryningen (33 ex kl 05-

07) är dock möjligen skenbar. Vissa nätter kontrollerades

inte näten under efternatten, och flera av dessa ugglor kan

därför ha fastnat någon eller några timmar tidigare, Den

ökade fångsten under efternatten stöder emellertid teorin

att många ugglor anlände till Enskär österifrån över havet.

I tabell 1-2 redovisas pärlugglornas vikt och vinglängd. 

För jämförelse med tidigare års värden se Nord 1974. 

I samband med fångsten insamlades ett antal spybollar. 

Dessa har analyserats av Björn Ahlbom, som redovisar resul

tatet i en separat uppsats i detta häfte. 
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Figur 1. Fångsten av pärluggla Aegolius f'unereus fördelad på 

femdagarsperioder under åren 1967 (- -), 1974 (--) och 

1975 (- -). 
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Figur 2. Fångsten av pärluggla Aegolius funereus :fördelad på 

tretimmars perioder under åren 1967 {- -), 1974 (--) och 

1975 (- -). 

Gröngöling Picus viridis 

Observerades 11 dagar i augusti, 8 i september och 7 i okto

ber vilket är mer än normalt. Fångsten inskränkte sig dock 

till J ex. 

Större hackspett DendrocopoS major 

Noterades under hösten 4 dagar på S.torrö och J2 dagar på 

Enskär. 1 resp 14 ex ringmärktes, vilket är under genomsnittet 

1965-75, Vikt och vinglängd redovisas i tabell 1-2. 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 

Observerades 27 dagar under hösten, varav 19 i september. 

Trots :förekomsten :fångades endast 7 ex, vilket är den lägsta 

si:f:fran sedan 1970. Möjligen rörde det sig om lokala häck

:fåelar och deras årsungar. 

Spillkråka Dryocopus martius 

Spillkråkan hade ett bra år liksom 1973 och 1974, då 11 resp 
10 ex ringmärktes. Observationer gjordes under hela säsongen 

(J4 dagar) och :fångsten var också utspridd :från slutet av 

augusti till oktober, totalt togs 11 ex. 
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Nötkråka Nucifraga caryocatactes 

Brist på hasselnötter förorsakade denna höst invasionsrörel

ser av tjocknäbbad nötkråka, ärmast föregåend utflyttning 

av denna ras noterades i Sv rige 1957, medan den kraf'tiga 

invasionen 1968 var resultatet av den sr?alnäbbade nöt kråkans 

vandring österifrån, Sistnämnda år fångades 1 tjocknäbbad 

och 1J smalnäbbade nötkråkor vid Enskär {Nord 1969). 

Nötkråka. 

Foto: 
Karl-Erik Fridzen 

Vid Enskär sågs i år några småf'lockar 21-25 och 27-29 

augusti, som mest 11 ex 21 .8. Därefter observerades nötkrå

kor 1 1 och 19 september samt 1 8 och 24 oktober. S träcl(f'örsök 

förekom men i samtliga observerade fall vände fåglarna t"ll

baka mot norr. Den enda individen som kunde rasbestämrnas LI t

gjordes av en fågel som f'ångades 22.8, följande mått notera

des: totallängd J08 mm, vinglängd 185 mm, vikt 179 gram, vitt 

på yttre stjp 17 mm, näbblängd 40,5 mm och näbbhöjd 15,0 ram, 

Således rasen caryocatactes, och av allt att döma gälld 

även övriga observationer samma ras. 

I södra Sverige sågs större flockar, och vid Falsterbo 

passerade huvudmassan 5-17.9 med J70 ex som högsta dagssurnrna. 

Tjoc.knäbbad nötkråka har aldrig tidigare räknats i så.dan 

mängd vid Falsterbo. 16 ex fångades, samtliga tjocknäbbade 

(Roos 1975). 

Nötskrika Garrulus gJ.andarius 

Endast en observation på Enskär, nämligen 12.10 då 2 ex ring

märktes. Den ena fågeJ.n hade stympad stjärt, endast J cm 

återstod. Därutöver sågs 2 ex i Hartsö J.und 17.10. Arten var 

talrik inne i SörmJ.and under hösten 1975, och utebJ.iven f'lytt

ningsröreJ.se beror troligen på den goda tiJ.lgången på ekollon. 

Stjärtmes Aegithalos caudatus 

För tredje året i rad fångade vi stjärtmesar, i år blev 

fångsten 72 ex med f'örsta observationen 4.10. Tidigare har 

ringmär.kning ske-tt 1 968 ( 8 ex), 1 97J ( 224 ex) och 1974 ( 1 J 

ex). I år uppmättes vikt och vinglängd för 28 ex, se tab 1-2. 
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Talgoxe Parus major 

Observerades varje dag under hösten. 120 ex ringmärktes med 

toppdag 8.10 då 2J fåglar försågs med ring. Endast 1973 har 

vi fångat fler talgoxar. 145 ex. Se även under blåmes. 

Blåmes Parus caeruleus 

Observerades nästan dagligen under hösten (66 dagar av 71) och 

uppträdde ovanligt tal�ikt under oktober. 18-19,10 sågs floc

kar om upp till 65 ex göra sträckförsök över södra udden. 

112 blåmesar ringmärktes vilket är över genomsnittet men läg

re än under åren 1972-74 då 224. 255 resp 177 ex kunde förses 

med ringar. 1975 togs de flesta i oktober med 2J ex som högsta 

dagssumma 18.10. Notabelt är att vi denna dag fångade endast 

2 talgoxar, och omvänt fångades inte en enda blåmes 8.10 
(jfr talgoxe). 

Troligen kom både talgoxar och blåmesar till en del öster

ifrån. en talgoxe märkt i Estland 12,9 kontrollerades på En

skär en månad senare och en blåmes med finsk ring togs 7.10. 

Dessutom fångades på Hävringe (12 km SW Enskär} 5.10 en 

talgoxe märkt i Estland 17.9 (Bengt Larsson i brev). 

På Öland och Utklippan i Blel<inge kontrollerades kring 

månadsskiftet september-oktober inte mindre än 14 talgoxar 

och 2 blåmesar märkta med ryska ringar (Lindholm & Hjort 

1975). Från Falsterbo rapporteras enorma sträcksummor. 21.9-

10.10 räknades över 27,000 utsträckande blåmesar. med 12,000 

ex under den bästa dagen 2.10 (Roos 1975)! 

Svartmes Parus ater 

Svartmesen uppträdde invasionsartat i Skandinavien både 1974 

och 1975. Fångstsiffrorna på Enskär har dock varit små, men 

28 ringmärkta ex 1974 är stationens bästa årssiffra. 1975 

observerades arten 16 dagar, dock aldrig i större antal. Lik

som 1974 skedde fångsten 1975 huvudsakligen i oktober: 4 ex 

11 ,9, 2 ex 29.9 och 11 ex 5-2J.10 - total� 17 ex. Vikt, ving

och totallängd för 6 ex ges i tabell 1-J. 

Trots de blygsamma fångsterna på Enskär kan det vara av 
intresse att göra jämförelser med resultaten vid några andra 
fågelstationer. På Signilskär, Åland ringmärktes enli.gt Göran 
Anderson (1974 resp i brev) 1,558 svartmesar 11 .8-15,10 1974 
medan 92J ex togs 25,8-25,10 1975. Den enda svenska fågel
station som fångade svartmes i större antal 1974 var Hammarö, 
där 25J ex ringrnärktes under hösten (Ehrenroth 1974). 
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1975 däremot fångades vid Hammarö 1.847 ex i aug-okt 
(Lars Lindell i brev). En helt fantastisk siffra som över
stiger den totala fångsten av svartmes vid Hammarö 1961-74. 

Vid Falsterbo noterades 1975 den största utflyttningen:av 
svartmes sedan 1953 {se t ex Ulfstrand 1962) och under peri
oden 11.9-10.10 räknades 15.500 ex. Enbart 27,9 sträckte 
7.000 svartmesar ut över Nabben (Roos 1975)1 

Även vid Ottenby fick man nöjet att ringmärka svartmesar, 
144 ex i sept och 2J ex i okt vilket-skall jämföras med O ex 
under hösten 1974 (Lindholm & Hjort 1975), och på Utklippan, 
Blekin�e togs 21 ex i år mot tidigare totalt 1 ex (Lindell 
i brev). 

Om man studerar sträckets förlopp vid några fågelstatio
ner 1975, så ser man att det kulminerade vid Hammarö 26.8-
25.9 (1525 ringmärkta), vid Ottenby i september (144 ring
märkta) och vid Falsterbo 21.9-10.10 {nära 15.000 sträckan
de). Således en god bild av den flyttande populationens rö
relse söderut. 

Vid Signilskär togs 1974 s g s samtliga svartmesar i aug
sept (1,517) medan fördelningen 1975 var en annan, 52J ex 
märktes i aug-sept och 400 ex 1-25.10 med två markanta toppar 
6-20.9 resp 16-20.10. Även Lågskärs fågelstation vid Åland
invaderades av svartmesar i oktober 1975. Tusentals individer
sågs i mitten av månaden och 11-20.10 ringmärktes 505 ex
(Göran Andersson i brev).

Sammanfattningsvis kan sägas att rekordfångsten vid En
skär 1974 föregicks av en kraftig invasion vid Åland, medan 
fågelstationerna i södra Sverige inte noterade någon ut
flyttning. 1975 var invasionen måttlig vid Åland i aug-sept, 
men vid Hammarö, Ottenby och Falsterbo skedde en intensiv 
flyttning under främst september. Den sena och jämfört med 
1974 lägre fångsten vid Enskär är bättre korrelerad med vågen 
över Åland i oktober. 

Om invasionsrörelsen 1974 förorsakades av hög populations
täthet i kombination med utebliven frösättning hos gran, så 
är det tänkbart att detta förhå+lande upphävdes när fåglarna 
nådde mellersta Sverige, och att flyttningsdriften därmed 
minskade eller upphörde helt. Det omfattande sträck som pas
serade Åland-Sörmland-Värmland under hösten 1974 nådde- ald
rig sydligaste Sverige. 

Den mycket milda vintern 1974-75 innebar sannolikt en god 
överlevnad för övervintrande mesar i södra Skandinavien, och 
förutsättningar skapades för en stor ungfågelproduktion 1975. 
Invasionen som berörde södra Sverige under hösten kan således 
ha orsakats av fåglar från i huvudsak närliggande häcknings
områden, t ex södra Skandinavien. De svartmesar som passerade 
Enskär i oktober kan möjligen haft ett annat och mera avläg
set ursprung, uppträdandet vid Åland styrker denna teori. 

Talltita Parus montanus 

Observerades utspritt under hela hösten (24 dagar av 71), 

vilket inte är vanligt på Enskär. Normala· 4 ex ringmärktes, 

Nötväcka Sitta europaea 

Få observationer, men 5 ringmärkta är ungefär normalt, 
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Tabell 1. Vikter insamlade på Enskär i aug-okt 1975. Fl anger 
att någon uppdelning här inte görs på ålder eller kön, även om 
vissa ex har bestämts vid märkningen. Gråsiska kommenteras i 
texten. 

Al- 1',n-

Art der tal 
Kön (n)

Pärlu:;igla fl 62 
Aegolius funereus 

Större hackspett fl 12 
D:!ntrocx:p:,s major 

Stjärtrres fl 28 
Aegithalos caudatus 

svartires fl 6 
Parus ater 

Gråsiska fl 150 
carduelis fl.aJllrea 

ad·9 45 

ad o' 44 

Upgn. värden �- Medel- Stand. 
Min. Max. värde fel avvik. 
(g) (g) <x> <5x> (s) 

98 144 123,4 1,33 10,471 

75 95 84,7 1,66 5,7419 

6,8 8,6 7,64 0,08 0,4057 

8,0 9,3 8, 72 0,18 0,4450 

10,9 16,8 13,20 0,10 1,2141 

11,1 14,5 12. 76 0,12 0,8193 

10,9 16,4 13,49 0,17 1,1435 

Teoretiskt 
intervall 
(99 %) 

96,4-150,4 

-

6,59-8,69 

-

10,07-16,33 

10,65-14,87 

10,54-16,44 

Tabell 2. Vinglängder insamlade på Enskär i aug-okt 1975. Fl an
ger att någon uppdelning här inte görs på ålder eller kön, även 
om vissa ex har bestämts vid märkningen. Gråsiska kommenteras i 
texten. 

Ål- J\n- Uppn. värden Medel- Medel- Stand. Teoretiskt 
der tal Min. Max. värde fel avvik. intervall 
Kön (n) (mn) (mn} (x) <sx> (s) (99 %) 

Pärluggla fl 61152 182 170,3 0,72 5,612 155,8-184,8 
Aegolius funerus 

Större hackspett fl 12 134 145 138,8 0,84 2,927 -

J::endroo:pos major 

Stjärtlres fl 28 60 67 62,6 0,28 1,469 58,8-66,4 
1\egithalos caudatus 

Svartnes fl 6 57 63 60,0 0,85 2,082 -

Parus ater 

Gråsiska fl 152 64 79 73,0 0,18 2,152 67,4-78,6 
carduelis flamrea ad 9 47 68 76 72,5 0,26 1,761 68,0-77,0 

ad d' 43 68 77 74,0 0,29 1,905 69,1-78,9 

Tabell 3. Totallängder insamlade på Enskär i aug-okt 1975. Fl 
anger att någon uppdelning här inte görs på ålder eller kön, 
även om vissa ex har bestämts vid märkningen. 

Al- J\n-
Art der tal 

Kön (n)

Svartnes fl 6 
Parus ater 

Gråsiska fl 150 
carduelis flamrea 

Uppn. värden Medel- Medel- Stand. 
Min. Max. värde fel avvik. 
(mn} (mn} (x) (s-) (s)

96 110 · 103,5 1,93 4,717 

107 132 120,7 0,41 4,977 

Teoretiskt 
intervall 
(99 %) 

-

107, 9-133, 5 



Trädkrypare Certhia :familiaris 

Noterades under hela hösten, speciellt talrikt 1-20,10 då 

sträcket kulminerade. Förutom :fångsten på Enskär togs 2 tr.äd

krypare på Storrö 30,8 och totalt ringmärktes 202 ex vilket 

är stationens högsta årssi:f:fra, Tidigare som mest 197 ex 1972 

och 144 ex 1973, Bästa dagen 1975 var 18,10 då 38 ex ring

märktes, 

Sidensvans Bombycilla garrulus 

Små :flockar sågs 9-25 oktober. 

Grönsiska Carduelis spinus 

Observerades s g s dagligen under september-oktober, vanligen 

i :flockar om 10-60 ex, Sträcket avtog i början av oktober. 

Fångsten (49 ex) blev exakt lika med genomsnittet 1965-74, 

Gråsiska Carduelis :flammea 

Förutom tre observationer i slutet av september sågs gråsis

kor dagligen :från 7,10, Åtskilliga dagar observerades hundra

tals :fåglar och sträcket kulminerade 18-19,10 då minst 6,000 

ex passerade norrut över Enskär! 18,10 kl 0650-0800 räknades 

585 ex och 19,10 kl 0630-0850 totalt 1,093 ex. Fåglarna kom 

insträckande över havet och hela tiden i små :flockar, vanli

gen 10-40 ex, Över Enskär sågs vid några· tillfällen större 

:flockar, troligen bildade vid sparvhöksattacker, 

1972 :fångades 1,350 gråsiskor, men å.rets 19.4 ringmärkta ex 

utgör vår näst högsta årssumma. Vikt, ving- och totallängd 

:för ·150-152 ex redovisas i tabell 1-J. För ca 90 könsbestämda 

adulta :fåglar visas i tab 1 att hanarnas medelvikt är lJ,49 

gram jämfört med honornas 12,76 gram, På samma sätt redovisas 

i tab 2 vinglängderna: 74,o resp 72,5 mm. 

Snösiska Carduelis hornemanni 

Två snösiskor :fångades 13 resp 18 oktober. Tidigare har 4 ex 

:fångats i samband med gråsiskeinvasionen 1972, 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 

Observerades s g s dagligen 27,9-25,10. Sträck:försök av små 

:flockar noterades 15.10 och 18.10. 39 ex :fångades vilket är 

den näst högsta siffran under 11 år, 
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Korsnäbbar Loxia spp 

Ingen fångst. Småflockar och enstaka ex sågs 15.9-24.10, i 

oktober s g s dagligen. 

Invasionsarter som saknades 1975 var 

hökuggla Surnia ulula 

tretåig_hackspett Picoides tridactylus 

tallbit Pinicola enucleator 

bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 

HÄCKffINGAR 

En utförlig redovisning av häckfågelbeståndet vid Enskär 
återfinns i en separat artikel i detta häfte. Följande häck
ningar noterades vid Storrö, utanför det Atlasinventerade 
området. 

Vigg Aythya fuligula 19.7 ruvade en hona 7 ägg på Hamnskär. 

Svärta Melanitta fusca Två kullar om 5 och 9 ungar obser-
verades vid Storrö 23 resp 27 augusti. 

Skräntärna Hydroprogne tschegrava Häckning på Tärnskär 
där en unge ringmärktes 19.7. I början av september sågs 
vid flera tillfällen skräntärna med fisk i näbben flyga 
ut mot skären söder om Storrö. Möjligen en mycket sen 
häckning. 

Tordmule Alca torda Vid ett besök 19.7 ringmärktes 36 
boungar i fågelskyddsområdets östra del. Många bon var 
redan tomma medan enstaka fåglar ännu ruvade. 60-90 par 
uppskattas ha häckat på Hamnskär och i hela området tro
ligen minst _100 par. 

Kråka Corvus corone 3 knappt flygga ungar sågs vid bo på 
Storrö 8.6. 

OBSERVATIONER 

Inom fågelstationens verksamhetsområde noterades 176 arter 

1975. Under året observerades 7 nya arter, varför totalsum

man för åren 1965-75 nu är 211. De två veckorna på Storrö 

gav 87 arter. 

Storlom Gavia arctica Förutom ovanligt många observationer 
av sträckande och rastande fåglar under hösten, så sågs 
4+1 ex 7.6 och minst 4 ex 19.6. 

Smålom Gavia stellata 1 ex sträckte·s på morgonen 6.9. 

Gråhakedopping Podiceps griseigena Rastande fåglar sågs vid 
två tillfällen. ·1 ex strax norr Enskär kV 19.9 och 2 ex 
vid södra udden 14.10. 

SVarthak.edopping POdiceps auritus 1 ex rastade vid södra
Enskär 1,9 och 2 ex vid Storrö 4.9. 
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I, 

Storskarv Phalacrocorax carbo Under våren sågs 21 ex 18.4. 
Redan vid höstsäsongens start observerades storskarvar och 
2J.8 räknades ett sjuttiotal. 28,8 sågs ca 100 ex utanför 
Enskär och från Storrö räknades 2.9 minst 115 ex. 

Häger.Ardea cinerea Enstaka ex sågs i april och juni. I sep
tember observerades SW-sträck 2.9 (1 ex), 28.9 (2 ex) och 
29. 9 ( 8 ex).

Bläsand Anas penelope Uppträdde OVarJ.ligt talrikt under hös
ten, sågs 21 dagar 28.8-10.10. Största flockarna 40-60 ex, 
Den 5.10 räknades 2.115 ex sträckande mot sydväst. 

Skedand Anas clypeata Under sommaren 7 hanar vid St Gråskär 
7.6 och 1 par vid Storrö 8,6. 1-J.9 sågs 2 rastande ex vid 
Storrö, 

Bergand Aythya marila 1 ex sträckte SW 4.9. 2 ex rastade 
tillsammans med ett trettiotal svärtor Melanitta fusca 
vid södra udden 14-18.10, 

Gravand Tadorna tadorna par vid Fårudden, Hartsö 18,4, 
Under häckningstid sågs dessutom 5 ex vid Storrö 8.6 och 
2 ex vid Garkast 19.6. 

Grågås Anser anser Under oktober sträckte mot sydväst 12 ex 
5.10, 19 ex 12,10 och 28+7 ex 19.10. Se även nedan, 

Sädgås Anser fabalis Vid middagstid 18.4 sträckte 18 säd
gäss och 1 grågås Anser anser över Hartsö mot NE, Den se
nare flög som ledargås och fick strax norr Hartsö ensam 
flyga vidare mot NE ut över vattnet. Sädgässen svängde 
norrut och följde Långö in mot fastlandet. 
Under hösten sträckte liJl ex 5.10 och 19 ex 8.10 mot SW. 
Se även nedan. 

Prutgås Branta bernicla Ett rastande ex vid södra udden 5,10. 

Gäss Anser/Branta spp Under första oktoberveckan samman-
föll ett gott sträck av bl a gäss med arbetssamma ring
märkningsdagar, Sträcket kunde därför inte bevakas, med 
undantag av 5, 10 då hel�besökare observerad.e (förutom ovan
nämnda grå- och sädgässJ li22 obestämda gäss under drygt 
tre timmar. Även li,10 och 8-10,10 sträckte några gåsflockar 
SW, den största 65 ex 8,10, 

Ormvråk Buteo buteo Observerades 9 dagar under perioden 
li,9-18,10 och totalt minst lli ex, vilket är mer än nor-
malt vid Enskär, 

Fjällvråk Buteo lagopus Totalt sågs ca JO ex 26,9-19,10 för
delat på 5 dagar. Den bästa dagen (18.10) räknades 2J 
sträckande fjällvråkar under morg-fu, Talrikare än nor
malt, även om det koncentrerade sträcket 197!i var betyd
ligt kraftigare, Bl a räknades under båtresan till fast
landet 7li101J kl 15li5-16JO inte mindre än 105 fjällvråkar 
sträckande SW-W,

Fiskgjuse Pandion haliaetus Sträckande fåglar sågs 2-27,9 
samt 1 sent ex 5.10. Aven 197!i sågs fiskgjuse i oktober, 
1 ex 6,10. 

Vaktel Coturnix coturnix Ny art vid stationen. 1 rastande 
ex stöttes på södra Enskär 25,5, 

Trana Grus grus 2 ex vid Enskär 26,8 och 6 ex vid Storrö 
2,9 sträckande mot sydväst. 
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Kustpipare Pluvialis sguatarola 62 ex sträckte 25.5 i plog
formation mot öster. Under hösten 1-3 ex vid flera till
fällen och 9.9 sågs 20 ex flyga söderut. 

Myrspov Limosa lapponica Under hösten observerades sträckan
de myrspovar vid tolv tillfällen, som mest 75 ex 3.9 och 
30 ex 4.9.Vid Storrö sågs ca 50 ex sträcka söderut på mor
gonen 4.9 och 12 minuter senare flög troligen samma flock 
lågt över vattnet tillbaka norrut. 

Kustsnäppa Calidris canutus Observerades s g s �agligen 
26.8-13.9, som mest 4 rastande vid Storrö och 8+2 sträck
ande vid Enskär (4.9).- Arten ses ej årligen vid Enskär. 
Se även nedan. 

Småsnäppa Calidris minuta Rastande fåglar observerades vid 
Storrö 29.8-4.9, men ej vid Enskär. 

Spovsnäppa Calidris ferruginea Enstaka ex rastande vid Storrö 
30.8 och 4.9 samt sträckande vid Enskär 4.9 och 6.9. 

Sandlöpare Calidris alba Vid Storrö rastade minst 2 ex 
30.8-6.9, varav den ena fågeln bar vinterdräkt. Tidigare 
finns endast en observation av sandlöpare vid Enskär, 
1 ex 720917. På Storrö sökte sandlöparna föda tillsammans 
med kustsnäppor Calidris canutus och kärrsnäppor Cali
dris alpina varvid en tydlig rangordning kunde iakttagas. 
Kustsnäppan stötte ofta bort sandlöparen som i sin tur 
körde iväg kärrsnäppan ibland. Några konflikter mellan 
kustsnäppa och kärrsnäppa observerades aldrig. 



l 

Labb Stercorarius para si ticus Revirmarl<ering över Laxv<1-r
pe t på norra Enskär 7,6 då två par labb möttes. Två av 
fåglarna utkämpade en kort luftstrid, varefter de båqa 
paren försvann åt var sitt håll. Under hösten gjordes 
ovanligt många observationer av labb fram till 9.9 v·tlket 
är ungefär normalt bortflyttningsdatum för arten. l1. 10 
sågs sedan en ung obestämd labb vid södra udden. Samma 
dag (1 timme efter observationen på Enskär) sågs två 
fåglar vid Hävringe, 12 km SW Enskär, som av observatören 
bestämdes till bredstjärtad labb (Bengt Larsson i brev). 

Dvärgmås Larus minutus Ny art vid stationen. Ungfåglar sågs 
under näringssök bland skären, vid Enskär 1 ex J0.8 & 
J.9 samt 2 ex 1.9. Vid Storrö sågs 1 ex 1.9 & J.9, möj
ligen var det samma individer som observerades på båda
platserna.

Småtärna Sterna albi.f'rons Ny art vid stationen. 4 ex så�s 
tillsammans med fisk-/silvertärnor öster Enskär 1 .9. En 
ansamling av tärnor iakttogs under några dagar, då åt
skilliga tiotal sågs :fiska mellan Storrö och Enskär. De 
lämnade troligen området efter en kallfrontpassage natten 
J-4.9.

Kentsk tärna Sterna sandvicensis 1 ex noterades 7.9. 

Tornsvala Apus apus Noterad 9 dagar i september, de tre 
sista observationerna 19,9 (2 ex), 22,9 och 28.9, Även 
1974 sågs en tornsvala 28.9. 

Kungs.fiskare Alcedo atthis Ny art vid stationen, vardera 
1 ex fångades 6.9 och 27.9 

T.v. Kustsnäppor,

Foto: 
Karl-Erik Häger 

Kungs.fiskare :fångad 
på Enskär 27,9, 

Foto: 
Lennart Wah1en 



Råka Corvus frugilegus Ny art vid stationen. 1 ex rastande 
vid södra Enskär 17-18.10 och även sträckförsök observe
rades. 

Kaja Corvus monedula 1 ex sträckte 18.10 mot sydväst till
sammans med 12 kråkor. Den andra(!) observationen av kaja 
vid Enskär under 11 år. 

Skata Pica pica 1 ex söder Brudskär 8.6 och 1 ex vid Enskär 
2.9. Har häckat på Enskär men ses sällan under hösten. 

Entita Parus palustris Uppträdde ovanligt talrikt hela hös
ten och observerades s g s varje dag. Jl ex ringmärktes 
vilket är vårt bästa årsresultat, tidigare som mest 21 ex 
1967. 

Dubbeltrast Turdus viscivorus Observerades nästan dagligen 
J0.9-20.10. Några relativt stora flockar sågs: 22 ex 
10.10 och flera flockar 12.10 - den största ca 20 ex. 
11.10 sträckte ca JO ex in över södra udden. 

Björktrast Turdus pilaris Minst 6 olika flockar om 20-65 ex 
noterades på sträckförsök 7-24.10. Dessutom sträckte 150-
200 björktrastar in över udden 11.10. 

Blåhake Luscinia svecica Observerad 27.8-J0.9 och 7 ex 
fångades vilket är näst högsta årssumma. 1973 togs 11 ex. 

Gräshoppsångare Locustella naevia 4.9 ringmärktes statio
nens andra gräshoppsångare, den föregående få�ades 
660822. 

Kärrsångare Acrocephalus palustris Sjungande kärrsångare 
hördes på Enskär 25.5 och 8.6. Sistnämnda dag sjöng även 
1 ex på Storrö. 

Mindre flugsnappare Ficedula parva Observerades 11 dagar 
J.9-1.10. Samtidigt ringmärktes 8 ex vilket är det bästa
resultatet under 11 år.

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus Enstaka ex hördes sträcka 
tillsammans med ängs- och trädpiplärkor på Storrö 2.9 
resp 5.9. 

Sädesärla Motacilla alba Livligt sträck observerades vid 
flera tillfällen i september. 5.9 passerade minst JOO ex 
västerut över Storrö och vid Enskär räknades kl 05-07 
samma dag 250 sädesärlor mot SW-W. Kraftigt sträck även 
8-9,9 och 16.9 liksom 27.9 (600 ex kl 0600-08JO) och 28.9
(JOO ex kl 0545-0700).

Varfågel Lanius excubitor Första obs 22,9, därefter dagli
gen 29.9-17.10 men ingen observation under sista veckan. 
Fångsten (1J ex) är den största sedan verksamheten star
tade 1965. 

Törnskata Lanius collurio Sträcket är normalt över 20.9 
vid Enskär, enstaka observationer har doc-k gjorts i okto
ber med 741010 som extremdatum. 1975 noterades törnska
tor ganska regelbundet t o m  2J,9. Så sent som 19.10 
fångades sedan 1 ex, en ungfågel med flera stjärt- och 
vingpennor till hälften avklippt_a eller avslitna. 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes Ny art vid statio
nen. 1 ex flög norrut över Enskär på morgonen 7.6. 
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Steglits Carduelis carduelis Steglits ses ej varje höst. 
1975 gjordes ett flertal observationer 8-25,10, oftast 
1-5 ex på sträckförsök. 18.10 sågs 7 ex som rastade vid
Militärbaracken.

Vinterhämpling Carduelis flavirostris 1 ex sträckte W 19.10 
och 1 ex fångades 2J.10. 

Rosenfink Carpodacus erythrinus 7.6 & 19.6 sjöng en rosen
fink vid Fårudden, Hartsö. På Enskär hördes 2 hanar: 
25.5 vid Gamla lägret och 19.6 vid Laxvarpet. Under hösten 
fångades 1 ex 12.9 - ny ringmärkningsart vid stationen. 

Ortolansparv Emberiza hortulana Observerades 19.8-6.9 både 
på Enskär och Storrö. Därefter noterad endast 20.9 då 
flera ortolansparvar sträckte under morgonen. 

Videsparv Emberiza rustica 1 ex fångades på Enskär 20.9 och 
samma dag sågs troligen ytterligare en videsparv. 

Dvärgsparv Emberiza �usilla Ny art vid stationen. 1 ex ras
tade på Storrö 7 •• {Observationen har ej granskats av RI<:). 

Lappsparv Calcarius lapponicus Åtskilliga lappsparvar sträck
te vid Storrö och Enskär 27.8-9.9, dessutom noterades ar
ten vid Enskär 4.10. 

Snösparv Plectrophenax nivalis Höstens första snösparvar 
sågs 9.10 och arten noterades totalt fem dagar innan sta
tionen stängdes 25.10. 

Gråsparv Passer domesticus Ny art vid stationen. En hona 
rastade vid lägret på södra Enskär mitt på dagen 19.10. 
Trots matning av den halvtama fågeln så misslyckades 
fångstförsöken. Innan den försvann i terrängen gjorde den 
ett par sträckförsök över Fyrberget. 

Pilfink Passer montanus Sällan observerad på Enskär, 14,10 
gjorde 12 ex upprepade sträckförsök över södra udden, 
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Häckfåglarna vid Enskär-'vl

Hans Pettersson 

Under 1975 har Svensk fågelatlasinventering utförts i de två 

rutor, som till största delen täcker Hartsö fågelskyddsområ

de. Nedan redovisas resultatet för den ruta i vilken Enskär 

ingår. Beteckning 9H, lj enligt ekonomiska kartbladet. Områ

det omf'attar större delen av f'ågelskyddsområdet med undantag 

av de nordligaste delarna av Hartsö-lund, L� Hästskär, Bock

holmen och Brudskär samt de östligaste delarna med öarna 

Storrö, Ljusskär, Hamnskär och Garkast. 

Inventeringen har utförts av förf'attaren med hjälp av Len

nart Wahl�n, Bo Ljungberg, Inger Karlberg och G�ar Sjöö. 

Då landstigningsf'örbud råder inom området från 15.4 till 

15,7 ansöktes om landstigningstillstånd, som erhölls från 

Länsstyrelsen i Sörmlands län, 

Området inventerades f'rån båt och vid besök på större öar, 

främst Enskär, under sammanlagt 62 timmar fördelade på dagar

na 7.J, 18.4, 25.5, 7,6, 8.6, 19,6, 20.6, 6.7, 10.7, 19.7, 

2.8 och J,8, 

Sjöf'ågelinventering av området har. utförts 1949 av Viking 

Olsson och 1971 av Helge Röttorp, varför denna del av häck

fågelfaunan är tämligen väl känd, En god täckning av denna 

del kunde därf'ör erhållas genom några båtturer genom området, 

Största delen av tiden kom därför att läggas ned på den övri

ga häckfågelf'aunan, Denna är delvis känd efter noteringar i 

samband med viss vårverksamhet vid Hartsö-Enskär fågelstation 

och främst då vid höksångarinventeringarna (Nord 1968-?J), 

Svensk fågelatlas syftar till en kvalitativ och inte kvan

titativ inven·tering av häckfåglarna, Därf'ör har inget större 

arbete lagts ned på att uppskatta antalet häckande par, utan 

ndast häckningsindicier enligt nedan har noterats för varje 

på t,r·· f':fad art • 

.>J.�1oddo ande nr 27 f'rån Hartsö-Enskär fågelstation. 
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Svensk Fågelatlas - Häckningsindicier 

1. Observerad under häcktid

2. Observerad under häcktid
och i lämplig häckbiotop

J, Sjungande hane eller and-
ra häckningsläten 

4. Par i lämplig häcl·biotop

5, Permanent revir

6, Spel och lekar, parning

7, Besök vid sannolik boplats

8. Upprörd, varnande rör un
gar el, ägg i närheten

9, Adult med ruv:fläckar 

10,Bobygge, grävning eller 
uthackande av bohål 

11, Avledningsbeteende, �pe
lar skadad 

12, Använt bo påträffat 

1J, Nyligen flygga ungar el, 
dunungar 

14, Ad in/ut, till/från bo 
på sätt som visar att bo
et är bebott (höga bon, 
bohål, otillgängliga bon) 

15, Ad med exkrementsäckar 

16, Ad med röda åt ungar 

17, Äggskal påträ.f:facle 

18. Bo där ad setts ruvand-

19, Bo där ungar hörts 

20, Bo där ägg el. unp;ar 
setts 

Nedanstående artlista är uppdelad på häckande elier re

virhävdande fåglar (häckningsindicium 5-20), påträ:f:fade :fåg

lar, men där häckning ej konstaterats (1-4) och :fåglar som 

tidigare har häckat eller misstänkts häcka men ej noterats 

1975. 
E:fter artnamnet står det högsta noterade häckningsindici

et :för arten och därefter :följer notering kring årets obser

vationer och i vissa :fall komplettering med uppgifter om häck

ning :från tidigare år, Sist en bedömning av artens status 

inom området och en grov uppskattning av stammens storlelc, 

där ·hänsyn tas till observationer :från :fågelstationens 10-

åriga verksamhet inom området, 

Häckande eller revirhävdande :fåglar (häckningsind, 5-20) 

Skäggdopping Podiceps cristatus (18) Två bo:fynd vid Grönskär 
och Bockholmen, där ruvning pågick den 25,5 respektive 
8.6, 1971 sågs 4 par, Årlig häckfågel 2-5 par, 

Gräsand Anas platyrhynchos (1J) Två honor med ungar i an
slutning till Enskär den 19,6, 1971 noterades minst 7 
par. Årlig häckfågel J-10 par, 

Vigg Aythya f'uligula (20) Häckar på :flertalet av skären. 
Min, ett bo med ägg vid en landstigning den 7,6, Årlig 
häckfågel 10-JO par, 
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Svärta Melanitta fusca (1J) Minst två honor med små ungar i 
områdets centrala del den 19.7. Förhållandevis svag stam. 
1971 9 par. Årlig häckfågel J-10 par. 

Ejder Somateria molissima (20) Bon och ungar iakttagna inom 
hela området. Ca 1000 ex mest gudingar utanför Torskbåden 
den 19.6, Mycket vanlig. Stammen uppskattades till ca 1000 
par 197"1 • Årlig häckfåg 1. 

Storskrake Mergus merganser (1J) Minst tre honor med små un
gar iakttagna under juni. 1971 noterades J par. Årlig häck
fågel 2-6 par. 

Grågås Anser anser (1J) 6 par sedda bland skären den 18.4. 
Minst en familj med två (små) dunungar den 19.6. Årlig 
häckfågel 1-6 par. 

Knölsvan Cygnus olor (20) Tre tångbon med ägg eller ruvan
de fågel iakttagna den 7.6 och senare flera familjeflockar, 
Häckade inte i området 1949 men 1971 noterades minst 6 par. 
Årlig häckfågel 4-10 par. 

Strandskata Haematopus ostralegus (20) Par observerade på 
flera skär och den 7,6 sågs små ungar på Måsklubben, Årlig 
häckfågel 4-10 par. 

Roskarl Arenaria interpres (8) Flera par främst i samband 
med vit.fågelkolonier. Varnande fåglar bl a på Märrskalls
klubbarna vid Enskär, Årlig häckfågel J-10 par. 

Morkulla Scolopax rusticola (6) Dragande ex över området, 
samt observerad på Enskär. Förmodligen årlig häckfågel 
1-2 par.

Drillsnäppa Tringa hypoleucos (8) Varnande ex på Enskär, 
fynd av bon och dunungar på Enskär under flera tidigare 
år. Årlig häckfågel 4-10 par, 

Rödbena Tringa totanus {8) Varnande fåglar på :flera små skär 
och på Enskär, Årlig häck.fågel 4-10 par. 

Roskarl, 

Foto: Karl-Erik Häger 



.Labb Stercorarius parasiticus (20) Minst fyra stationära 
par. Bofynd på bl a Gråskärsklubben, ägg den 7,6 och flyg
ga ungar den 19.7, Årlig häckfågel J-6 par. 

Havstrut Larus marinus (1J) Flera par på olika skär den 
7.6 och ungar tillsammans med föräldrar den 19,6. Förhål
landevis vanlig inom området, Årlig häckfågel 5-15 par, 

Gråtrut Larus argentatus (201 Flera ko
. 
lonier, där bon med

ägg och ungar iakttagits. rlig häck.fåg 1 50-·150 par. 

Fiskmås Larus canus (20) Bo m·ed små ungar sedda från Enskär 
i den lilla kolonin på Saltklubben i Laxvarpet den 7-8,6. 
Årlig häckfågel J0-60 par, 

Skrattmås Larus ridibundus (20) Ett par med små ungar iakt
tagna från Bockholmen den 8,6, Först i slutet av 60-talet 
kunde arten observeras under häckningstid och den första 
noterade häckningen var ett par på Svartklubben 1970. 1971 
-kunde 18 par inräknas, Årlig häckfågel 10-20 par,

Skräntärna Hydroprogne tschegrava (20) Minst ett par ino111 
området. Bo med ägg iakttaget den 7.6. Årlig häckfågel 
1-2 par. 

Fisktärna Sterna hirundo (18) Ruvande fågel i ko.loni vid 
Bockholmen iakttagen från båt, Årlig häckfågel 5-15 par. 

Silvertärna Sterna paradisaea (18) Ruvande fågel iakttagen 
från Enskär i koloni på Saltklubben i Laxvarpet. Årlig 
häckfågel 25-50 par. 

Tordmule Alca torda (20) Unge i boskreva på Torskbåden, där 
årligen 2-5 par häckar. 

Tobisgrissla Ceppus grylle (20) Minst en häckning konstate
rad, där unge setts i boskreva och ringmärkts den 19,7, 
Årlig häckfågel 5-15 par. 

Ringduva Columba palumbus (5) Spelande ex har hörts och 
setts vid sjön på Enskär vid flera tillfällen, Förmocllieen 
årlig häckfågel 1-J par. 

Göktyta Jynx torguilla (16) Spelande f gel hörd och !'ågel 
med mat i näbben sågs under senare delen av häckninesperj __ 
.oden. Häckning konstaterad !'lera gånger under tidigare år, 
Årlig häckfågel 2-6 par. 

Kråka Corvus corone (1J) En uthoppad unge vid Nödfall på 
Enskär den 7,6. Årlig häckfågel 5-15 nar, 

Tal�ox Parus major (20) Häckande i holk på södra En kär. 
Arlig häckfågel !1-10 par. 

Bl·mes Parus palustris (16) Fåglar som matade nyss uthop
pad ungar på Enskär elen 19,6. Årlig häckfågel !1-10 par. 

Björktrast T'urdus pilaris (8) Varnande f' glar vid Laxvar
vet, Enskär, Första häckningen sedan fågelstationens 
start 196:5 konstaterades 1968 och arten har sedan dess 
noterats varje år, Förmodligen numera årlig häckfågel 
1-5 par, 

Taltrast Turdus philomelos (5) Flera sjungande individer 
som höll r vir på Enskär, Årlig häckfågel 2-6 par. 

Koltrast Turdus merula (5) Sjungande revirhållande ex på 
Enskär. Arlig häckfågel 1.�-10 par. 
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Stenskvätta. Foto: Karl-Erik Häger 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe (5) Flera par permanent inom 
vissa områden på södra och västra Ensl<är. Häckning konsta
terad tidigare år genom bof'ynd, Årlig häckfågel 4-15 par, 

Näktergal Luscinia luscinia (1J) Totalt fem sjungande hanar 
hörda inom området. Utflugen unge matades på södra Enskär 
den 6.7. Den första sjungande hanen hördes 1967, första 
kända häckningen 1968 och f'em sjungande hanar 1972. Årlig 
häckfågel 1-6 par. 

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus (5) Sjungande ex hört 
i sjön på Enskär vid :f'lera till:fällen. Förmodligen årlig 
häckfågel 1-J par. 

1-lärmsångare 1-lippolais icterina (5) Minst tre sjungande e.x
hörda vid upprepade tillfällen inom separata områden på 
Enskär. Häckning konstaterad under tidigare år. Förmod
ligen årlig häckfågel 1-5 par. 

Svarthätta Sylvia atricapilla (5) Flera sjungande statio
nära fåglar hörda på Enskär, Årlig häckfågel 5-15 par, 

I-löksångare Sylvia nisoria (20) Stationära sjungande hanar
hörda, 1 e.x på Bockholmen-L Hästskär och J ex på skilda 
platser på Enskär, Minst ett par häckande på Enskär, där 
fyra ungar kunde ringmärkas den 6,7. Stammen på Enskär kan 
variera kraftigt år till år. Årlig häckfågel 1-12 par. 

Trädgårdssångare Sylvia borin (5) Flera sjungande statio
nära fåglar hörda på Enskär. Årlig häckfågel 10-JO par. 

Törnsångare Sylvia communis (16) Flera sjungande ex och 
fåglar med mat till ungar sedda på Enskär. En av de van
ligaste fåglarna på Enskär, men verkar ha gått tillbaka 
något under 70-talet. Årlig häckfågel 15-JO par. 
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Ärtsångare Sylvia curruca (16) Flera sjungande ex och fåg
lar med mat i näbben sedda på Enskär. Årlig häckfågel 
5-20 par.

Lövsångare Phylloscopus trochilus (16) Flera sjungande ha
nar och fåglar med mat till ungar observerade på Enskär. 
Den vanligaste arten på Enskär. Årlig häckfågel 50-150 par. 

Kungsfågel Regulus regulus (5) Har hörts och setts vid ett 
flertal tillfällen i skogen väst och nord sjön på Enskär, 
Något par har troligen häckat där. Häckar förmodligen vissa 
år med något eller några par, 

Grå flugsnappare Muscicapa striata (5) Ex har observerats 
och hörts inom ett begränsat område på norra Enskär vid 
flera tillfällen. Häckning har konstaterats genom bofynd 
tidigare år. Årlig häckfågel 2-5 par, 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (20) Tre par häck
ande i holkar på södra Enskär. 17 ungar kunde ringmärkas. 
Årlig häckfågel 4-10 par. 

Skärpiplärka Anthus spinoletta (16) Varnande fåglar och 
'fåglar med mat i näbben har setts på Enskärs södra udde 
och på några av småskären, Häckning har konstaterats 
flera år genom bofynd, Årlig häckfågel 5-15 par. 

Sädesärla Motacilla alba (16) Varnande fåglar och fåglar 
med mat till ungar har observerats på Enskär. Årlig häck
fågel J-10 par. 

Törnskata Lanius collurio (20) Ca 12 par på Enskär och 
flera bofynd med ägg och ungar. Stammen kan variera kraf
tigt från år till år. Årlig häckfågel 5-15 par. 

Stare Sturnus vulgaris (19) Flera par på Enskär, Bohål, 
där gamla fåglar flugit in med mat och där ungar hörts 
har noterats på flera platser. Årlig häckfågel 10-20 
par, 

Rof'ink Fringilla coelebs (8) 1'�lera stationära sjungande 
hanar på Enskär. Varnande fåglar, Häckning har konstate
rats genom bofynd under tidigare år. Den näst lövsångaren 
yanligaste fågeln på Enskär. Årlig häckfågel 50-125 par. 

Gu.lsparv Emberiza citrinella (16) Vanlig, en av karaktärs
fåglarna på Enskär. Har en fast stam på Enskär med 15-25 
par. Populationen var nästan lika stor under mitten av 
60-talet (10-20 par) då arten var utslagen i stora delar
av övriga Sörmland.

Sävsparv Emberiza schoeniclus (5) En stationär hane vid sJo" 
på Enskär. Häckning konstaterad genom bofynd vid sjön 197J. 
Förmodligen årlig häckfågel med 1-5 par. 

Arter påträffade under häckningstid men häckning ej konstaterad 

Storlom Gavia arctica (1) 2 ex vid norra Enskär den 25.5, 
4 ex på Enskärsfladen den 7.6 och 1 ex bland skären den 
8.6, Flera ex och småfåglar även sedda bland de yttre skä
ren straxt utanför omrAdet, Häckar ej. 

Häger Ardea cinerea (2) 2 ex vid Enskär den 8.6 och 1 ex 
den 19.6, Häckar ej. 
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Skedand Anas clypeata (2) Sju hanar öster om Stora Gråskär 
den 7.6. Häckning konstaterad 1966. Häckar vissa år med 
något par. 

Knipa Bucephala clangula (2) Flera par och enstaka ex vid 
Enskär. Inga par noterade 1971. Häckar ej. 

Småskrake Mergus serrator (4) Flera par har observerats i 
området. Familjef'lockar sedda under hösten. Har f'örmodli-· 
gen häckat. Häckning konstaterad tidigare år, Årlig häck
f'ågel 2-10 par. 

Fiskgjuse Pandion haliaetus (2) Fiskande f'ågel observerad. 
Häckar f'örmodligen varje år på Hartsö, men ej inom området. 

Vaktel Coturnix coturnix (1) Ett rastande ex observerat på 
södra Enskär den 25.5, Ny Enskärsart. 

Vattenrall Rallus aguaticus (2) Hörd i sjön på Enskär, där 
den kan höras i stort sett varje år. Häckning konstaterad 
1965, Ett par häckar f'örmodligen där årligen. 

Gök Cuculus canorus (J) Hörd vid ett tillf'älle f'rån Hartsö
Lund, Kan möjligen häcka vissa år, 

Tornsvala Apus apus (1) Fö.dosökande och sträckande f'åglar 
observerade. Häckar ej. 

Gröngöling Picus viridis (2) Hörd och sedd på Enskär två 
gånger och på Brudskär en gång, Förmodligen ej häckfågel. 

Mindre hackspett Dendrocopos minor (2) 1 ex observerat på 
Bockholmen den 8,6. Häckar förmodligen vissa år med något 
par. 

Hussvala Delichon urbica (2) Näringssökande fåglar notera
de. Har häckat tidigare vid militärbaracken, 5-6 par 1966 
och minst 1 par 1967. 

Skata Pica pica (2) Ett ex observerat på Brudskär den 8.6. 
Har häckat f'örmodligen under början av 60-tale t i ett 
tätt slånbuskage vid sjön på Enskär. 

Blåmes Parus caeruleus (2) Enstaka ex sedda på Enskär. Häck
ni.ng kan ha skett men förbisetts. Häckning i holk på Enskär 
1972 och 1973. Förmodligen årlig häckf'ågel 1-5 par. 

Trädkrypare Certhia f'amiliaris (2) Enstaka ex observerade 
på Enskär. Har f'örmodligen häckat där utan att det har kun
nat konstaterats. Häckning konstaterad genom bof'ynd 1966. 
Årlig häckfågel 2-6 par, 

Buskskvätta Saxicola rubetra (3) Ett sjungande ex noterat 
på Enskär den 25,5. Ej häckfågel. 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus (2) Enstaka ex observera
de på Enskär. Häckning konstaterad genom bofynd 1966. 
Förmodligen årlig häckf'ågel 1-J par, 

Rödhake Erithacus rubecula (1) Endast observerad en gång. 
Häckning kan dock ej uteslutas. Häckning konstaterad vid 
flera tillf'ällen under tidigare år. Årlig häckf'ågel 2-10 
par. 

Kärrsångare Acrocephalus palustris (3) En sjungande hane i 
ett buskage på västra sidan av Enskär den 25,5 och ett ex 
på Märrskallen den 8.6. Även hörd på Enskär 1973, 
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Trädpiplärka Anthus trivialis (J) Sjungande hanar hörda, 
men något stationärt ex har ej kunnat konstaterats-. Har 
förmodligen häckat trots detta. Årlig häckfågel 2-6 par. 

Gulärla Motacilla flava (2) Ett ex noterat vid Laxvarpet 
på Enskär, Ej häckfågel, 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes (2) Ett överflygan
de ex noterat på Enskär den 7.6. Ny Enskärsart. 

Grönfink Chloris chloris (4) Flera par har observerats på 
Enskär. Några par har förmodligen häckat, utan att det har 
kunnat konstaterats. Årlig häckfågel 2-6 par. 

Grönsiska Carduelis spinus (2) överflygande småflockar har 
noterats, Ej noterad som häckfågel. 

Hämpling Carduelis cannabina (2) Enstaka ex noterade på En
skär, Ovanlig, häckar ej. 

Rosenfink Carpodacus erythrinus (J) En outfärgad hane sjöng 
vid Laxvarpet, Enskär den 19,6. Numera förmodligen årlig 
gäst på Enskär. 

Korsnäbb sp. Loxia sp. (1) Överflygande småflockar, 

Fåglar som under tidigare år har häckat eller misstänkts häcka, 

men e.j noterats under häckningstid 1975, 

Kricka Anas crecca Hona med ungar vid sjön på Enskär 1966, bo
fynd på Enskär 1970 och hona med 5 ungar vid St. Hästskär 
1971. Häckar åtminstone vissa år med något par. 

Gravand Tadorna tadorna Observerad straxt utanför området 
1975, Par med ungar noterade vid norra Enskär 1969 och väst 
Enskär 1972, Par och småflockar noterade även andra år. Kan 
möjligen ha häckat inom området. 

Tornfalk Falco tinnunculus Häckade på Enskär 19611-66, Obser
verad straxt utanför området den 7,6 1975 och på Storrö. 

Rör�öna Gallinula chloropus Har häckat i sjön på Enskär 1965. 
Av�n observerad där under 1966, 

Orre Lyrurus tetrix Höna observerad på Enskär den 8.J 1975. 
Noterad varje år. Spelande tupp hörd i stort sett varje år. 
Äggskal funna 1966 och höna med kycklingar observerad på 
Enskär 1969. Häckar åtminstone vissa år på Enskär. 

Järpe Tetrastes bonasia Höna med 5-6 kycklingar iakttagna på 
Enskär 1969. Par och enstaka ex observerade under häck
ningstid även 1967. 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago Spelande ex över Enskär. 
Förmodligen har häckning skett på Enskär något år, 

Silltrut Larus fuscus Förhållandevis ovanlig inom fågelskydds
området, där endast en liten koloni häckar, Häckar van
ligtvis utanför atlasrutan, men kan vissa år häcka i om
rådet. 

Kattuggla Strix aluco Har spelat på Enskär den 14,5,67, där 
även ungar setts och hörts den 7.9,71. Kan möjligen häcka 
vissa år. 
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Spillkråka Oryocopus martius Flygga ungar observerade på En
skär den 17.6.73. Kan möjligen häcka vissa år. 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Har underligt nog ej note
rats på Enskär under häckningstid i år. Har konstaterats 
häcka på Enskär 1968. Förmodligen årlig häckfågel 1-J par. 

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus Har hörts vissa år i 
sjön på Enskär, där den förmodligen även har häckat, Häck
f'ågcl vissa år. 

Crönsångare Phylloscopus sibilatrix Har de flesta år hörts 
sjunga vid sjön på Enskär. Förmodligen årlig häckfågel 
1-J par. 

Mindre :flugsnappare Ficedula parva Sjungande ex hörda under 
flera år. Varnande fåglar hördes under juli 1969. Troligen 
årligen förekommande på Enskär. och kan vissa år förmodas 
häcka. 

Järnsparv Prunella modularis Sjungande fågel hörd under fle
ra tidigare år. Konstaterad häckning 1966. Förmodligen 
häckfågel vissa år. 
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Ovan skrattmås - en expanderande art i skärgården, 
nedan silvertärna - karaktärsart vid de yttre skären. Foto: Karl-Erik Häger 



Ringmärkningen vid Enskär 1975 i::,..

lluns Pettersson 

Under höstsäsongen var södra udden kontinuerligt bemannad un

der tiden 16 augusti - 25 oktober (10 vecko�). På Storrö, 

5 km E Enskär bedrevs ringmärkning parallellt under två veckor 

2J,8 - 6,9. Ringmärkning har även utförts i området den 20.6, 

6,7, 19.7 och 3.8, Den 19,7 gjordes en båttur till skären 

öster om Enskär, där 36 ungar av tordmule och två av tobis

grissla, kunde förses med ringar. 

Trots att parallellverksamhet bedrevs under de veckor då 

lövsångarens sträck kulminerar kunde bara totalt 275 ex ring

märkas, På Enskär ringmärktes enbart 161 ex, det lägsta anta

let sedan starten 1 965. Från att under 60-talet varit vår 

kvantitativt största art, med genomsnitt på 1 000 ex per år, 

har den 1975 hamnat på sjätte plats i årets fångstsiffror. 

Totalt är nu kungsfågeln den största arten med 8 739 ring

märkta följd av lövsångaren med 7 501 ex. Nedgången har till

skrivits den onormala torkan i södra Sahara (Stolt och Öster

löv 1 974) • För övriga transsaharaflyt tare kan däremot in te så 

drastiska förändringar noteras i våra ringmärkningssif:fror. 

Nötkråkornas invasionsartade uppträdande i södra Sverige 

resulterade på Enskär bara i ett ringmärkt ex av den tjock

näbbade rasen. 

De trädklättrande arterna, fångades med ett undantag i 

lågt eller normalt antal. Trädkryparen däremot ringmärktes i 

202 ex vilket blev stationens högsta årssi:ffra för arten. Det 

var först i oktober som :fångsten kom igång, och den 18.10 märk
tes 38 ex. 

Den första pärlugglan fångades som vanligt i slutet av 

augusti. Nc11 :förvånansvärt nog fortsatte pärlugglorna att 

droppa in, och vi kunde notera en :fångst på 63 ex, samma an

tal som fångades förra året. En sparvuggla och tre hornugglor 

:fångades även. 

Veckorekord noterades i skiftet september oktober då 1 J58 

fåglar märktes varav ca 55 i utgjordes av kungsfågel. Den 30.9 

och 1. 1 0 var höstens toppdagar för kungs:fågel och följdes 

�Meddelande nr 28 :från 1-fartsö-Enskär :fågelstation. 
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sedan av två bra dagar, den 4.10 och 5.10, då huvuddelen av 

fångsten fick släppas på grund av brist på R-ringar. När 

kungsfågeln gick till som bäst fick näten lov att plockas re

na och dras ihop samtidigt som kungsfåglar sågs hoppa och 

flyga i alla buskar, och även ute på klipporna. 

Gråsiskor började dyka upp under oktober. De flesta sträck

te över mot N och NE, men 194 ex kunde fångas och förses med 

ring. Även två snösiskor fångades den lJ respektive 18 okto

ber. 

Mes:fångsten denna höst blev förhållandevis god, talgoxe 

120, blåmes 112, stjärtmes 72, entita Jl, svartmes 17 och 

talltita 4. 

Totalt ringmärktes 5244 fåglar av 72 arter, varav )25 ex 

av 25 arter på Storrö. 

För 11 arter kunde mer än 100 fåglar fångas och märkas 

nämligen kungsfågel 1966 (årsrekord}, rödhake 789, lövsångare 

275, trädkrypare 202, gråsiska 194, taltrast 180, grå flug

snappare 129, talgoxe 120, blåmes 112, rödstjärt 109 och svart

hätta 106. 

Av andra mer anmärkningsvärda arter kan nämnas blåhake 7, 

gräshoppssångare 1, höksångare 7, mindre flugsnappare 8, vin

terhämpling 1, ortolansparv 5 och videsparv 1. 

Nya märkarter under 1975 blev skräntärna 1, kungsfiskare 2 

och rosenfink 1. Totalt sedan starten 1965 har därmed märkts 

118 arter. 

Tabel'l över ringmärkta fåglar vid Hartsö-Enskär fågelstation, 
58.41 N - 17.29 E. I tabellen ingår 325 fåglar märkta på 
Storrö, 5 km E Enskär. 

Art 

Ejder 
Somateria molissima 

Knölsvan 
Cygnus olor 

Sparvhök 
Accipiter nisus 

Duvhök 
A. gentilis

Lärkfalk 
Falco subbuteo 

Tornfalk 
F. tinnunculus

Antal ringmärkta 
1965-74 1975 1965-75 

9 

J6 

7 

8 

9 

44 

7 

Återfyn.d 

2 

5 
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Antal ringmärkta 
Art 1962-z4 1272 1965-Z!i Återf'x:nct 

Vattenrall 
Rallus aquaticus 

Strandskata 
Haematopus ostralegus 

Större strandpipare 8 8 
Charadrius hiaticula 

Kustpipare 4 4 
Pluvialis squatarola 

Enkelbeckasin 6 6 

Gallinago gallinago 

Morkulla 
Scolopax rusticola 

Drillsnäppa J2 J2 
Tringa hypoleucos 

Rödbena 
T, totanus 

Gluttsnäppa 4 4 

T, nebularia 

Ku5tsnäppa 
Calidris canutus 

Småsnäppa 6 6 
c. minuta

Kärrsnäppa 156 156 2 
c. alpina

Labb 
Stercorarius parasiticus 

Fiskmås 
Larus canus 

Skräntärna 
Hydroprogne tschegrava 

Silvertärna J 
Sterna paradisaea 

Tordmule 51 J6 87 2 
Alca torda 

Tobisgrissla 9 2 1 1 
Cepphus grylle 

Ringduva 2 

Columba palumbus 

Gök 52 J 55 
Cuculus canorus 

Sparvuggla 117 1 118 
Glaucidium passerinum 

Hornuggla 4 J 
Asio otus 
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Antal ringmärkta 
1962-24 1222 1262-22 Åter!:Y!!d 

Jorduggla 
A. :flammeus

Pärluggla 197 6J 260 
Aegolius f'unereus 

Natt skärra 5 5 
Caprimulgus europaeus 

Tornsvala 75 75 
Apus apus 

Kwtgs:fiskare 2 2 
Alcedo atthis 

Gröngöling 26 J 29 
Picus viridis 

Större hackspett 199 15 214 J 
Dendrocopos major 

Vitryggig hackspett 
D. leucotos

Mindre hackspett 87 7 94 
D. minor

Tretåig hackspett 15 15 
Piccoides tridactylus 

Spillkråka J5 11 46 
Dryocopus martius 

Göktyta !19 50 

Jynx torquilla 

Berglärka 
Eremophila alpestris 

Ladusvala 56 57 
Hirundo rustica 

Hussvala 57 57 
Delichon urbica 

Backsvala 4 4 
Riparia riparia 

Kråka 2 2 
Corvus corone 

Nötkråka 15 1 6 
Nuci:fraga caryocatactes 

Nötskrika 26 2 28 
Garrulus glandarius 

Ta"lgoxe 572 120 692 2 
Parus major 

Blåmes 861 112 97J 2 
P. caeruleus

Svartmes 95 17 112 
P. ater
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Amtal ringmärkta 
1965-74 1975 1965-75 Återf'ynd 

Entita 103 31 1 34 
P. palustris

Talltita 36 4 40 
P. montanus

Stjärtmes 244 72 316 
Aegithalos caudatus 

Nötväcka 39 5 44 
Sitta europaea 

Trädkrypare 500 202 702 
Certhia familiaris 

Gärdsmyg 103 23 126 
Troglodytes troglodytes 

Dubbel trast 10 1 1 
Turdus viscivorus 

Björktrast 45 10 55 2 
T. pilaris

Talt:i;-ast 855 180 1035 21 
T. philomelos

Rödvinge trast 193 32 225 2 
T. iliacus

Ringtrast
T. torquatus

Koltrast 244 32 276 7 
T. merula

Stenskvätta 260 18 278 4 
0enanthe oenanthe 

Buskskvätta 11 2 8 120 
Saxicola rubetra 

Svart rödstjärt 
Phoenicurus ochruros 

Rödstjärt 1056 109 1165 
Ph. phoenicurus 

Näktergal 1 1 2 13 
Luscinia lusclnia 

Blåhake 31 7 38 
L. svecica

Rödhake 3346 789 4135 15 
Erithacus rubecula 

Gräshopp sångare 2 
Locustella naevia 

Rör sångare 15 16 
Acrocephalus scirpaceus 

Säv sångare 12 1 3 
Acrocephalus schoenobaenus 

50 



Härmsångare 
Hippolais icterina 

Svarthätta 
Sulvia atricapilla 

Höks ångare 
s. nisoria

Trädgårds sångare
s. borin

Törnsångare
s. communis

Ärt sångare
s. curruca

Rödstrupig sångare
s. cantill.ans

Lövsångare 
Phylloscopus trochilus 

Gran sångare 
P. collybita

Grön sångare
P. sibilatrix

Vide sångare 
Ph. schwarzi 

Taigasångare 
Ph. inornatus 

Kungs fågel 
Regulus regulus 

Grå flugsnappare 
Muscicapa striata 

Sv�rtvit flugsnappare 
Ficedul.a hypoleuca 

Halsbandsflugsnappare 
F, albicollis 

Mindre flugsnappare 
F, parva 

Järnsparv 
Prunella modularis 

Ängs piplärka 
Anthus pratensis 

Träd piplärka 
A, trivialis 

Skärpiplärka 
A, spinoletta 

Sädesärla 
Motacilla alba 

Antal ringmärkta 
1965-74 1975 1965-75 

1 2 

960 

108 

588 

40J 

1052 

7226 

J99 

78 

J 

6773 

1566 

687 

2 

JO 

78 

.55 

227 

18 

699 

106 

7 

46 

20 

JS 

275 

7 

5 

1966 

1 29 

90 

8 

1 J 

J .5 

75 

1 2 

1066 

11 5 

6J4 

42J 

1087 

7501 

406 

83 

J 

8739 

169.5 

777 

2 

J8 

91 

55 

18 

774 

Återfynd 

7 

5 

1 J 

9 

J 

J 

2 

J 
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Antal ringrnärkta 
126s-zL1 1212 1965-7,:i Återf')lnd 

Gulärla 70 3 73 
M. f'lava

Sidensvans 5 5 
Bombycilla garrulus 

Varf'ågel 31 1 3 44 
Lanius excubitor 

Törnskata 472 55 527 2 
L, collurio 

Stare 86 86 2 
Sturnus vulgaris 

Grön:fink 62 7 69 
Chloris chloris 

Steglits 
Carduelis carduelis 

Grönsiska 491 49 540 
c. spinus

Härnpling
c. cannabina

Vinterhärnpling 5 6 

c. f'lavirostris

Gråsiska 1 lt78 19/� 1672 11 
c. f'lammea

Snösisl<a 4 2 6 
c. hornemanni

Domherre 1 81� 39 223 
Pyrrhula pyrrhula 

Rosenfink 
Carpodacus erythrinus 

Tall.bit 8 8 
Pinicola enucleator 

Mindre korsnäbb 67 67 2 
Loxia curvirostra 

Bändelkorsnäbb 1 1 1 1 
L. leucoptera

Bofink 817 52 869 8 

Fringilla coelebs 

Bergfink 71 6 77 

F. montif'ringilla

Gulsparv 128 16 11�4 
Emberiza citrinella 

Ortolansparv 29 5 J4 
E. hortulana

Vide sparv 6 

E. rustica
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Antal ringmärkta 
1965-74 1965 1962-Z2 Åter:D'.:nd 

Sävsparv 69 5 74 
E. schoeniclus 

Lappsparv 5 5 
Calcarius laEEonicus 
Summa 35.2li2 5.2lili lio.li8ö 15ö 

Antal arter 11 5 72 11 8 110 

Fördelningen av de 325 på Storrö ringmärkta fåglarna blev, 

gök 1, större hackspett 1, trädkrypare 2, taltrast 1, sten

skvätta 8, buskskvätta 5, rödstjärt i,o, blåhake 2, rödhake 8, 

svarthätta 3, höksångare 2, trädgårdssångare 4, törnsångare 4, 

ärtsångare 9, lövsångare 114, grönsångare 1, kungsfågel 19, 

grå Plugsnappare 38, s.v. flugsnappare 14, trädpiplärka 20, 

sädesärla 7, gulärla 1, törnskata 16, bergfink 1 och ortolan

sparv 4. 

Återfynd och kontroller. 

Under 1975 inrapporterades 26 återfynd genom Ringmärkningscen

tralen, 12 från norden, 13 från övriga Europa och en från 

Mellersta östern. Totalt har rapporterats 156 återfynd 1965-

1975 vilket utgör0,4% av våra ringmärkta fåglar. Förstagångs

fynd erhölls av förra årets stora invasionsart - sparvuggla. 

Ett ex hade flugit mot ett fönster i Småland någon gång under 

februari 1975, 

Fem återfynd av kungsfågel har rapporterats och därmed har 

en fördubbling av antalet återfynd skett. Endast en av dessa 

fåglar tillhör årets stora märkningssumma. 

En lövsångare och en gransångare märkta hösten 1974 på En

skär kontrollerades under vårsträcket på Lågskärs fågelstation, 

Åland, 

Den finskmärkta pärlugglan, som kontrollerades hösten 1974, 
var märkt dagen innan på Signilskärs fågelstation, Åland. 

Under denna höst gjordes fyra främmande kontroller, en löv

sångare märkt på Utklippan, Blekinge, en talgoxe märkt i Est

land, en svarthätta och en blåmes märkta i Finland. Någon rap

port om de finska märkningarna har ej influtit trots omedelbar 

rapport av kontrollerna. 
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Totalt har 20 främmande kontroller gjorts. Av dessa var 

7 ex märkta i Sverige, 6 i Finland, 2 i Estland, 2 i Norge, 

2 i England och 1 i Polen. 

Teckenförklaring 

I efterföljande tabell används nedanstående tecken och för

kortningar: 

pull 

juv 

n 

ad 

unge på häckplatsen, oflygg eller flygg 

utvuxen, helt flygkunnig men ej utfärgad fågel 

flygg fågel av obestämd ålder 

0 

0 

+ 

X 

gammal utfärgad fågel 

hane 

hona 

skjuten 

funnen död 

(x} 

V 

funnen sjuk eller skadad, senare död 

kontrollerad och släppt med sin ring 

(v) 

c? 

fångad och släppt med ny ring: gamla ringen avtagen 

fångad, vidare öde okänt 

/?/ fyndsätt obekant 

Understrukna nummer anger att ringen returnerats till RC av 

upphittaren. Märkningarna har gjorts vid Enskär (58,41 N/ 

17.29 E), Bälinge sn, Södermanland, då inget annat anges, 

Sparvhök (Accipiter nisus) 
6.046.364 juv i. 13,10.74 

12.01.75 

5,074.504 n 25.10.74 
13.01.75 

Sparvuggla (Glaucidium passerinum) 
6.072.017 fl i 03.09.74 

X 00,02,75 
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Gross Quenstedt, 51,56N/ 
11.06E, NE Halberstadt, Mag
deburg, Sachsen-Anhalt, 
TYSKLAND (Funnen sjuk, sena
re död) 

Alserum, 58.13N/16,03E, Åt
vidaberg, Östergötland(Fun
nen död på spannmålsmagasin, 
sannolikt död i 14 dagar) 

Yabergsjön, 56.57N/13.24E, 
Småland (liten hök, flugit 
mot fönster) 



Större hackspett (Dendrocopos major) 
4. 1 02.848 juv � 15.10.74 

x 26.10.74 Römora gård, 58.50N/17.29E, 
Västerljung, Södermanland 
(Hackspett, flugit mot föns
ter, död någon dag) 

Talgoxe (parus major) 
2.376. 869 juv 18,08,74 

X 12-1).09,74 

Blåmes (Parus caeruleus) 
1.858.299 juv 07. 1 0.75 

X 11, 1 1.75 

Björktrast (Turdus pilaris) 
4, 1 02.826 juv 14,10.74 

X 14.04.75 

Taltrast (Turdus philomelos) 
4. 1 02.695 juv 26,09. 74 

4, 1 02,:ZJJ 

4. 1 02.z:zJ 

4. 1 02.907 

Koltrast 
4. 102. 644 

+ 13.10.74

juv 29.09.74 
+ 20. 11.74 

juv 03.10.74
+ 10.12.74 

juv 22.09.75
+ c25. 1 0.75 

(Turdus merula) 
juv 20.08.74 
X 07, 1 1.74 

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) 
2,J40.JJ7 juv 24,08,70 

V 15,04,75 

Enskär, funnen i spyboll 
producerad av sparvuggla som 
hållits över natten 

Ålen, 62,51N/11.17E, ca JO 
km N Röros, Sör-Tröndelag, 
NORGE (Flugit mot fönster
ruta) 

Gorredijk, 5J.OON/06,0!1E, 
Friesland, HOLLAND 

Chiteau-Gombert, 4J,21N/ 
05,26E, Bouches-du-Rhone, 
FRANKRIKE 

Vence, 4J. 4 JN/07.07E, Alpes
Martimes, FRANKRIKE 

Pietrabruna, 4J,52N/07,5JE, 
Imperia, ITALIEN 

St Laurent des Hommes, 
45.02N/00, 1 5E, Dordogne, 
FRANKRIKE 

East Runton, 52.56N/01,16E, 
Cromer, Norfolk, ENGLAND 
(Turdus merula �• killed by
traf:fic) 

Lavagna, 44,19N/09,21E, 
Genova, ITALIEN 

Rödstjärt 
1.600. 540 

(Phoenicurus phoenicurus) 
fl � 07,09,72 
X 17,05,75 Örnevatn, c 69,J5N/JO.OOE, 

ca 18 km S Kirkenes, Sör
varander, Finnmark, NORGE 
(rödstjerthunn, :flöyet mot 
vindusrute) 
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Rödhake (Erithacus rubecula) 
1.700.906 juv 25.09.74 

V 26.10.74 

Sva�thätta (Sylvia atricapilla) 
2.J40.826 fl � 06.09.71

+ 10.05.75

Le Chåteau d'Oleron, 45.54N/ 
01.12W, Charente-Maritime, 
FRANKRIKE 

Tartous, 34.55N/35.52E, 
SYRIEN 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 
1.700.522 fl 30.08.74 

V 24.05.75 Lågskär, 59.50N/19.56E, Lem
land, Åland, FINLAND Phyllo
scopus trochilus ad, ny 
ring HELSINKI Y-14.649) 

Gransångare (Phylloscopus collybita) 
1,664.550 fl 27.09.73 

Kungs fågel 
R J5.640 

R 5J ,070 

R. :p. 441

R. 61.220 

R 61 .894 

V 08.05.75 

(Regulus 
juv � 
V 

juv <1 
V 

n 

X 
� 

juv 

juv ,1 
V 

regulus) 
1o.10. 70 
22. 1 o. 70

11.09.74 
28.09.74 

27.09.74 
13.10.74 

16.10.74 
17.05.75 

29.09.75 
05.10.75 

Lågskär, 59,50N/19.S6E, Lem
land, Åland, FINLAND (P. 
collybita ad�, ny ring 
HELSINKI Y-lJ.426) 

Neringa, 55,27N/21,04E, 
Litauen, SOVJETUNIONEN (R, 
regulus �) 

Mierzeja Wi§lana, 54.21N/ 
19.19E, Gdansk, POLEN (R. 
regulus juv �. ny ring 
VARSOVIA J 82J.476) 

Halmstad, 56.hON/12.51E, 
Halland 

Vårtsjön, 6J.35N/17.42E, 
Anundsjö, Ångermanland 

Märkt kl 11 
Utklippan, 55.75N/l5.42E, 
Blekinge (Kungsfågel juv �. 
kontr. kl 06) 

Grå flugsnappare 
1.66J.;244 

(Muscicapa striata) 
juv 
X 

J0.08.73 
15.07.74 

Grönsiska (carduelis spinus) 
1,700, 1 81 fl i 13.10.73 

(x) 10.04.75
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Ikaalinen, 61.46N/2J.04E, 
Turku ja Pori, FINLAND 

Montesquieu, 42.J1N/02.53E, 
Pyrenees-Orientales, FRANK

RIKE (funnen skadad, död 
tre dagar senare) 



Gråsiska (Carduelis flammea) 
1.642.410 juv 08.10.72 

c? 25.11.72 

Främmande kontroller 

Pärluggla (Aegolius funereus) 
HELSINKI 
C-143.770 fl lJ.l0.74 

V 14.10.74 

Talgoxe (Parus major) 
MATSALU 
204,690 mig. 

V 

0 
+ 

12.09, 75

12.10.75 

Zweveze le, 51 • 02N/OJ. 1 JE, 
West Vlaanderen, BELGIEN 
(Carduelis flammea, hona, 
satt i bur) 

Signilskär, 60,12N/19,20E,
Eckerö, Åland, FINLAND 
Enskär 

Kabli, 58.01N/24,27E, Pärnu
region, ESTLAND 
Enskär (juv �• STOCKHOLM 
2.505.204 även påsatt) 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 
STOCKHOLM 
1.783.796 ad 

V 

19.05.75 Utklippan, 55.57N/15,42E, 
Blekinge 
Storrö, 58.41N/17.J2E, 4 km 
E Hartsö-Enskär. 

Sparvhök, Foto: Per-Stefan Hallberg 57 



Flyttande pärl-och sparvugglors födoval.lyt

Björn Ahlbom 

Inledni.ng 

Ugglornas :födoval under :flyttningstid är dåligt känt. Åtmin

stone har påståendet sin giltighet för de två arter som be

handlas här. Samtidigt rör det sig om eftersträvansvärda upp

gifter, ef'tersom :fåglarna under flyttningen o:fta uppehåller 

sig utanför häckningsbiotopen. Det kan exempelvis gälla öar, 

där gnagarpopulationerna är svaga och kanske inte ens alla 

arter förekommer. Dessutom kan man vänta sig att konkurren

sen om födan blir stark när många individer, såsom på Enskär, 

koncentreras till ett begränsat område. 

Linkola ( 196J) har redovisat ett bytesmaterial :för pärl

uggla från Åland. Under sex höstar registrerades 52 :fångade 

byten, varav 40 :fåglar och resten åkersorkar. Det materialet 

byggde nästan uteslutande på observationer i :fält av ugglor 

med fångade byten. Det ligger nära till hands att anta att an

delen :fåglar blir överrepresenterad i ett sådant "dagmaterial". 

J<rån sparvugglan är det be tydligt lättare att få tag i bytes

material utanför häckningstiden, tack vare artens vana att 

hamstra byten i bl a fågelholkar. För sparvugglorna på Enskär 

gäller dock att de verkligen befinner sig på :flyttning. 

Vid Hartsö-Enskär fågelstation har under flera höstar pärl

och sparvugglor uppträtt invasionsartat. Föreliggande under

sökning utgör ett försök att i samband med fångst av ugglor 

tillvarata spybollar, och därigenom erhålla uppgifter om ugg

lornas födoval under :flyttningen. 

SpYbollar - produktion och insamling 

Den teoretiska bakgrunden för insamling av spybollar är i 

korthet följande, En viss tid efter födointaget - kanske 5-6 

timmar - kastar ugglan upp en spyboll. Tidsintervallet mellan 

konsumtion och uppkastning styrs av flera faktorer, främst 

tid på dygnet för :födointag, mängd intagen föda och succesiva 

födointag. Intervallet är generellt sett längre hos större 

'vi-Meddelande nr 29 från Hartsö-Enskär :fågelstation. 
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arter. Dessa förhållanden är noggrant studerade för många 

ugglearter i fångenskap. För en sammanfattning av verkande 

faktorer hänvisas till Smith & Richmond (1972), Just för pärl

och sparvuggla saknas dock studier över bollarnas produktion. 

I praktiken kan det fungera på följande sätt, Under natten 

fångar och konsumerar ugglan ett eller flera bytesdjur. Om 

ugglan sedan fastnar i ett nät kan den under dagen kvarhållas 

i fångenskap och därvid stöta upp en spyboll som innehåller 

nattens fångst, Ugglor fångade tidigt under kvällen kansk� ej 

hunnit jaga. Dessa kan antas ha tom mage och således inte ge 

någon spyboll. Det är dock tveksamt om denna modell stämmer 

för pärlugglor på flyttning, då man kan förvänta sig en viss 

dagaktivitet. För sparvugglan, som är utpräglat dagaktiv, är 

det svårare att ange tider för konsumtion respektive uppkast

ning av bollar. Huruvida inf'ångade ugglor skulle kvarhållas 

för eventuell bollproduktion avgjordes av fågelstationens per

sonal, Hänsyn togs då bl a till ugglornas kondition och före

varande kontrolltäthet av näten. En preliminär analys av 1974 

års material ledde till en skärpning av instruktionen inne

bärande att alla fångade ugglor borde kvarhållas hösten 1975, 

Resultat 

Under tre höstar, 1973-75, ringmärktes 1J1 pärlugglor på En

skär. Av dessa kvarhölls 77 exemplar, varav flertalet (61) 

under hösten 1975, för eventuell bollproduktion. Sparvugg

lorna härstammar enbart från 1974. Av 10J fångade exemplar 

av denna art kvarhölls 49. Resultatet blev att 25 % (19 ex) 

av pärlugglorna och 14 % (7 ex) av sparvugglorna gav spybol

lar. Uppgifter om de bollproducerande ugglorna ges i tabell 

1 och 2. För pärlugglorna har förvaringstiden i genomsnitt 

varit ca 8 timmar, för sparvugglorna knappt hälften så lång 

tid. Det bör påpekas att angivet tidsintervall inte motsvarar 

verklig tid för bollproduktion. Den första tidsangivelsen an

ger enbart tidpunkt för vittjning av näten. Ugglan kan såle

des ha fastnat i nätet flera timmar tidigare. Medan ugglan 

befunnit sig i fångenskap har inga bestämda kontroller skett 

av förvaringsboxen. Den andra tidsangivelsen i tabellerna an

ger således inte den exakta tidpunkten för bollens tillkomst. 

Nord (1974) har beskrivit fångstens tidsmässiga fördelning 
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under dygnet för ugglorna som fångades hösten 1974, För de 

fåglar som ingår i denna undersökning framgår att pärlugglor

na är tämligen jämnt fördel ade mellan morgon och kväll {tabell 

1), medan de få sparvuggl6rna är utspridda över hela dygnet 

(tabell 2). Det är knappast möjligt att från detta begränsade 

material dra någon slutsats huruvida ett ur produktionssyn

punkt positivt urval skett från den totala fångsten. 

Den information som e�hållits om de två ugglearternas födo

val är begränsad beroende på att så få spybollar erhållits. 

Sammanlagt har 26 bytesdjur för pärluggla och 10 för sparvugg

la antecknats {tabell J), Den första sparvugglebollen från 12 

september innehöll en ring från en talgoxe som märktes på En

skär 18 augusti samma år, Beträffande bytesdjuren kan man no

tera den stora andelen dvärgnäbbmöss och fåglar, medan åker

sork saknas,,Skogsrnus, som är utpräglat nattaktiv, har endast 

påträffats i pärlugglans spybollar, Från tabell 1 och 2 kan 

man försiktigt jämföra bytesdjurens fördelning avseende tid 

på dygnet resp under säsongen, För ugglor fångade kväll .eller 

morgon är det knappast möjligt att finna någon skillnad. Där

emot kanske man kan dra den slutsatsen att andelen fåglar 

ökar i päriugglefödan under oktober månad, 

Diskussion 

Det mest intressanta resultatet i dessa försök är i mitt 

tycke den låga produktionen av spybollar, Inledningsvis om

nämndes en viss matsmältningstid innan spybollen kastas upp, 

Uppkastningen av en spyboll fungerar dock som stimuli för 

nytt födointag - eller tvärtom, dv s tillgång på ny föda ger 

uppkastning. Konsumtion resp uppkastning utgör således bara• 

tillfälliga avbrott i en dygnet runt av bytesrester fylld mage, 

En tänkbar förklaring till. den låga bollpro_duktionen är att

ugglan kastat upp en boll medan den suttit fast i nätet. Jag 

håller det dock för mindre troligt att ugglan utför denna 

något ·krävande procedur i en så pass obekväm ställning. Ej 

hel.ler har några bol.lar påträffats under näten. Beträffande 

förvaringstiden kan den ha varit för kort i vissa fall, i 

förs'ta hand gäller detta sparvuggl.orna, Sammanfattningsvis 

är det dock med nuvarande kunskaper rimligt att anta att an

talet bollproducerande ugglor gett en reell bild av antalet 
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ugglor med föda i magen. Det ligger således nära tilJ. hands 

att anta att den låga bollfrekvensen anger knapphet på föda 

för de aktuella ugglorna. Tyvärr finns inga liknande undersök

ningar som skulle kunna ange någon "normal" bollfrekvens. 

Tabell I • Spybollar producerade av pärlugglor fångade vid 
Hartsö-Enskär, 

År Datum Förvarings tid Bollinnehåll 

1973 1 • 9 0600-1600 gnagare 1 

19711 27.9 0600-1100 ängssork 1 
7. 10 2]00-0600 gnagare 1 

25. 10 2]00-0700 gnagare 1 

1975 8.9 0500-1200 vanlig näbbmus 1 ' 
dvärgnäbbmus 2 

8.9 0500-1200 skogsmus 1 ' dvärg-
näbbmus 1 

1 1 • 9 0500-1200 ängssork 1 
24 .9 2000-0500 :fågel 2 

29.9 2100-1000 skogsmus 1 ' dvärg-
näbbmus 2

J0,9 0600-1600 skogsmus 1 
7, 10 2100-1000 fågel 1 
7. 10 2400-1000 fågel 1 
8, 10 0600-1 JOO fågel 1 
9. 10 2100-0700 ängssork 
9, 10 2400-0900 fågel 1 

l O, l 0 2200-0800 skogsmus 
12. 10 0600-1)00 fågel 1 
1 J. 10 0600-1200 slcogsmus 
19. 10 0600-1100 fågel 2

Tabell 2. Spybollar producerade av sparvugglor fångade vid 
Hartsö-Enskär, 

År Datum Förvarings tid Bollinnehåll 

1974 "12.9 1700-0.500 f'ågel 1 ' dvärgnäbb-
mus 1 

25.9 1900-2400 :fågel 
26.9 0600-0900 gnagare 1 

2. 10 0100-0600 dvärgnäbbmus 2 
8. 1 0 0100-0600 f'ågel 1 

12. 10 0700-0900 f'ågel 1 
l J, 10 1)00-1500 dvärgnäbbmus 
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Tabell 3. Bytesdjur funna i spybollar från pärl- och sparv
uggla. Materialet insamlat vid Hartsö-Enskär fågelstation 
under höstarna 197J-75. 

Pärluggla Sparvuggla 
(Aegolius (Glaucidium 
:funereus) passerinum) 

Ängssork J 
(Clethrionomys glareolus) 

Obestämd sko
r

smus
(Apodemus sp 

Obestämd smågnagare 
(Microtidae sp) 

Vanlig näbbmus 
(Sorex araneus) 

Dvärgnäbbmus 
(Sorex minutus) 

5 

Obestämd fågel 
(Aves ssp) 

9 5 

26 10 

Sammanfattning 

Pärl- och sparvugglor fångade i samband med ringmärkning vid 

Hartsö-Enskär fågelstation kvarhölls i fångenskap för att om 

möjligt producera spybollar. 25 % av pärlugglorna och 14 % av 

sparvugglorna gav därvidlag spybollar. Produktionen av bollar 

är här betraktad som låg, troligen indikerande att ugglorna 

hade svårt att få tag i :föda. Analys av spybollarna gav sam

manlagt J6 bytesdjur med dvärgnäbbmöss och fåglar som de 

vanligaste bytena. 

Referenser 

Linkola, P. 196J. Beobachtungen Uber die Nahrung des Rauh
fusskauzes (Aegolius funereus) während des Herbstzuges 
au:f Signilskär, Åland. -Ornis Fennica 40:69-72. 

Nord, I. 1974. Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 
1974. -Fåglar i Sörmland 7:61-74. 

Smith, c.R. & Richmond, M,E. 1972. Factors influencing pel
let egestion and gastrio pH in the Barn Owl. -Wilson 
Bulletin 84:179-184. 
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Kungsfågelns höststräck vid Enskär 11-

Hans Pettersson och Lennart Wahlen 

Inledning 

Kungsfågeln kan räknas som både stann- och .flyttfågel. Inget 

av dessa alternativ att klara vintern på är helt .fördelak

tigt .för sveriges minsta .fågel. En liten .fågel har stor 

kroppsyta i .förhållande till volymen. Den måste därför ha 

hög ämnesomsättning .för att kunna hålla kroppstemperaturen 

uppe och har därmed krav på större mängd. :föda i samband med 

kyla, Trots detta stannar en stor del av populationen på vå

ra breddgrader, Majoriteten av den kvarstannande populatio

nen kan under vintrar med extrema köldperioder duka under i 

en kombination av svält och kyla. 

I samband med de .första kallu.ftsutbrotten och frostnätter

na under slutet av september och början av oktober ger sig 

även åtskilliga kungs.fåglar ut på en mycket svår resa. Stora 

vattenytor, dåligt väder och därmed minskad .födotillgång när 

behovet är som störst utgör några av de värsta påfrestningar

na.under .flyttningen, 

Under denna .flyttperiod uppenbarar sig stora mängder ras

tande kungs.fåglar på Enskär, På morgonen kommer de in .från 

havet .för att rasta och söka .föda in.för den :fortsatta :flytt

ningen. 

Hösten 1975 

Trots att .flera s.k. invasionsarter uppträdde talrikt vid En

skär 1975, så svarade kungs.fågeln .för den absolut kraftigaste 

invasionen. Redan den 8,9 ringmärktes 40 ex och 20-21,9 kom 

en topp med dagssi:f.frorna 90 resp. 65 ex. Efter några dagar 

med måttlig .fångst invaderades så Enskä� de 30.9 av kungs:fåg

lar. Koncentrationen av .fåglar på södra udden resulterade i 

201 ringmärkta 30.9 och .följande dag överraskades personalen 

av ännu större mängder. 275 ex kunde ringmärkas, men mycket 

tid .fick ägnas åt att plocka ut .fåglarna .för att kunna dra 

ihop näten snabbt, Uppskattningsvis släpptes ca 175 ex omärk-

J;I.Meddelande nr JO från Hartsö-Enskär fågelstation 
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ta vart'or den totala t'ångsten denna dag var ca 450 ex, men 

med normalt t'ångsttryck (och storre personalstyrka) hade 

man säkert t'ångat minst det dubbla antalet! 

2-3,10 var t'ågeltillgången något mindre, t'ångsten blev

ca 200 per dag med ett begränsat antal nät, Nu var det em

ellertid uppenbart att R-ringarna skulle ta slut, vart'or 

man beslot att märka en viss kvot varje dag, resten släpp

tes omärkta, 4-6,10 inträt't'ade en ny krat'tig topp, troligen 

med kulmen 5.10 då antalet kungst'åglar kan ha varit lika 

stort som 1,10. Et'ter 6,10 minskade individantalet snabbt, 

men en isolerad toppdag förekom 15.10 då 215 ex ringmärktes. 

Innan nya R-ringar anlände på kvällen den 8,10 hade trots 

krat'tiga t'ångstbegränsningar mer än 1000 t'ångade kungsfåglar 

släppts utan ring} Siffran är naturligtvis osäker, men den 

speglar väl den enorma ansamling som t'orekom, Den totala 

fångsten under hösten blev så�edes ca 3000 ex, vilket kan 

jämföras med tidigare år (se tab. 1), 

Tabell 1 • Verksamhetsperiod vid Enskär höstarna 1970-75 

och ringmärkningssiffror för kungsfågel. 

År Period Antal 

3970 15.8 11 .10 1 • 114 

1971 7,8 22,10 856 

1972 12.8 15.10 1,180 

1973 11 • 8 28. 10 811 

1974 17,8 27. 10 1 .353

1975 16,8 25.10 1,966 

Totalt 7,280 

De senaste två årens ökade fångst kan mojligen förklaras 

av att gynnsamma övervintringst'örhållanden resulterat i en 

populationsokning, det sistnämnda påvisat i Svensk Häckfå

geltaxering (Svensson 1975). Orsaken till den explosions

artade utt'lyttningen 1975 är inte känd, men troligen har 

t'lera faktorer samverkat t ex hög populationstäthet t'öror

sakad av goda häckningsresultat och ett gemensamt flytt

ningsuppbrott inom storre område pga kalluftsutbrott, 
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Figur ,. Fördelningen av antalet ringmärkta kungsfåglar 

vid Enskär 1975 uppdelat på femdagarsperioder. 

I figur 1 redovisas antalet ringmärkta kungsfåglar i 

femdagarsperioder. Där saknas således ca 1000 fångade men 

omärkta ex under dagarna 1.10 och 3-8.10. Att kulmen inträf

far 30.9-8.10 stämmer väl överens med vad Österlöf (1966} 

och Nord (1971) redovisat på basis av fångstsiffrorna vid 

Falsterbo, Ottenby och Torhamn 1961-1965 resp vid Enskär 

1966-1970. Sammanställningen i figur 2 av kungsfågel.ns 

tidsmässiga fångstfördelning för åren 1970-1975 vid Enskär 

visar en liknande topp omkring månadsskiftet september

oktober. Vissa år kan sträcket komma igång tidigt och 1972 

hade majoriteten av kungsfåglarna fångats redan under sep

tember. 

Även vid de åländska fågelstationerna noterades en impo

nerande ansamling av rastande kungsfåglar hösten 1975 (Gö

ran Andersson i brev}. J0.9 uppskattades antalet rastare på 

Signilskär till 10.000 ex, 997 ex ringmärktes innan man av

bröt fångsten och på Lågskär ringmärktes samma dag 1357 

kungsfåglar! Under perioden 30.9-5.10 fångades på dessa bå

da stationer 2.400 resp 2.700 ex. 
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Kungsfåglar vällde också på bred front fram över Sverige 

och uppträdde ovanligt rikligt vid Torö, Ässön, Hammarö, 

Ottenby, Torhamn och Falsterbo. Vid Hammarö fågelstation 

noterades den kraftigaste toppen redan den 29.9 och vid Ot

tenby kom de bästa fångstdagarna att bli 14.10 (316 ex) och 

24.10 {324 ex)(Brevrapporter från fågelstationerna, Johans

son 1976, Roos 1976 ,· Lindholm & Hjort 1975, Hedgren 1976). 

Återfynd 

Höstens märkningar vid Enskär har hittills resulterat i två 

kontroller. En kungsfågel kontrollerades på Utklippan efter 

en vecka och en vid Mierzeja Wislana utanför Gdansk i Polen, 

där även en kontroll gjordes 1974 (se tab 2 och fig 3). 
Från de andra fågelstationernas märkningar hösten 1975 

har flera intressanta återf'ynd rapporterats från Europa. 

Av tre kungsfåglar märkta vid Falsterbo den 8.10, återfanns 

en i Norfolk, England 11.10, en på Friesland, Holland 16 0 10 

och en i Wiltshire, England 25.10 (Roos 1976, Österlöf i 

brev). Även från Frankrike och Spanien har återfynd rappor

terats. Fyndet i Spanien är det hittills sydligaste av en 

svenskmärkt kungsfågel. Antalet återfynd från Europa 1975 

är även större än normalt, vilket även kan tyda på att 

kungsfåglarna rört sig längre söderut.än normalt. 

Från tidigare års märkningar har vi nio återfynd/kon

troller och två främmande kontroller (se tab. 2 och fig. 3). 

Återfynden resp kontrollen har i de flesta fall gjorts sam

ma år och i flera fall efter endast några dagar (se tab 0 3). 

Majoriteten av återfynden och kontrollerna ligger inom en 

sektor SW - SSE, De flesta återfynd som Österlöf publicerade 

1966 och även senare återf'ynd ligger inom en motsvarande sek

tor från märkningsplatsen, Detta antyder att kungsfågeln 

sträcker mot syd-sydväst. Speciellt tre av våra återfynd/ 

kontroller avviker från detta mönster. En av våra märkta 

kungsfåglar (5) flyttade rakt västerut och återfanns vid 

Arendal i Norge. Även en fågel märkt i E�tland flög rakt

västerut (320 km) över Östersjön och kontrollerades på En

skär fyra dagar efter märkningen. Något mera särpräglad är 

den polskmärkta kungsfågel, som tre dagar efter märkningen 

kontrollerades på Enskär 490 km NNW märkplatsen, 
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Tabell 2. Återfynd och kontroller av kungs:fåglar märkta på 
Enskär 58.41N/17.29E samt kontroller på Enskär av kungs:fåg
lar märkta på andra platser. 

1. 

2. 

J. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9, 

R 17,916 

R 2J.028 

R 26. 1 29 

R 35,640 

R 40,102 

R 53,070 

R 5J,441 

R 61.220 

R 61.712 

10, R 61,894 

11. Varsovia
J.718,972

12. Matsalu
159.783

01,10,66 
23,11.66 

19.09,67 
29.09.67 

26.09.67 
16,10,68 

10. 1 o. 70
22.10.70 

04. 10. 71
22.10.71

11.09.74 
28,09,74 

27.09,74 
13.10.74 

16.10.74 
17,05.75 

02.09,75 
02.10 ,75 

29.09,75 
05. 10 .75 

01 , 10, 70 

27.09,74 

01,10,74 

n � 
X 

n<t

v 

n � 

X 

juv t

V 

juv? 
X 

juv J
V 

ni 
X 

juv ?
X 

ni 
V 

juv if 
V 

:fl i

V 

ad? 

V 

Enskär 
Grove 56,19N/09,0JE, Sunds 
mellan Herning och Viborg, 
Jylland, DANMARK 

Enskär 
Christiansö 55,19N/15,12E, 
Bornholm, DANMARK 
Enskär 
Bukowo 54,21N/16,17E, POLEN 

Enskär 
Neringa 55,27N/21,04E, Li
tauen, SOVJETUNIONEN 
Enskär 
Hisöy, Arendal 58,25N/08,46E, 
Aust-Agder, NORGE 

Enskär 
Mierzeja Wi§lana 54,21N/t9, 
19E, Gdansk, POLEN 

Enskär 
Halmstad 56,40N/12,51E, 
Halland 
Enskär 
Vårtsjön 6J,35N/17,42E, 
Anundsjö, Angermanland 

Storrö 
Mierzeja Wi§lana S4,21N/19, 
19E, Gdansk, POLEN 

Enskär 
Utklippan, 55,57N/15,42E, 
Blekinge 
Mierzeja Wi§lana 54,19N/19, 
14E, Gdansk, POLEN 
Enskär 
Puise 58,47 /2J,29E, Estland, 
SOVJETUNIONEN 
Enskär 

Tabell J, Antal dagar mellan åter:fynd/kontroll och ring
märkning, 

Nr Dagar Nr Dagar 

53 7 16 
2 10 8 230 
3 385 9 JO 
4 12 10 6 
5 18 11 J 
6 17 1 2 4 
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Figur 3. Återfynd och kontroller av kungsfåglar ringmärkta 
på Enskär, Siffrorna refererar till vidstående tabeller. 
Lokaler sammanbundna med en linje markerar förflyttningar 
under samma höst. T återfynd/kontroll under sept - nov och 

• maj. }f märkplats för kungst'åglar kontrollerade på Ensl<:är.

Referenser 

Hedgren, S. 1976. ytt från fågelmarkerna. - Fftglar i 
Stockholmstrakten 5:10-13. 

Johansson, L, 1976. Sträckstudier pft Ässön, - Verksamhe
ten vid Kvismare Fftgelstation 1975 sid 3-7, 

Lindholm, C.-G. & Hjort, c. 1975. 0ttenby fågelstation -
augusti-november 1975. - Calidris 4:95-102, 

Nord, I. 1971, Nftgra tättingars höstflyttning vid sörm
landskusten. - Fåglar i Sörmland 4:24-32, 

Roos, G. 1976. Falsterbonytt: oktober-december 1975, 
- Anser 15:33-38. 

Svensson, s. 1975, Svensk häckfftgeltaxering - ftrsrapport 
1974, - Vår fågelvärld 34:96-100. 

Österlöf', s. 1966, Kungsf'ågelns (Regulus regulus) flyttning. 
- Vftr f'ftgelvärld 25:49-56, 
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Svensk fågelatlas 1 Sörmland 

Bo Ljungberg 

Inledning 

Svensk :fågelatlas är som bekant den riksomfattande invente

ring som syftar till att kartlägga den svenska häck:fågel:fau

nans utbredning. Projektet är upplagt på en tioårsperiod och 

beräknas bli :färdigt 198J. For utförligare information om ar

betets uppläggning, metodik mm hänvisas till den artikel som 

skrevs av Lei:f Sandgren i Fåglar i Sörmland 1974:h:ft 2, Vida

re hänvisas till de instruktioner som inventeringsdeltagarna 

erhåller. 

Inventeringsmaterial 

Atlas-arbetet har :for Sörmlands del nu passerat sin andra 

säsong. Under 1975 har drygt 50 personer tecknat sig :for 

sammanlagt 101 rutor om vardera 5x5 km. Av dessa blev J6 ru

tor :färdiginventerade och 24 delvis inventerade. E:ftersom 

Sörmland omfattar J50 rutor så måste vi i :fortsättningen hål

la minst samma takt :for att klara av resten av rutorna inom 

angiven tid, 

Tabell 1, Inventeringsläget i Sörmland. Se även karta på 

motstående sida, 

Kategori 1974 1975 

Färdiginventerade rutor J4 70 1/ 

Delvis inventerade rutor 9 24 2/

0inventerade rutor J07 256 

·1/ Tre rutor härrör från tidigare års delvis inventerade ru
tor, Vida_re har tre rutor :färdigställts på grundval av 
under tidigare år :ffö:•etagna skärgårdsinventeringar. 

2/ Sex rutor härrör från tidigare års delvis inventerade ru
tor, 
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TECKENFÖRKLARING 

I e Färdiginventerad 

I O Delvis inventerad 

I 
_j 

10 20 

Resultat 

Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser 

av hittills inkomna rapporter. Vi kan ju ändå snegla lite 

på de 70 färdiginventerade rutorna {motsvarar 20 % av sörm

landsregionens hela areal} för att se efter i hur många rutor 

vissa arter förekommer. Arternas förekomst noteras med hjälp 

av häckningsindicier enligt en tjugogradig skala. Kriterierna 

1-4 brukar benämnas möjlig häckning, 5-10 trolig häckning och

11-20 säker häckning. I tabell 2 har jag valt att redovisa

rovfåglarna med hänsyn till deras utsatta position som topp

konsumenter. Vidare har jag valt ut näktergal.en med tanke på

den näktergalsinventering som genomfördes i Sörmland 1975 (se

Lennart Wahl�ns artikel i detta häfte}.
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Tabell 2, Antalet rutor där rovfåglar och näktergal anträf

fats, baserat på 70 inventerade rutor 1974-75, 

Art Möjlig Trolig Säker Total 
häckning häckning häckning :förekomst 

Ormvråk 17 15 JO 62 

Sparvhök J1 6 11 1�8 

Duvhök 25 4 8 J7 

Bivråk 26 5 6 J7 

Drun kärrhök 20 8 4 J2 

Blå kärrhök 6 6 

Fiskgjuse JO 4 2J 57 

Lärkfalk 22 4 7 JJ 

Torn:falk 22 24 

Näktergal 22 25 5 52 

Avslutning 

Till sist vill jag tacka alla som hjälpt till med denna in

ventering och samtidigt uppmana till fortsatt trevligt ar

bete med :fågelatlasen. Intresserade personer kan rekvirera 

instruktioner samt teckna sig för atlasrutor genom att kon

takta :författaren (adress: Stenbrovägen 44, 611 00 Nyköping). 

- Vi räknas också�

Foto: Karl-Erik Häger



Våt marksinventeringen 

Stefan Bengtsson 

På förfrågan från Statens Naturvårdsverk våren 1970 upprät

tades av FSO i samarbete med SOF:s lokalombud en förteckning 

över värdefulla våtmarker i Sörmland, Av totalt 102 lokaler 

valdes senare lJ ut för en mer detaljerad inventering och re

dovisning. De utvalda lokalerna hade samtliga klassats till 

Grupp A (de med störst värde, se INFO Nr 10,), Av dessa lJ 

lokaler har uppgifter erhållits från 12 stycken (Trobbofjär

den ingår ej). Se figu� 1, 

För att komplettera och slutföra inventeringen och försöka 

erhålla någorlunda homogena rapporter erhöll de områdesansvari

ga våren 1974 en blankett som helt anslöt sig till den grupp

indelning som angavs i INFO Nr 16, Blanketten mottogs med 

blandade käns·lor hos de områdesansvariga, från flera håll fram

fördes befogad kritik, Den (och gruppindelningen) ansågs ej 

kunna påvisa lokalernas speciella kvaliteter. Från flera rap

portörer erhölls ofullständigt ifyllda blanketter plus bilagor, 

bl.a. artlistor med kommentarer och i något fall (Stensjön) 

finns endast tidigare utförda stencilerade sammanställningar, 

Inventeringen liksom den tidigare utförda klassificeringen 

är ett resultat av önskemål från Naturvårdsenheten vid Läns

styr.elsen i Södermanlands län, Själva inventeringen har utförts 

på så sätt att de ornitologer som besökt de aktuella lokalerna 

ombads rapportera till en utsedd områdesansvarig, vilken sedan 

skulle sammanställa en rapport från lokalen, 

Vid utvärderingen av en inventering som utförts på ovan 

nämnda sätt hopar sig en mängd frågetecken, Vad gör en lokal 

skyddsvärd? Ska vi betrakta lokalen ur ornitologens eller fåg

larnas synpunkt? En lokal kan vara trevlig, lättillgänglig och 

lättöverskådad utan att för den skull tillhöra de mest skydds

värda. Å andra sidan kan lokalen vara unik så till vida att den 

hyser ett stort antal häckare/rastare av vanliga arter och/ellc, 

mindre vanliga arter som t,ex. är beroende av lokalen för att 

hålla sin numerär, Hur ska vi väga olika arter mot varandra när 

vi gör en värdering? Är 10 gräsänder "värda" mer eller mindre 

än en kricka och 50 rörsångare mer än en gräshoppssångare? 
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Det är helt klart att antalet observerade arter och störs-

ta observerade antalet av olika arter ökar med ökat antal ex

kursioner/obs.timmar. Men bara till enviss gräns. När en lokal 

blir tillräckligt känd fordras många obs.timmar innan nya arter 

och max.antal erhålles. Frågan blir: Hur ska antalet exkursioner 

vägas in vid bedömningen? 

Ett stort problem är att uppskatta antalet häckningar för de 

vanligaste arterna utan att tillgripa taxering. Detta gäller 

speciellt de till ytan stora lokalerna, där även antalet rasta

re kan bli omöjligt att ange såvida man inte satsar stora perso

nella resurser. För de flesta lokalerna i denna inventering har 

varken häckfågeltaxeringar eller stort upplagda and/vadarinven

teringar gjorts, Frågan blir då: Hur varierar sammanställarnas 

och rapportörernas förmåga att göra dessa skattningar? 

Några resultat från inventeringen har sammanställts i tabell

form, Vissa av de arter som ingår i denna har tagits upp av en 

del sammanställare medan andra har utelämnat dem. Beror det på 

att de inte häckar/rastar/observerats eller bedömts som ej vara 

"våtmarksarter"? I tabellen har försök gjorts att utelämna dy

lika tveksamma arter, Vidare har sammanställning enligt utsänd 

blankett ej erhållits från några lokaler varför jag med utgångs

punkt från tidigare sammanstäl.lningar fyllt i tabellen i den mån 

det gått. Härav följer att tabellen måste läsas �ed stor urskilj

ning, Försök har gjorts att bedömma varje lokals värde dels som 

häcklokal dels som rastlokal, Härvid har en fyrgradig skala an

vänts som syns i kolumnen "Kvalite" i tabell 1. 

Tre lokaler står i en klass för sig om man ser till antal.et 

häckande "våtmarksarter" (S:a.antal arter Grupp 1-4), nämligen 

Hallbosjön, Näsnaren och Söderfjärden, Det är också dessa lokaler 

som har största antalet observerade "sällsyntare gäster" (grupp 6), 

Den utan någon som helst jämförelse bästa rastlokalen för änder 

och vadare är Strandstuviken. Antalet rastande arter är ungefär 

dubbel.t så stort som för någon annan lokal. Notera även de höga 

dagssiffrorna för dessa grupper av rastare, 

Följande gruppering av de aktuella l.okalerna har L. Wahl.&n 

samt förf. enats om, Det måste betonas att de studerade lokalerna 

på intet sätt nödvändigtvis är de mest värdef'ul.la av de 48 våt

marker som klassats till Grupp A vid den i inl.edningen omnämnda 

enkäten. 
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Grupp I De mest skyddsvärda våtmarkerna i Sörmland. 

Hallbosjön 

Grupp II 

Näsnaren 

Strandstuviken 

Söderfjärden 

Mycket skyddsvärda våtmarker. 

Blacksta- samt Ålspångaviken 

Flättsjön 

Gorsingeholmsområdet 

Lövön 

Närsjöfjärden 

Stensjön samt Fågelökärret 

Valasjön 

Grupp III Bör placeras i Grupp B. 

:f.d. Simsjön 

Nord (1974) har visat hur man kan presentera resultaten 

från respektive enskild lokal genom att utförligt redovisa 

materialet från Hallbosjön. Pettersson (1968) har gjort en 

sammanställning omfattande samtliga arter vid Strandstuguviken, 

därutöver :finns endast stencilerade sammanställningar :från några 

lokaler. 

Referenser 

Nord, I. 1974. Fåglarna i Hallbosjön. - Fåglar i Sörmland 7:9,3-96. 
Pettersson, H, 1968, Strandstuguområdets :fåglar, - Fåglar i 

Sörmland 1:2,3-,38, 
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Tacell 1. SarITTanfattning av några inventeringsresultat. 

Grupp 1. Vanligare häckfåglar i våtrrarker. Grupp 4. Sällsyntare häckfåglar i an;,ivningen. 

Grupp 2. Sällsyntare häckfåglar i våtrrarker. Grupp 5. Vanligare rastare i våbrarker el dess an;,ivning. 

Grupp 3. Va nligare häckfåglar i an;,ivningen. Grupp 6. Sällsyntare gäster i våtnarker el dess orrgivning. 
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tll "KVALI'IE" 

Blacksta- samt Alspångav. 12 45 5 50 8 6 16 100 20 30 5 26 27 Häck- och rastlokal 

Flättsjön 14 60 10 - 5 7 10 90 90 55 19 26 119 Häck- och rastlokal 

Gorsingeholmsanr. 18 30 10 50 0 7 13 70 200 150 18 25 500 Häcklokal, viktig rastlokal 

Hallbosjön 11 150 20 90 16 15 22 120 50 65 26 42 500 Viktig häck-, och rastlokal 

I.övön 17 ·40 10 60 1 5 11 15 4300 - 15 23 200 Häcklokal, viktig rastlokal 

Närsjöfjärden 11 100 10. 180 3 9 14 900 900 - 31 23 200 Viktig rastlokal 

Näsna.ren 21 400 30 600 5 7 15 550 950 60 32 32 63 Viktig häck- och rastlokal 

F d Sirnsjön 9 30 10 20 0 3 10 - - 5 4 12 12 

Stensjön + Fågelökärret 14 - - - 3 5 24 400 - 130 21 22 - Häcklokal, viktig rastlokal

Strandstuviken 16 85 20 2�? 4 7 42 3000 1900 450 26 27 400 Häck-: mkt viktig rastlokal

Söderfjärden 17 300 30 300 7 11 13 - - - 40 35 500 Häcklokal, viktig rastlokal

Valasjön 15 75 10 250 4 5 8 165 50 80 25 24 165 Häck- och rastlokal
CC) .... 



Vy över sydvästra delen av Söderf' järden, Mälaren. 

Foto: Ingniar llolmåsen/N 

Godkänd f'ör public ring av f'örsvarstaben. 



Pärluggla. Foto: Per-Stet'an Hallberg 

Hejsan l 

Jag t'ick vara med även i detta nummer av tidskrit'ten, 

et'tersom jag mellanlandade på Enskär i höstas också. 

Jag rekommenderar Dig att göra ett besök vid t'ågelstationen. 

- Antingen som personal under minst en vecka eller som

helggäst, Vi ses 1 


