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Fågelrapport Sörmland 1975 

Hans Pettersson 

I och med omläggningen av Vår fågelvärlds fågelrapportering (VF 35: 
82) kommer en årlig Fågelrapport att publiceras i denna skrift. I rap

porterna korrmer mer utrymme att ägnas åt lokalfaunistiskt intressanta
observationer än vad som tidigare har kunnat göras i Vår Fågelvärld.
Även jämförelser mellan olika år och med noteringar från andra områden
kommer att göras för att en Fylligare bild av arternas uppträdanden
skall kunna presenteras.

Denna rapport omfattar landskapet Södermanland (Srm) utom Södertörn 
och innehåller uppgifter om (1) tillfälliga besökare/häckare, (2) Få

taliga häckare, (3) regelbundna men fåtaliga sträckgäster 1973-75, (4) 
inlandsobservationer av kust-/havsarter, (5) invasionsarter och (6) 

inventerade arter. Datum utan årtal avser 1975. 
Föregående rapport avseende 1974 var införd i VF, 34:175-177. 

Gråhakedopping Podiceps griseigena 
Två observationer under häststräcket vid Enskär, Bälinge, 1 ex. den 
19.9 (LW) och 2 ex. den 14.10 (LW,VH). 

Smådopping Podiceps ruficollis 
En ej tidigare publicerad häckning 1974, 1 ad. med 3 pull. vid Persha
gen, Södertälje den 20.8.74 (TGP). 
Minst två häckningar 1975, 1 par med 2 pull. Forssjöbruk, Katrineholm 
(GS) och 1 par med 1 pull. i Linadammarna, Södertälje den 14.7 (LW). 
Dessutom sannolikt häckning i en liten göl vid Pershagen, Södertälje 
(LW). Ytterligare 1 par under häckningstid vid Forssjö bruk, Katrine
holm (GS). 1 ex. i Skåraviken, Hallbosjön den 26.4 (VH). 1 spelande 
ex. i Hallsjön, Frustuna den 3.5 (LW). 
2 ex. övervintrade i Nybyån, Torshälla, där de sågs under januari och 
februari (1-6,IS,TH,m.Fl.). 

Storskarv Phalacrocorax carbo 

1974-75. Inlandsobservationer varav en sommarobservation. Ett dött ex. 
vilket fastnat i ett fisknät i sjön Nedingen, Flen den 13.10.74 (VH, 
JSj) och 1 ex. Brobyö, Tumbo den 19.10.74 (PL,JP). 1 ex. Gimpelstenar
na, Mälaren den 15.6 (JP,HG), 1 juv. Brobyö, Tumbo den 23-25.8 (PL) 
och 1 ex. på samma plats den 18.10 (PL). 
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Häger Ardea cinerea 
Flera vinteriakttagelser under januari och december (HP,LB,LW,m.Fl.). 

Rördrom Botaurus stellaris 
Ett tidigt ex. vid Björsunds färjeläge, Söderfjärden den 3-23.3 (LB). 
Bra år för arten vid Söderfjärden, 12 tutande hanar, samma antal som 
1974 och det högsta antal, som hittills noterats (LB). Även rapporte
rad från flera mer eller mindre kända lokaler, Måsnaren (BR), Hollan
detsjön, Storsjön, Haversjön, Frösjön, Klämmingen, Avlasjön, Valasjön, 
Nyckelsjön (LW), Närsjöfjärden, Tandlaviken (TH), Örstigsviken (GE) 
och 2 ex. vid Horn, Mälaren (LW). 
1 ex. vid Täckhammars bro, Nyköping den 20.12 (SH,DP). 
I Uppland har arten även uppträtt talrikt under 1975 (Douhan, m.fl. 
1976). 
De milda vintrarna under senare år har förmodligen bidragit till artens 
ökning. 

Vit stork Ciconia ciconia 

1 ex. vid Granhammar, Kungsör den 26.5 (Västmanlands läns tidning, da
tum med foto). 

Svart stork Ciconia nigra 
1 ex. sågs på fälten nordost Fjällskärs gård, Stigtomta den 15.6 (LOÖ). 
1 ex. har även setts vid Skottvångs gruva, Gåsinge den 28.8 samt några 
km därifrån ca 4.9 (gm LW). 

Snatterand Anas strepera 

1973-75. Häckning konstaterad 1973: hona med unge i göl vid Pershagen, 
Södertälje, under juni (PB gm LM). 
1 par Skanssundet, Mörkö den 9.4.73 (1-Q,TS), Snäckviken, Nyköping den 
25.4.73 (1-l..), Näsnaren,Katrineholm den 6.5.73 (ST) och Sjösafjärden, 
Nyköping den 19.8.73 (LSt). 1 hane Strandstuguviken, Nyköping den 11. 
5.74 (JSp). 1 par Pilkrogsviken, Järnä den 19.4.75 (S8) och Sjösavi
ken, Nyköping den 6.9.75 (LRm). 

Bläsand Anas penelope 
1974-?5 SoITT11arobservationer, 6 ex. Haversjön, Björnlunda den 22.6.74 
(LKg) och 1 hane•anstasjön, Turinge den 30.7.74 (BG). 2 ex. Näsbyholm, 
Söderfjärden den 13.6.75 (LB). Max ca. 10 ex. vid Strandstuguviken, 
Nyköping under juli 1974 och max ca. 20 ex. under juli 1975 (GE). 

Stjärtand Anas acuta 

1974-75. En sommarobservation, 1 hane i praktdräkt Haversjön, Björn
lunda den 22.6.74 (LKg). 

Bergand Aythya marila 

En inlandsobservation, 1 hona i en darrYll vid Skeppsta, Björnlunda den 
8.11 (MK). 
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Gravand Foto: Karl-Erik Häger 

Gravand Tad□rna tadorna 

En häckning vid Strandstuguviken, Nyköping (GE). Därutöver ytterligare 
observationer under häckningstid vid kusten, där arten numera sannolikt 
häckar årligen med några par (HP,LW,m.fl.). 
Två inlandsobservati□ner: 1 ex. Hallbosjön, Stigtomta den 1.5 (KEH) och 
4.5 (HP, 1K, VH). 

[Rostand Tadorna ferruginea] 

1 ex •. Stensjön, Katrineholm den 19.4 (SvE).

Grågås Anser anser 

Inlandshäckning i sjö vid Eskilstuna (KC). 

Bläsgås Anser albifrons 

En flock på ca 40 ex. passerade över Hävringe den 5.10 (BL). 

Prutgås Branta.bernicla 

En flock på ca. 100 ex. sträckte förbi Hävringe den 4.10 (BL) och 1 ex. 
rastade vid Enskär, Bälinge den 5.10 (HP,m.fl.). 

[Snögås Anser caerulescens] 

2 ex. observerades utanför Brobyö, Turnbo den 27.8 och .7.9 (PL).

Mindre sångsvan Cygnus bewickii 

1973-75. 2 ad. Strandstuguviken, Nyköping den 24.3.73 (KW,TJ) och 1 ex. 
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på samma plats den 19.10.75 (LBj,m.fl.). 2 ad., 3 juv. vid Erkan, Jön
åker den 15.11.74 (HCr). 

Kungsörn Aquila chrysaetos 

Fem vinterobservationer under 1975 har rapporterats varav de Flesta från 
Mälarområdet (PL,HG,LC,KC,KK). 

Ormvråk Buteo buteo 

Tre övervintringar 1973/74, 1 ex. vid Nedingen, Flen (JH), 1 ex. vid 
Hallbusjön, Stigtomta (VH) och 1 ex. vid Gorsingeholm, Strängnäs (LS,LK). 
Inga rapporterade övervintringar 1974/75. 

Fjällvråk Buteo lagopus 

En sommarobservation, 1 ex. Stavsjö Bruk den 31.5.71 (BG). 

Glada Milvus milvus 

1 ex. vid Flen den 19.4 (AD). 

Glada/Brun glada Milvus milvus/migrans 

2 ex. flög mot norr vid Tullgarn den 5.7 (LW). 

Blå kärrhök Circus cyaneus 

Två vinteriakttagelser, 1 honfärgat ex. vid Hallbosjön, Stigtomta Från 
6.1 och fram till maj 74 (VH) och även ett honfärgat ex. vid Björsund, 
Söderfjärden den 9.2.74 (L�,KC,HC,AMJ). 

Ängshök Circus pygargus 

1 hane på sydsträck vid Kungberg, Runtuna den 17.8 (KK). 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus 

1 ex. vid Stora Bötet, Tunaberg den 11.9.74 (HT) och 1 ex. Jakobsberg, 
Björnlunda den 16.5 (BA). 

Tornfalk Falco tinnunculus 

Två häckningar i skärgården 1975. Ett par häckade i Lacka skärgård (Blj) 
och 3 nyligen Flygga ungar iakttogs i området Broken-Hertigö, Svärta 
den 20.7 (DE). En stationär fågel under häckningstid nära Katrineholm 
(GS). Dessutom 8 enstaka observationer under häckningstid (HP,KK,LW,PL). 
1 ex. övervintrade vid Byringe, Hållsta 1973/74 (KC,AMJ) och åtminstone 
1 ex. övervintrade vid Nyköping 1974/75 och 1975/76 (KK,HP,ER,m.Fl.). 

Vaktel Coturnix coturnix 

1973-75. 1 spelande ex. vid Uddberga, Sparreholm den 29.5.73 (IN). 1 ex. 
hört vid Rossvik, Husby-Rekarne den 15.6.74 (TH) och vid Övernäs, Gill
berga öen 8.7.74 (TR)., 1 rastande ex. på Enskär, Bälinge den 25.5 (BLj, 
HP,LW), 1 ex. den 6.6 (KC), 3 ex. 7.6 (KC) och 1 ex. den �.6 (LC) vid 
Örsta, Ärla. 1 spelande ex. vid Vansö k:a, Fogdön, Strängnäs den 31.5 
(LC) samt Harbro, Björnlunda den 9.8 (BA). 
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Kornknarr Crex crex 

6 spelande ex. rapporterade, 1 ex. Berga säteri, Turinge den 30.5 (BR) 
och den 31.5 (LW); 1-3 ex. Örsta gård, Ärla den 23.5-9.6 (KC), max 3 
ex. den 4.6, 2 ex. den 5-9.6 (KC); 1 ex. Näsby, norr Gnesta den 4-8.6 
(LW) och 1 ex. Malmakärret, Malmköping den 12.6 (BO) och den 21.6 (LK). 

Strandskat� Haematopus ostralegus 

Häckning i Mälaren, 1 par vid bo med 3 ägg på Norrskär, Södra Björk
fjärden den 10.5 (LW). Ytterligare tre observationer under häcknings
tid i Mälaren (HG,JP,TH). 
1 ex. vid Stensjön, Katrineholm den 27.8 (SvE). 

Sumpvipa Vanellus leucurus* 
1 ex. vid Ledar ön, Hörningsholm, Mörkö den 10.5 (MB). Ny art för Sörm
land och det första fyndet i Sverige. Se separat artikel i detta häfte. 

Fjällpipare Eudromias morinellus 

1 rastande ex. vid Gnesta den 13.5 (BA). 

Dubbelbeckasin Gallinago media 

1 ex. vid Rosenholms reningsverk, Katrineholm den 16.8 (BL,VH). 

Rödspov Limosa limosa 
1973-75. 1 ex. observerades på flera platser 1973: Björkarösundet, 
Mörkö den 17.4 (MB); Näset, Tullgarn den 28.4 (BR,LSv); Pilkrogsviken, 
Järna den 2.6 (TGP) och Svanviken, Nyköping den 8.6 (VD). 

Grönbena Tringa glareola 
Spelande ex. vid fd Valnaren, Länna från början av maj till 21.6. Miss
tänkt häckning på samma lokal även 1971 och 1972 (LK). 

Grönbena. 

Foto: 
Karl-Erik Häger 



Sandlöpare Calidris alba 
Två rastande ex. vid Storrö, Bälinge den 30.8-6.9 (LW,VH). 

Myrsnäppa Limicola falcinellus 
19711-75. 1 ex. vid Eskilstuna reningsverk den 27-28. 7. 74 ( TJ, TSk). 

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 
1973-75. En hona vid Strandstuguviken, Nyköping den 27.5.73 (HL,PLr); 
1 ex. vid reningsverket, Eskilstuna den 3.8.73 (TH,KC,m.fl.); 1 ex. syd 
Pershagen, Södertälje den 9.8.73 (LM,SHL) och 1 ex. på sträck vid En
skär, Bälinge den 29.8.73 (LW). 

2 par vid Blacken, Mälaren den 25.5 (HG,JP) och 3 ex. i Näsnaren, 
Katrineholm den 16.8 (VH,BL) och 18.8 (AD). 

Dvärgmås Laurus minutus 
1973-75. 1 ad. Söderfjärden, Mälaren den 15.5.74 (LB) samt vid Kolsundet, 
Stallarholmen, 1 juv. den 3.8.74 (LS) och 1 ad. + 1 juv. den 4.8.74 (LB, 
LS). Under �Östen 1975 sågs vid Enskär, Bälinge, 1 ex. den 30.8, 2 ex. 
den 1.9 och 1 ex. den 3.9 (BL,HP) samt vid Storrö, Bälinge, 1 ex. den 
1.9 och 1.ex. den 3.9 (LW,VH). 

Svarttärna Chlidonias niger 

8 ex. vid Svanviken, Nyköping den 16.5.69 (8M,HL) och p� samma plats 
1 ex. den 23.6.75 (DF). 2 ex. över Näsnaren, Katrineholm den 2.6.75 (GP). 

Småtärna Sterna albifrons 
4 ex. vid Enskär, Bälinge den 1.9 (BL, m.fl.). 

Kentsk tärna Sterna sandvicensis 
1 ex. vid Enskär, Bälinge den 7.9 (LO). 

Turturduva Streptopelia turtur 
1 ex. p� en �ker vid Öster-Malma den 22.5 (ÅA). 

Turkduva Streptopelia decaocto 
Riksinventeringsart 1974-75. Totalt ca 40 par i Sörmlands rapportområde 
1975. Minst 20 par i Strängnäs (LB), 16 par i Eskilstuna (LC,m.fl.) och 
några par i Nyköp�ng (KK,HP). Under häckningstid även 1 ex. i Södertälje 
(KGH gm LM) och 2 ex. i Vagnhärad (LW). Hästobservationer: ca 20 ex. i 
Nyköpings utkant den �9.9 (KK) och som mest 3 ex. i Södertälje (HE,LM). 
Arten torde även ha förekommit i Katrineholm och Vingåker, varifrån den 
har rapporterats tidigare år. 

Hökuggla Surnia ulula 
Totalt fyra observationer under hösten, 1 ex. Övre Skottvång, Mariefred 
den 3.11 (AA); 1 ex. Åsbymon, Eskilstuna den 23.11 (KEA); 1 ex. Källstu
gan, Kila den 22.11-1.12 (Bln) och 1 ex. vid Tystberga den 21.12 (81"1). 
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Sparvuggla Glaucidium passerinum 
Inga häckningsrapporter 1975. Flera ex. observerades på ovanliga plat-
ser under januari-februari efter invasionen hösten 1974 (KEF,KK,LW,m.fl.). 

Hornuggla Asio otus 
1975 rapporterades endast två häckningar efter det goda häckningsåret 
1974 (Nord 1975). Även hösten 1975 flyttade arten i stor omfattning 
(jfr Nord 1974). Tre ex. märktes på Enskär, Bälinge och ytterligare 
minst ett ex. observerades. En av de märkta ugglorna dödades av en bil 
utanför DDsseldorf i Tyskland under februari 1976 (H-Efstn). Vid Otten
by märktes 102 ex. (Lindholm och Hjorth 1975) och vid Falsterbo .42 ex. 
( Roas 1976). 

Jorduggla Asio flalTVlleus 
1 ex. jagade på Brandholmen, Nyköping den 27.2 (8Lj). 

Pärluggla Aegolius funereus 

Invasionsartat uppträdande vid Enskär, Bälinge även under hösten 1975. 
63 ex. sarrvna antal som 1974 kunde fångas och ringmärkas (H-Efstn). 
5 ex. fångades och ringmärktes under hösten även vid Nyköping (Lhl). 
Mer om invasionen se Wahlen 1975. 

Kungsfiskare Alcedo atthis 

En häckning konstaterades söder om Mariefred (MK). Rapporterad från yt
terligare tre lokaler under häckningstid (KK,LW,TH) samt 16 rapporter 
från vinter och höst. 

Härfågel Upupa epops 

1973-75. Fem observationer, 1 ex. vid Strandstuguviken, Nyköping den 
22.4.73 (JH); 1 ex. vid Björketorp, L;a Malma den 30.4.74 (IH); 1 ex. 
på Lilla Trässö utanför Oxelösund den 11.8.74 (MBA); 1 ex. vid Kolvik, 
Vagnhärad den 3.5.75 (GP) och 1 ex. i Nyköping den 9.5.75 (BP). 

Tretåig hackspett Picoides tridactylus 

Endast fyra observationer, 1 hane vid Stensjön, Näshulta den 21.6 (TH), 
ett honfärgat ex. vid Mölnbo den 30.8 (LW,SDW); 1 hane i skogsområde 
syd sjön Salvaren, 10 km 50 Äkers Styckebruk den 20.9 (MK) och 1 ex. 
vid Virå, Kila den 24.12 (CS,PH). 

Sommargylling Oriolus oriolus 

1973-75. Fem rapporter 1973: 1 ex. vid vardera Tullgarnsnäs den 24.5 
(LW), norra Mörkö den 2.6 (MB), Asplund, Stenkvista den 5.6 (KAL), 
öster Sparreholm den 9.6 (LW) och Vibyholm, Ärdala den 9.6 (LW). 
Två observationer 1974: 1 ex. på Djurön, Vibyholm, Ardala den 28.5 (IH) 
och 1 ex. Sorgdammen, Laxne den 20.6 (BA). Endast en observation 1975, 
då ett ex. hördes vid Fiskeboda, S Hjälmaren (GS). 
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Korp Corvus corax 

Fyra häckningar 1975, Klärrmingen (LW,BA,HE), Båven (LW), Sillen (LW) 
och Mälaren (TGP) samt ett stationärt par i Dunkers sn (LK,HE). 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes 

Småflockar och enstaka ex. observerades under hösten. Vid Enskär, Bälinqe 
gjorde småflockar sträckförsök 21-29.8, som mest 11 ex. den 21.8. Ensta
ka ex. observerades även efter den 29.8. Ett ex. tillhörnde den tjock
näbbade rasen fångades och ringmärktes den 22.8 (H-Efstn). Vid Tullgarns
näs observerades något större antal, 40-50 ex. den 27.8 (LW) och den 
31.8 sågs 12 ex. sträcka mot syd på sarrma lokal (BR). 

Ringtrast Turdus torguatus 

1973-75. 1 hane vid Bärsta, Stigtomta den 13.4.74 (LSt) och 1 hona vid 
Lindbacke, Nyköping den 21,.4. 74 (L_R). 

Den svarthakade buskskvättan 
. som observerades utanför Ny
köping. (Från färgdia). 

Foto: Lennart Alden 

Svarthakad buskskvätta Saxicbla torguata 

1 ex. observerat och fotograferat vid Väderbrunn, Nyköping den 11 och 
12.6 (LAn). 

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 

En sjungande hane i Eskilstuna den 1.6 (HC,LC,YL). 

Näktergal Luscinia luscinia 

Arten inventerades tio år efter 1965 års inventering. 551 sjungande ex. 
rapporterades 1975 från rapportområdet. 491 ex. sjöng inom Söderman
lands län, vilket kan jämföras med 121 ex. rapporterade från sarrma om
råde 1965. Arten bedöms vara sparsam-tämligen allmän inom Mälarregionen 
och de östra-sydöstra delarna av rapportområdet, vilka även blev välin
venterade. För en mer detaljerad framställning se Wahlen 1975. 

Flodsångare Locustella fluviatilis 

1973-75. 1 sjungande hane vid Kolsnaren, Vingåker den 16-17.6.73 (VH), 
Kvicksund den 7-24.6.75 (A..), Brobyviken, Kvicksund den 24.6-8.7.75 
(Pl) och Ostraknall, Vallby den 26.6.75 (LC,YL) Och den 28.6.75 (HG). 
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Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 
1973-75. Två noteringar per år: 1 ex. Mälbykvarn, Skundern, Dunker den 
9-17.6.73 (ST,TE) och Södertuna, Gnesta den 21.5-16.6.73 (HQ,LW,TS).
1 ex. Blacksta-Ålspångaviken, Långhalsen den 14-23.6.74 (LO) och 1 juv.
hane ringmärkt vid Labro, Nyköping den 31.8.74 (LR,UJJ). 1 ex. Lagmansön,
Långhalsen den 27.5.75 (VH) och 1 ex. Ålsta, Storsjön, Gåsinge den 4-
15.6.75 (BA;Lw).

Kärrsångare Acrocephalus palustris 
1973-75. 1 sjungande _på Enskär, Bälinge den 3.6. 73 (HP ,LW,SB), vid Spel
hagen, Arnöån, Nyköping den 4-7.6.73 (KW,SID), vid Perioden, Nyköping 
den 12-13.6.73 (VO), på Enskär, Bälinge den 16-17.6.73 (HP,LW) och An
derviken, Trosa den 30.6.73 (POP). Ej rapporterad 1974. 1975 sjöng 1 ex. 
på Enskär, Bälinge den 25.5 (8Lj,HP,LW), den 8.6 (LW), på Storrö, Bälinge 
den 8.6 (LW) och vid Sunby sjukhus, Strängnäs den 8-11.6 (LO). 

Höksångare Sylvia nisoria 
Ett ex. hört på Lacka, Lästringe den 18.5 (HP,LW,IK). 6 sjungande hanar 
i Hartsö skärgård under juni (HP,S8,LW). Minst ett par häckade på Enskär, 
Bälinge .(HP,LW). 2 ex. observerades på Djurön, Årdala den 29.6 (80). 

Gransångare Phylloscopus collybita 
1974-75. Sjungande fåqlar hörda vid Hyndevad, SV Eskilstuna den 19.7.74 
(TH), på Högholmen-Lindholmen, Bälinge den 18.5.75 (HP,LW) och vid 
Strängnäs den 16.6.75 (LB). 

Kungsfågel Regulus regulus 
Ett kraftigt invasionsartat uppträdande noterades vid Hartsö-Enskär få
gelstation under hösten (Pettersson och Wahlen 1975) och även vid övri
ga svenska fågelstationer (Roas 1976, Lindholm och Hjorth 1975, Johans
son 1976, Ehrenroth och Lundin 1976). 

Mindre· flugsnappare Ficedula parva 
Endast observerad under hösten 3.9-1.10 vid Enskär, Bälinge, där 8 ex. 
rinqmärktes (H-Efstn). 

Sädesärla Motacilla alba 
1 ex. övervintrade i Scaiarinken, Södertälje, 1974/75 (BR). 

Gråsiska Carduelis Flamrnea 

Ett flertal sommarobservationer, varav de flesta utgör sträckande fåg
lar och inga häckningsindicier har noterats (LC,LW,PL). 
Uppträdde invasionsartat vid Enskär, Bälinge under hösten. Invasionen 
kulminerade den 18-19.10, då minst 6 000 ex. passerade norrut. 194 ex. 
kunde ringmärkas (H-Efstn). 
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Snösiska Carduelis hornemanni 
Vardera 1 ex. fångades och ringmärktes på Enskär, Bälingeden 13 och 18 
oktober (LW,VH). 

Rosenfink Carpodacus erythrinus 
En konstaterad häckning vid Nyköping 1974 (Olsson, 1975) och en vid 
Asby, Strängnäs 1975 (UC). För 1975 har ytterliqare 28 hanar rappotera 
(KEH,LC,LD,KC,HP,LW,UW,UC,LK, Lj). Arten kan nu betraktas som regelbun
den häckfågel i Sörmlands rapportområde. Se i övrigt separat artikel i 
detta häfte. 

Tallbit Pinicola enucleator 
Några observationer under vintern, 1 ex. mot NW vid Gnesta den 4.1 (LW), 
hörd över S. Lindängssjön den 4.1 (LC), 1 hane i Trosa den 6.1 (KEF), 
1 hane syd Trosa den 20.1 (KEF) och ca 10 ex. Tumbo den 21.2. 

Videsparv Emberiza rustica 
1 ex. ringm�rkt på Enskär, Bälinge den 22.9 (58) vilket utgör det femte 
året i Följd, som arten observerats där. 

Dvärgsparv Emberiza pusilla* 
1 rastande ex. på Storrö, Bälinge den 7.6 (LW). Första fyndet i Sörmlands 
rapportområde. Tidigare noterad två gånger på Södertörn. 

Rapportörer och observatörer: AA=Anders Andersson, BA=Birger Andersson, 
BG=Bo Granberg, BJ=Bo Jansson, BL=Bengt Larsson, BLJ=Bo Ljungberg, BLn= 
Bert Lindgren, BM=Berth Mellberg, B□=Berth Olausson, BP=Birger Petters
son, BR=Bo Runesson, CS=Claes Svedlindh, DF=Dan Frendin, DP=Dag Peterson, 
GE=Göran Er�stav, GP=Göran Pettersson, HC=Hjördis Carlsson, HCt=Hans 
Cronert, HE=Hans Eliasson, H-E fstn=Hartsö-Enskär fågelstaion, HG=Håkan 
Gilledal, HL=Henrik Lind, HP=Hans Pettersson, HQ=Håkan Qvarnström,.HT= 
Henry Thomander, IK=lnger Karlberg, IN=lngemar Nord, IS=Ivar Stenberg, 
JH=Jens Hultgren, JP=Jan Pettersson, JSj=Jan Sjöstedt, JSp=Jan Spång
Felt, KAL=K. Arne Larsson, KC=Kent Carlsson, KEA=Karl-Erik Andersson, 
KEF=Karl-Erik Fahlen, KEH=Karl-Erik Häger, KGH=KG Högberg, KK=Kjell 
Karl�son, KW=Kjell Wallin, LAn=Lennart Alden, LB=Lars Broberg, LBj=Leif 
Bjurlen, LC=Leif Carlsson, LD=Lars Oahlgren, LK=Leif Karlsson, LKg= 
Lennart Kjellberg, LM=Lennart Magni, L□=Lars Olausson, L□Ö=Lars-Ove 
Österberg, LR=Lars Rudstam, LRm=Lennart Rådström, LS=Leif Sandgren, 
LSt=Leif Stål, LSv=Lars Svensson, LW=Lennart Wahlen, MB=Magnus Brandel, 
MBA:Maj-Britt Andersson, MK=Mats Karström, □E=□lle Enetjärn, PB=Paul 
Berggren, PH=Peter Hellström, PL=Pontus Lindberg, PLr=Per Linner, POP= 
Per-Olof Palm, SB=Stefan Bengtsson, SH=Sture Hägerroth, SHL=Sven-Hugo 
Lundahl, SID=Sven-Ingemar Danielsson, SDW=Sven-Olov Wahlström, ST=Stefan 
fhorsell, SvE=Stefan von Euler, TE=Tage Eriksson, TGP=Torsten Green
Petersen, TH=Tony Haglund, TJ=Thomas Johansson, TS=Tomas Saxgård, TSk= 
Thomas Skoglund, UW:Ulf Widemo, VH=Valde Holmgren, .V□=Viking Olsson, 
YL=Yngve Lindblom, AA=Ake Andersson. 

10 



Sunrnary: Report on Bird Observations in the Province of Söderman
land 1975. 

The above paper is a report concerning the more interesting observa
tions of birds within the province of Södermanland. The report consists 
mainly of bird observations from 1975 (plus some sightings from 1973-
74) and äeals with the following types: rare visitors/breeders, scarce
breeders, regular but scarce passage migrants, in-land observations of
coastal/marine species, invasion species and species under census.

Referenser 

Douhan, Bill 1976. Rördrommens förekomst i Uppland 1975. - Fåglar i 
Uppland 3:27-2�. 

Ehrenroth, B. och Lundin, J. 1976. Hästflyttande kungsfåglar (Regulus 
regulus) vid Hammarö fågelstation. - Årsrapport 1975 från Harrmarö 
fågelstation sid 21-22. 

Johansson, Lars 1976. Sträckstudier på Ässön. - Årsrapport från 
Kvismare fågelstation 1975, sid 3-7. 

Lindholm, Claes-Göran och Hjort, Christian 1975. Ottenby fågelstation
augusti-november 1975. - Calidris 4:95-102. 

Nord, Ingemar 1974. Hornugglan i Sörmland 1973. - Fåglar i Sörmland 
7:85-88. 

Nord, Ingemar 1975. 
34: 175-177. 

Fågelrapport Sörmland 1974. - Vår fågelvärld 

Pettersson, Hans och Wahlen, L�nnart 1975. Kungsfågelns häststräck 
vid Enskär. - Fåglar i Sörmland 8:63-69. 

Roos, Gunnar 1976. 
15: 33-38. 

Falsterbonytt: Oktober-december 1975. - Anser 

Wahlen·, Lennart 1975a. 
land 8: 1-14. 

Näktergalen i Sörmland 1975. - Fåglar i Sörm-

Wahlen, Lennart 1975b. Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 
1975. - Fåglar i Sörmland 8:20-35. 

Manus inkommet oktober 1976. 

Hans Pettersson, Blodstensvägen 20, 5-752 44 Uppsala 
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Sumpvipa* Vane/lus leucurus anträffad 
Sverige 

Magnus Brandel 

Den 10 maj 1975 4ppehöll sig en sumpvipa (Vanellus leucurus) på Mörkö, 

Stockholms län. Fågeln upptäcktes av undertecknad och fem andra personer. 

På kvällen kunde fågeln observeras igen. Fågeln har veterligen inte ob

serverats senare. 

Fyndomständigheter 

FågelexkursiOnen var upplagd som en introduktion för nybörjare, och där

för hade bara undertecknad och en annan person kikare med sig. 

Vi anlände efter ca en halvtimmes promenad till fyndplatsen, somlig

ger mellan Ledarön-Dåderö och Mörkö, klockan 05.30. Efter en stunds ob

serverande i tub (25x) och kikare (8x) fick jag syn på en Fågel, vars 

främsta drag var långa gula ben och kort kropp. Eftersom jag inte kände 

till någon fågel med dessa fältkännetecken, var jag till en början råd

vill. Utseendet förde något tanken till en fjällpipare (Eudromias.mori

nellus), men de långa gula benen motsade detta. På grund av att fågeln 

hela tiden blev attackerad av tofsvipor (Vanellus vanellus), så lyfte 

den plötsligt och då kunde misstankarna om att det rörde sig om något 

mycket speciellt bekräftas. 

Med utgångspunkt från den svarta, vita och bruna teckningen på vingar 

och rygg kunde Fågeln bestämmas till sumpvipa (Vanellus leucurus). 

Seclan fågeln forsvunnit bakom vassen vid 07.30, lämnade vi platsen. 

Senare samma dag kunde fågeln återigen observeras av Bosse Carlsson, 

Vallentuna. 

Utseende 

�å_m�r�e�: I storlek var den ungefär dubbelt så stor som en grönbena 

(Tringa glareola) och något mindre än en tofsvipa. Eftersom benen var 

långa, så var den betydligt högre än dessa båda vadararter. Den hade 

kort mörk näbb och en relativt stor ljus ring kring ögat. Halsen var 

12 Fåglar i Sörmland 9 (1975):12-14 
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möjligen något mörkare än den övriga kroppen. Översidan och bröstet var 

bruna, magen och undergumpen gick i vitt, och stjärtens över- och under

sida var vita. Slutligen var vingens nedre kant svart, och benen, som 

tidigare nämnts, var gula. 

Dm fågeln på marken var tämligen □ansenlig, var den desto färggranna

re i .!_uf.t�n. På över- och undersidan var de svarta vingspetsarna iögon

fallande. I övrigt var den vit på undersidan, medan ryggen var brun. Det 

vita på vingen gick ihop med den vita stjärten och bildade på så sätt 

ett sammanhängande band. 

Beteende 

Den rörde sig ryckigt och strandpiparlikt på marken. Eftersom den attack

erades av tofsvipor, så flög den ofta upp. Flykten var mycket tofsvips

lik och den såg, bortsett från benen, ut som en "ett nummer" mindre tofs

vipa. 

Attackerna avslutades dock relativt snabbt och lugnet återställdes 

temporärt. Sista gången vi såg en tofsvipa attackera, lade sig vipan 

först ned på stranden, men den tvangs upp i luften till slut och för

svann sedan bakom vassen i vadarstrandens inre del. Bortsett från tofs

viporna visade de övriga vadarna: grönbena, rödbena (Tringa totanus), 

gluttsnäppa (T. nebularia) och svartsnäppa (T. erythropus) - inte den 

"konstiga" vadaren något intresse. Vid ett tillfälle flög en fiskgjuse 

(Pandion haliaetus) över på relativt låg höjd, varpå alla vadare utom 

sumpvipan lyfte. 

Fältkännetecken 

Oen art som sumpvipan väl närmast skulle kunna förväxlas med i fält är 

stäppvipan (Vanellus gregarius). Den senare har dock bl.a. svart yttre 

stjärtband, kortare, svarta ben och ljust ög□nbrynsstreck. Gamla stäpp

vipor har dessutom bl.a. mörk hjässa, mörk buk och ett mörkt band genom 

ögat. Hos sumpvipan är hanen och honan lika, varför den observerade 

fågeln ej kunde könsbestä11111as. 

Väderförhållande 

Vid observationstillfället rådde en svag ostlig till sydostlig vind. 

Det var klart men inte speciellt hett och soligt. Dagen dessförinnan 
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var vädret också mycket bra med temperaturer över + 20° C och ljurrrna i

hållande ostliga vindar. Mot denna bakgrund kan det tyckas, att förhål

landen var mycket goda för besök av ostliga eller sydostliga fåglar. 

Utbredning och .uppträdande i Europa 

Sumpvipans normala utbredningsområde omfattar delar av Sydryssland, 

Mellersta Östern och västra Centralasien. Under senare år har arten 

dock påträffats regelbundet så långt västerut som i södra och centrala 
Turkiet, där även flera häckningsfynd gjorts. 

I Europa hade sumpvipan fram till 1975 anträffats bara ett drygt 

halvdussin gånger - i Ryssland, Grekland, Österrike, Frankrike och på 
Malta (Bruun & Singer 1975, Glutz, Bauer & Bezzel 1975). Ar 1975 obser
verades emellertid arten på ett flertal platser i Europa - förutom i 

Sverige bl.a. i �inland. (11-16.5), England (12-18.7), Österrike (29.3), 
Holland och Italien (Triebl 1975, Dymond and the Rarities Committee 
1976, Haataja & Hämäläinen 1976). 

Summary: White-tailed Plover (Vanellus leucurus) seen in Sweden. 
On May 10th, 1975, a single White-tailed Plover (Vanellus leucurus) was 
observed by several persons at a coastal wader locality (Mörkö island) 
in the province of Södermanland, East Central Sweden. Observed charac
ters were, among others, brown back, head, neck, and breast, white tail, 
under tail-coverts, and belly. The legs were yellow. 

This is the first record for Sweden. 

Litteratur 
Bruun, B. & Singer, A. 1975. Alla Europas fåglar i färg. 3:e uppl. 

Stockholm. 
Dymond, J,N. and the Rarities Committee. 1976. 

in Great Britain in 1975. - British Birds 
Report on rare birds 

69:321-368. 
Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. (red.) 1975. 

Handbucb der Vögel Mitteleuropas. Bd.6, Wiesbaden. 
Haataja, K. & Hämäläinen, A. 1976. Suohyyppä (Vanellus leucurus) ensi 

kerran.Suomessa. - Lintumies 11:95. 
Triebl, R. 1975. Ein zweiter Nachweis fur den Weiss-schwanzkiebitz 

(Chettusia leucura Licht.) in Österreich. - Egretta 18:1-2. 

Manus inkommet december 1975, kompletterat januari 1977. 

Magnus Brandel, Östermalmsgatan 1013 , S-114 59 Stockholm 
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Höstbesök på Hävringe 

Bengt Larsson 

Det är alltid med viss förväntan som denna för det mesta blåsiga och 

utsatta ö besöks. Årstiden har inte haft någon betydelse. Trevliga 

arter, ibland riktigt sällsynta som rosenstare och kungsfågelsångare 

(Larsson 1969), tillsarrvnans med många individer gör besöken ofta rik

tigt givande. Hävringe är inte bara en sista utpost mot havet för 

höstflyttande småfåglar utan har också visat sig ligga i sträckvägen 

för de flesta sjöfåglar, som höst och även vår följer kusten. Ön. är 

000 meter lång och som bredast 300 meter. Den är belägen ca 15 km syd

ost Oxelösund och 12 km sydväst Hartsö-Enskär. Koordinaterna är 58.36N/

17.19E. 

Ett mindre aspbestånd växer i en sänka på öns inre, dit för övrigt 

nästan all vegetation är koncentrerad. Vindpinad och lågvuxen bildar 

björken, som är det vanligaste trädet, några täta ridåer, som sträcker 

sig i nord-sydlig riktning över ön. Dessutom finns enstaka tallar, någ

ra lågvuxna ensnår, alar, rönnar och videbuskar lite här och var. Bebyg

gelsen är koncentrerad till den norra delen, där förutom ett stort antal 

bodar och stugor även Hävringe· fyrbåk och lotsstation är belägna. 

Hösten 1970 bedrevs ringmärkningsverksamhet i FSO:s regi på ön 

(Larsson 1971). 

Trots många besök under flera höstar har jag dock till min stora be

svikelse aldrig lyckats pricka in en riktigt "stor dag". Enligt lotsar

na brukar ibland, för det mesta varje år i samband.med tjocka och om

slag i vädret,.ön invaderas av småfågel. På lotskuttern, som ofta lig

ger.ute i sjön, kan utmattade rödhakar, kungsfåglar.m.fl. småfåglar 

rasta i mindre antal. I ljuskäglorna från bl.a, lotsstationen har små

fågel setts fladdra som.nattfjärilar i ljusskenet. 

Ett besök den 3-5.10.1975 kom att innehålla just en sådan ovannämnd 

"stor dag". Jag lämnade Oxelösund vid 16-tiden den 3 oktober. Vädret 

såg hyggligt ut. Vinden stod i sydost och var. svag-måttlig. Ute. från kas

sunfyren Gustaf Dalen hördes taktfasta stönanden vilket tydde på fuk

tig och grå luft. DilllTia i bankar på vägen ut. Innan mörkrets inbrott 
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uppsattes sex nät. Det verkade vara bra med fågel på ön. Några omfat

tande iakttagelser hanns inte med innan mörkret föll. Mycket rödhake, 

kungsfågel, flertal trastar (övervägande taltrast), bofinkar, grönsis

kor i smärre flockar drog omkring. Flera sällskap av talgoxe med in

slag av blåmes och trädkrypare höll till i buskagen på nordöstra delen 

av ön. Någon hämpling kved över. Ett par varfåglar höll revir på norra 

delen. F.ångsten blev 12 fåglar och fördelade sig på 1 hämpling, 1 träd

krypare, 2 rödhakar, 2 bofinkar och 6 kungsfåglar. Vid niotiden var 

himlen klar och dimman hade lättat. 

Uppe och ute straxt före kl. 5 dagen därpå. Ännu mörkt men i öster 

börjar det ljusna något. Ett omslag i vädret har skett under natten. 

Knappt en millimeter regn har fallit. Vinden bar vridit till no�dost 

för att senare på förmiddagen bli mer nordlig. På morgonen var vind

styrkan ca 5 m/sek för att under dagen öka till ca 10 m/sek. Det var 

mulet hela.dage11 och fuktigheten i luften varierade något. Måttlig till 

dålig sikt. 

Iakttagelser: Mycket trast och rödhake Flyger upp Framför fötterna på 

mig under en första tur, som görs på norra delen i den tidiga gryningen. 

Överallt hoppar och hörs Fågel. Åtskilligt med fågel förefaller anlända 

till ön i gryningen. Under morgonen och förmiddagen noteras en jämn 

ström av småfågel över ön. Kungsfågel och rödhake dominerar kraftigt i 

buskarna vid sidan av taltrast, bofink och talgoxe. Förvånansvärt många 

Varfågel 

Foto: 
Ingmar Holmåsen/N 

varfåglar finns pa on, vilka med stor effektivitet Fångar kungsfågel. 

Som mest ses ett 15-tal varfåglar på ön. Samtidigt hoppar varfåglar på 

de närliggande skären och öarna. Åtskilliga järnsparvar och trädkrypare 
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samt i någon mån blåmesar, som sällskapar med talgoxflockar hör till 

de vanligast företrädda arterna i buskarna. Sträck av fink och siskor 

förekommer men inte i några större mängder. Smärre Flockar passerar un

der dagen vilket också gäller För domherre. Två större korsnäbbar ras

tar tillfälligt liksom några enstaka vinterhämplingar och vanliga hämp

lingar. Utöver taltrast finns i mindre antal rödvinge- och koltrast. 

Enstaka gransångare, svarthätta, gärdsmyg, sävsoarv och rödstjärt hör 

också till de Fåglar, som rastar. En morkulla och två jordugglor stöt

tes upp. En stenfalk sågs vid flera tillfällen jaga småfågel. Enstaka 

kustpipare och kärrsnäppor hördes passera södra udden. Några stora 

flockar bläsand sågs passera över vattenytan mot syd. Vid 18-tiden flög 

en flock prutgäss om 100 ex. lågt över ön. Mitt på daaen föreföll an

talet Fåglar öka något, vilket var mest påtagliqt för kungsfågel. 

Under hela dagen bedrevs ett intensivt ringmärkningsarbete, varför 

detta tog den mesta tiden i anspråk. Det ökande antalet kun�sfåalar vid 

middagstid Föranledde mig att för några timmar ta ned de sex slö.inät, 

som användes, För att få lite mat och en stunds andhämtning. Trots en 

besvärande vind i vissa av näten var Fångstintensiteten hög. Några'W 

varfåglarna lärde sig snart var det var lättast att fånga fågel, vilket 

till viss del försvårade ringmärkningsarbetet. 

Den stora Flyttningsintensiteten och oron speglades mer märkbart ute 

på de kala öarna, som Från huvudön sträcker sig i sydlig riktning. Där 

kunde man se mängder av rödhakar och kungsfåglar hoppande och flygande 

Förflytta sig mot söder. 

Utsträck från ön mot nordväst noterades vid några tillfällen. Några 

taltrastar och järnsparvar kunde artbestämmas. Fenomenet ägnades dock 

ingen tid, vilket även gäller övrigt sträck och eventuella rastare av 

skäl, som framkommit ovan. Sträcket mot NV under dagtid på hösten är 

ingen ny iakttagelse utan en regelbunden företeelse. 

Ringmärkningsresultatet För dagen blev 242 st fördelande sig på föl

jande arter: 

kungsfågel 126 trädkrypare 4 svarthätta 3 rödvingetrast 

rödhake 72 taltrast 4 talgoxe 3 sävsparv 

bofink 10 domherre 4 grönsiska 2 bergfink 

järnsparv 5 varfågel 3 gärdsmyg 2 rödstjärt 

Dessutom släpptes säkert 100 fåglar huvudsakligen kungsfågel. 

Vädret den 5 oktober var under morgonen halvklart med spridda dim

bankar och vinden var svag sydostlig. Under förmiddagen tätnande dimma 
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och vid middagstid begynnande regn. Vinden ökade även under förmiddagen 

till frisk. 

I det lugna vädret på morgonen var finkar, trastar och siskor samt 

flera sädesärlor, korsnäbbar, varfåglar och mesar i rörelse. En träd

lärkapasserade mot sydväst. Aktiviteten i övrigt vad beträffar småfågel 

är något lägre än igår. En flock på ca 40 bläsgässpasserade rakt över 

ön mot sydväst. Några prutgåsflockarsågs som hastigast passera ute över 

havet söder om Hävringe. Dagens trevliga iakttagelse blev två bredstjär

tade labbar, som i strid med gråtrutar en längre tid på förmiddagen 

höll till ca 200 m väster om Hävringe. Tyngden i vingslagen och de goda 

storleksjämförelserna med gråtrutar bekräftar arttillhörigheten. Fåg

larna sågs senare dra sakta söderut. 

I övrigt ägnades dagen liksom gårdagen åt att bedriva ringmärkning. 

Observationer och ringmärkning upphörde vid 12-tiden på grund av då

ligt väder. 

RingmärkniJ")gsresultatet för dagen blev 110 fåglar fördelande sig på 

följande arter: 

rödhake 65 bofink 8 koltrast 

järnsparv 13 trädkrypare 5 gärdsmyg 

kungsfågel 8 grönsiska 4 rödstjärt 

2 domherre 

1 bergfink 

sävsparv 

En ringmärkt talgoxe kontrollerades och visade sig vara ringmärkt 

den 17.9 1975 vid Puise i Estland. Den andra december 1975 återfanns 

vid Mölln, Schlesvig-Holstein, Västtyskland, en domherreh□na, vilken 

jag ha0e märkt den 4.10. 

Observationen av bredstjärtad labb har ej prövats av raritetsk□rrmitten. 

SUJT1Tiary: Autumn visit t□ Hävringe 

Red. 

Hävringe is a small island lying r□ughly 15 km □ut from the c□ast □f 

Södermanland. Its position being 58.36N/17.19E. The auth□r has trapped 
and ringed passerines □n a small scale during several autumns here. The 
above essay describes a weekend in early □ct□ber 1975 when the auth□r 
experienced his best passerine passage days □n Hävringe with Goldcrest 
and Robin dominating the ringed species. 
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Skräntärnekolonierna Södermanland 

Roland Staav 

Skräntärnan (Hydroprogne tschegrava), världens största tärna, är 

sedan garrmalt känd som häckfågel i Söderrnanland. Redan på en karta ö

ver Västerljungs socken från 1579 finns namnet "skränmåsschier" upp

taget, varför skränmåsen, som skräntärnan förr kallades, troligen re

dan tidigare fanns på Skränmåseskär i Lacka skärgård (Strandberg 1930). 

Bara några Få år efter det att Samuel Ödmann beskrivit skräntärnan som 

svensk Fågel 1782 Från "Werrndö skärgårds yttersta kanter", skrev Anders 

Sparrmann (1785-1789), att den "förekonmer talrikt i haven vid Söder

manland". Dessa två referenser utgör den tidigaste informationen om 

skräntärnan i svensk litteratur, och åtminstone sedan slutet av 1800-

talet har man mer i detalj kunnat följa de olika koloniernas utveck

ling i landskapet, vilka är de bäst kända i Sverige. 

Skräntärnan häckar som bekant på exponerade skär i ytterskärgården 

antingen i stora kolonier på hundratals fåglar eller i enstaka par, 

och två av de drygt tio nutida kolonierna i Sverige finns inom land

skapets gränser (Staav et.al. 1971). Bara den ena av dessa ligger emel

lertid inom Södermanlands län (Källskären), medan den andra är belägen 

på Gunnarstenarna utanför Nynäshamn och därmed länsgränsen. I denna 

uppsats behandlar jag endast kolonierna innanför länsgränsen. 

Skräntärnorna är, liksom andra tärnor, kända för att plötsligt över

ge sin koloni efter att ha bott där i decennier, och slå sig ned på en 

annan ö, i allmänhet inom några mil Från den första. De sörmländska 

koloniernas utveckling är goda exempel på detta förhållande och jag 

ska här nedan redogöra för utvecklingen hos Källskärskolonin, som be

skrivits av flera olika Författare (Berg 1919, Lönnberg 1922, Rosenius 

1952, Olsson 1951, Jonsell 1959, m.Fl.). Den klassiska lokalen är 

Lövjeskär, där arten fanns redan i början av 1890-talet. Till att börja 

med häckade endast 10-12 par (1898) enligt Gräslund 1914, men 1920 

fanns här 120 par enligt den tidiga fågelfotografen och tillika ägg

samlaren Paul Rosenius, som besökte ön både 1913, 1920 och 1928. Från 

det senare tillfället anger Rosenius 200 par, vilket torde utgöra 
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maximiantalet för såväl denna som andra kolonier i Östersjön. Redan 

under 1900-talets första år anges omkring 100 par enligt dagboken på 

Källskären (Källskärsklubben). Även en annan av fågelfotografins pion

järer i Sverige, nämligen Bengt Berg, besökte ön flera gånger under 
åren 1916, 1917 och 1919. Han räknade till 110 bon under det sista å

ret (Berg 1919). Under 1930-talet tycks kolonin på Lövjeskär ha över

givits och endast bebotts av enstaka par. På 1940- och 1950-talen upp

täcktes tärnorna åter på Grässkären i norr (Jonsell 1959), där kolonier

na flyttade mellan olika öar som Stora Akubben, Stora Bredskär, Södra 

Grässkär och ett år (1949) häckade de också vid Hävringe (V. Olsson). 

Under 1950-talet ringmärktes en hel del ungar på Grässkären av bl.a. 

framlidne mästerlotsen K.G. Sundström och läkaren C. Ehrström och des

sa märkningar har gett en hel del intressanta återfynd. I mitten av 
1960-talet flyttade tärnorna åter tillbaka till Källskären, men nu till 

en annan ö, Stenskär eller Stora Skäret, där de sedan dess hållit till 

och ringmärkts i stort antal av Bengt Larsson. Normalt häckar här drygt 

100 par med maximalt 131 bon angivna för 1965. 

Det har emellertid även uppträtt andra kolonier i Södermanlands län, 

som troligen huvudsakligen består av utflyttade fåglar från Gunnarste

narna utanför Nynäshamn, där för närvarande Sveriges största koloni på 

nära 200 par är belägen. I Hartsö skärgård häckar numera bara några 

enstaka par, men under senare delen av 1800-talet och 1900-talets förs

ta hälft fanns mindre kolonier både på Ljusskär och Garkast (maxsiff

ror: Ljusskär ca 100 par under 1900-talets början och Garkast 56 par 

år 1949, Olsson 1951). Under 50-talet flyttade troligen dessa fåglar 

över till Lacka trutbåda, där en hel del ungar ringmärktes av Karl-Erik 

Fahlen. Kolonin var här aldrig särskilt stor (max 63 märkta ungar) och 

minskade gradvis till några få par i slutet av 1960-talet. Numera 

häckar endast något enstaka par där. 

Under 1976 har författaren kontrollerat ett stort antal häckande 

skräntärnor i de svenska kolonierna och den 2.7 kunde även Källskären 

besökas efter att länsstyrelsen beviljat landstigningstillstånd. Samt

liga svenska skräntärnekolonier utom den i Stockholms län är nämligen 

numera belägna inom fågelskyddsområden. Med hjälp av gömsle och tub

kikare kunde drygt 20 gamla skräntärnors ringar avläsas helt eller del

vis. Det visade sig att flera av fåglarna var födda i Finland, bl.a. 

den äldsta för 20 eller 21 år sedan vid Eckerö, Aland. Som framgår av 
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ovanstående häckade Sörmlands tärnor under SO-talet på Grässkären. At
minstone två av dessa, 19 och 15 år gamla, fanns nu i Källskärskolonin. 

Nästan hälften av de ringmärkta fåglarna var 10 år eller äldre. Skrän
tärnorna blir tydligen gamla om de blott klarat de första kritiska 
åren, men jag fann bevis på att även många 3- och 4-åriga tärnor häcka

de. Ett par bestod av två 3-åriga tärnor, där den ena var född på Käll
skären och den andra kom från Gräsö skärgård i Uppland. Det är märkligt 
hur Fåglarna blandas och ingen speciell hemortstrohet kan urskiljas. 
I Källskärskolonin fanns således fåglar Från fem svenska och fyra Fins

ka kolonier och endast 4 av 26 tärnor var födda på Källskären. Jag hop
pas kunna Fortsätta detta arbete nästa år för att samla in mer material 
om hemortstrohet, parbildning, häckningsålder och spridningsmönster för 

denna intressanta art, som ringmärkts intensivt under många år och i 

norra Europa sndast förekommer i Östersjön. 

Caspian Tern Colonies in the Province of Södermanland, East 
Central Sweden. 

The Caspian Tern (Hydroprogne tschegrava) has been known to breed 
on the coast of Södermanland since at least the later 18th century and 
the colonies here are the most well known in Sweden. 

This paper deals mainly with one such colony, situated on the Käll
skären isles and there were 10-12 pairs here 1898, 120 prs 1920 and 
200 prs 1928. The latter nunber is probably maximun amount For both 
this colo�y and others in the Baltic, but the normal population an 
Källskären during the last years is around 100 prs. 

Since the nineteen-Fifties, a great deal of young Caspian terns 
have been ringed and during 1976 the author was able to visit the 
Källskären colony to check breeding birds. Using a hide and telescope 
it was possible to read the rings worn·by 26.ringed adult terns. 
Almost half of the birds were ten years old or more, the oldest being 
20 or 21 years and from the Aland isles, Finland. Amongst the terns 
on Källskären there were birds from five Swedish and·four Finnish 
colonies, and only 4 of the 26 terns were born there. 
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Rosenfinkens 

vandring till 

Hans Pettersson 

Carpodacus 

Sörmland 

erythrinus in-

Rosenfinkens snabba expansion i Sverige ·har belysts av Risberg i Vår 

Fågelvärld 1970 och 1975. Från denna litteratur och rapportkommittens 

korta meddelanden är det svårt att Få en bild av artens uppträdande och 

nuvarande status i Sörmlands rapportområde. 

För nedanstående redovisning har rapportkommittens material legat till 

grund, kompletterad med vissa litteraturdata och de svar, som erhållits 

efter upprop i LNFO och efter personliga kontakter. 

Invandringens förlopp 

Först efter mitten av sextiotalet observerades arten regelbundet i Sörm

land. Då var rosenfinken redan väletablerad i Dalarna och Gästrikland, 

men förekom endast sporadiskt i övriga delar av Sverige (Risberg 1970). 

Stationära, sjungande och utfärgade hanar noterades vid Katrineholm 

1966 och vid Gnesta 1967, medan övriga rapporter utgörs av hanar sedda 

eller hörda vid enstaka tillfällen. 

1968 ökade antalet rapporter markant (se fig. 1 och tab. 1) och sta

tiunära hanar hördes vid Sticksjön, öster Likstammen och vid Forsån, 

Hjälmaren (max 3 hanar) samt på Tåkenön i Hjälmaren (max 3 hanar). Ho

nor sågs även vid Forsån och på Tåkenön, där en av honorna också obser

verades med mat i näbben. Detta utgör det första tecknet på häckning i 

Sörmland. Rosenfinken hade ej tidigare noterats på Tåkenön. 

1969 noterades de första stationära hanarna vid Nyköping varav en 

vid Labra och en på Brandholmen. Stationära hanar har sedan årligen ob

serverats i ökande antal vid Nyköping. På Tåkenön uppträdde minst 3 ut

färgade hanar och 2 honor. 

1969 genomfördes en riksinventering av arten och i landskapet Söder

manland hördes 20 av de totalt 371 rapporterade hanarna. Ingen av de 

hanar, som rapporterats från Södertörn var stationära (Risberg 1975). 

Arten är nu etablerad även i Medelpad (38 hanar), Uppland (40), Småland 
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Tabell 1. Rapporterad förekomst av rosenfink (Carpodacus erythrinus) 

i Sörmlands rapportområde 1960-76. 

Som häckning betecknas iakttagelser med indicium 10 och högre enligt 
Svensk Fågelatlas. 

The reported occurence of Scarlet Rosefinch in Sörmland 1960-76. 
Nesting is here equivalent to observations with indication 10 or 
higher, according to Swedish Bird Atlas. 

Ar Sjungande hanar 

Year Singing males 

1960 1 

1961 0 

1962 0 

1963 0 

1964 0 

1965 2 

1966 5 

1967 2 

1968 13 

1969 10 

1970 11 

1971 24 

1972 19 

1973 35 

1974 29 

1975 29 

1976 62 

(35) och på Öland (30). 

Par 

Pairs 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

7 

Häckningar 

Breeding pairs 

1 

5 

Under 1970 observerades rosenfinkpar vid Nyköping och på Tåkenön. 

Totalt hördes 11 sjungande hanar. På Tåkenön misstänktes häckning, men 

inga tecken på häckning kunde kn�stateras vid de Fåtal besöken. 

1971 ökade antalet sjungande hanar speciellt i Nyköpings omgivningar, 

där ett par gjorde häckningsförsök och ytterligare två par noterades. 

Häckningsförsöket bestod i ett bobygge på Lindbacke, vilket spolierades 

genom jordtippning. Två statianära hana�, varav en tillsalllllans med en 

hona,rapporterades Från Forsån, Österåker. 

Under 1972 registrerades den första lyckade häckningen i Sörmland 
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Fig. 1. Karta över rapporterade sjungande rosenfinkar i Sörmlands 
rapportområde 1965-75 

Singing Scarlet Rosefinch males recorded in Sörmland 1965-75 

vid Ekbacken, Gorsingeholm, Strängnäs (Sandgren 1973). Lokalen var helt 

ny för rosenfir,ken. Arten rapporterades däremot som saknad på den sedan 

1968 väletablerade lokalen på Tåkenön och har inte heller senare rappor

terats därifrån. 

1973 var ett bra år med 35 sjungande hanar och av dessa noterades 

flera på nya lokaler. Ett häckningsförsök och en ytterligare förmodad 

häckning rapporterades från 1972 års häckningsplats vid Gorsingeholm, 

Strängnäs. Stationära hanar rapporterades för första gången från Mörkö. 

Den första lyckade häckningen vid Nyköping konstaterades under 1974 

(Olsson 1975), medan arten saknades vid den gamla häckningsplatsen utan

för Strängnäs. Ytterligare minst 6 stationära hanar vid Nyköping och 2 

på Mörkö. Detta år genomfördes återigen en riksinventering. I landska-
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pet Södermanland noterades 45 sjungande hanar av totalt 1 409 för hela 

riket (Risberg 1975). Vid Nynäshamn häckade ett par och ytterligare 5 

stationära hanar noterades på Södertörn. Spridningen hade fortsatt i 

mellansverige och norrut längs ostkusten. Däremot saknades rosenfinken 
eller förekom mycket sporadiskt i väst- och sydsverige. 

Arten häckade återigen i Strängnästrakten 1975, då ett par med 3 

ungar iakttogs den 29.6 vid 'Asby, en ny lokal för rosenfinken. 

På kartan där alla fynd av sjungande rosenfinkar från åren 1965-75 

är inlagda fördelar sig fynden utmed kusten och in längs sjöar och vat

tendrag i Sörmland. De viktigaste fyndkoncentrationerna finns i Nykö

ping med omnejd, på Mörkö, vid Strängnäs, på Tåkenön och vid Forsån. 

Noterbart är att fynd av arten nästan helt saknas i västra delen av 

Mälaren och nordvästra Sörmland, trots att □rnitologtätheten där är 

stor. 

En snarlik utbredning har konstaterats för näktergalen (Wahl�n 1975), 

vilken ofta förekommer som granne till rosenfinken. Rosenfinken före

drar sanka öppna marker med fristående träd och buskar, medan näkterga

len återfinns i de tätare buskagen i samma område. 

Nyköpingstrakten 

Den genom åren bästa förekomsten har registrerats i Nyköpings närmaste 

omgivningar (inom en mil från centrum). 

Redan 1959 sjöng en utfärgad rosenfink vid Sjösa gård och påföljande 
år sågs en outfärgad fågel vid Marieberg. Sedan dröjde det till 1968 
innan rosenfinken åter hördes i Nyköpingstrakten. Då var det två hanar, 

en utfärgad och en □utfärgad, som uppträdde tillfälligt under juni vid 

Labra. 
1969 noterades förutom två hanar vid Labra även en hane vid Brand

holmen. Minst en hane hördes på vardera lokalen under hela juni månad. 

Maximalt sex hanar.hördes 1�70, varav tre vid Brandholmen och de 

övriga på nya lokaler, en vid Lindbacke och två vid Arnöåns mynning. 
På den sistnämnda lokalen uppträdde även en hona. 

1971 blev ett mycket bra.år med totalt 16 sjungande hanar. Förutom 
redan kända lokaler Labro-3, Brandholmen-3, Arnöån-3 och Lindbacke-1, 

hade även några nya lokaler besatts Tjuvholmen-1, Marieberg-1, Stäk-1 

och Linudden-2. Tre par noterades varav ett vid respektive Labra, Arnö-
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Fig. 2. Stapeldiagram över den årliga fördelningen av antalet sjungan
de rosenfinkar i Sörmlands rapportområde och i Nyköpingsområ
det (svart). 

Yearly distribution of singing males in Sörmland and vicinity 
of Nyköping (shaded) 

ån och Lindbacke. Vid Lindbacke gjordes även ett häck�ingsförsök. 
1972 registrerades en kraftig tillbakagång (se fig. 2) till endast 

5 sjungande hanar. Lokalerna var Arnöån-2, Brandholmen- 1 , Marieberg- 1 

och en ny lokal Svartnacka-1. 

1973 noterades 11 hanar fördelade på Arnöån-1, Linudden- 2 , Brandhol

men-1, Labro�3, Svartnacka-1, Marieberg- 1 , Tå gård- 1 och Bullersta- 1 . 
De.två sista är nya lokaler för området och ligger uppströms Ny köpings

ån. 

Under 1974 hördes minst 13 hanar. En häckning konstaterades
.

och plat

sen var förmodligen belägen i närheten av Aroöån (Olsson 1975). Ytter

ligare ett par noterades inte långt därifrån. 
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1975 hördes minst 15 hanar varav 4 öster om Sjösaviken. Ett par iakt

togs vid Linudden, men ingen häckning kunde konstateras.

1976 besökte författaren några av lokalerna runt Nyköping under en 

och samma morgon (den 7.6) varvid 21 hanar kunde inräknas. De Fördela

de sig enligt följande Arnöån-2, Brandh□lmen-2, Ängsstugan-1, Tjuvhol

men-4, Labro-7, Sjösa-2 och Ållonbäck-Djupvik-3. Endast vid en (Lind

backe) av de tidigare kända rosenfinklokaler, som besöktes, hördes ej 

någon sjungande.hane. Men samma dag hördes en hane på.denna lokal av en 

annan rapportör. Andra lokaler där rosenfink hörts, men som.ej besökts

under inventeringsmorgonen, har rapporterats hysa rose�fink. Vid Linud

den sjöng åtminstone 3. hanar och enstaka hanar hördes vid Strandstugu

viken, Harg, Marieberg, Stjärnhalm och Fredö under ungefär samma tids

period. 

Under inventeringsmorgonen hittades två bon, ett tomt och ett med 

fyra ägg, på Brandholmen respektive Tjuvholmen. Fynden gjordes av till

fällighet och någon systematisk letning förekom ej. Den 12.6 innehöll 

det tomma boet 5 ägg och senare under sommaren kunde konstateras att 

ungarna lämnat boet lyckligt. Vid Labra påträffades även ett bo med 5 

ägg av Ulf Widemo. Denna häckning misslyckades, då boet, som låg öppet, 

rövades av något djur. 

Utbredning 1976 

Totalt har 61 hanar rapporterats under 1976. Av dessa hördes mer än 

hälften (32 ex.) i Nyköpings närmaste omgivningar, varför den i sär

klass förnämsta r□senfinkförekomsten finns inom detta område. Tre häck-

ningar noterades 

under 1976. 

, men uppskattningsvis kan ca 10 par ha häckat där 

Ett annat centrum för rosenfinken är området Tullgarn-norra Mörkö, 

där 1976 minst 14 hanar sjöng. Vid Tullgarns slott noterade Lennart 

Wahlen tre par den 14.6, då även två bofynd gjordes. Parning iakttogs 

även, men den 26�6 Fanns inga.ägg i bona. Då hanarna och åtminstone en 

hona fanns kvar en längre tid, kan något av paren trots detta ha genom

fört en lyckad häckning. Vid Sandasjön på norra Mörkö iakttogs ett par 

vid flera tillfällen under juni, varför häckning sannolikt påbörjats 

och eventuellt genomförts där. Vid Ledarön-Dåderö har minst 4 olika 

hanar hörts. 
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Fig. 3. Karta över rapporterade sjungande rosenfinkar i Sörmlands 
rapportområde 19?6, 

Singing Scarlet Rosefinch males recorded in Sörmland 1976 

I kustområdet mellan dessa två huvudområden torde rosenfinken ha 

förekommit, fastän den ej rapporterats därifrån. De senaste åren har 

arten årligen rapporterats från lämpliga lokaler vid Trobbofjärden, men 

19?6 har inga sådana rapporter inkommit. 

Från Strängnäsområdet har? hanar rapporterats, men ingen häckning 

har kunnat konstateras. 

Rosenfinken har ej hörts på Sörmlandssidan av västra Mälaren, trots 

den goda förek�msten på norra sidan. Den ornitologiska aktiviteten i 

området är god, varför en bristande rapportering ej kan förklara från

varon. 

Från den gamla lokalen Forsån mellan Öljaren och Hjälmaren har två 
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hanar rapporterats. Arten har förmodligen funnits på fler platser i 

Vingåkers och Katrineholmsområdet, men nunera är den ornitologiska rap

porteringen från denna del av Sörmland bristfällig. 

I det inre av Sörmland har endast ett fåtal rosenfinkar hörts. 

Ett tack riktas till alla observatörer och rapportörer som lämnat bi

drag till denna sammanställning. 

Summary: The Immigration □f the Scarlet R□sefinch (Carpodacus eryth
rinus) t□ the Province af Södermanland, South-East Sweden. 

The Scarlet Rosefinch has since 1965 occured regularly in Södermanland 
(Table 1) with 1972 as first year with successful nesting. 

The records during 1965-75 (fig. 1) are distributed mainly al□ng the 
c□ast but same were found at lakes and waterways inland from the coast. 
The same distribution pattern has als□ been noted for the Thrush Nightin
gale (Luscinia luscinia). 

The greater amount of recorded Scarlet Rosefinches throughout the 
period has been in the vicinity of the coastal town Nyköping, (fig. 2) 
and 32 af the 62 reported males of 1976 were from this area (fig. 3). 
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Verksamheten inklusive ringmärkningen 
vid Hartsö-Enskär fågelstation 19 7 6 � 

Lennart Wahlen och Hans Pettersson 

Under 1976, som var stationens 12:e år, dominerades verksamheten av 

rinomärkninqen under hösten. Förutom 12 veckor på Enskär så skedde pa
rallell fångst på Storrö (4,5 km ENE Enskär) under 4 veckor i augusti

september. Därmed blev höstens verksamhet den tidsmässigt mest omfat
tande hittills. 

Förutom två besök vid tordmule-kolonierna i julis� gjordes inga 
häckningsstuöier 1976, då landstigningstillstånd ej begärts. Höksångar
populationen blev därför □inventerad för första gången sedan 1966. 

Den tidiga säsongstarten 31 juli föranleddes av en specialstudie på 
lövsångaren, där insamlade vikt- och vingmått från denna säsong kommer 
att jämföras med motsvarande data insamlade 1966 och 1967. Den konti

nuerliga nedgången i artens årliga märksurrrnor sedan 1968 har initierat 
undersökningen. I år noterades visserligen en högre fångstsiffra än un
der de närmast föregående åren, men nedgången är ändå markant jämfört 

med fångsterna under 60-talet (se tab. 1, sid ). 

Vadarsträcket ägnades särskild uppmärksamhet under 1976, och en sam
manställning över vadarnas uppträdande vid Enskär kommer att publice
ras. 

Dubbelstationsverksamheten den 15.8-10.9 resulterade bl.a. i tre 

närkontroller: Storrö-märkta lövsångare fångades vid två tillfällen 
(20 resp. 26 aug) på Enskär några timmar efter märkningen och en sparv
hök kontrollerades efter 28 dagar. 

Trots tidvis besvärande vind blev fångstvelymen på Storrö så pass 
stor som 85% av fångsten på Enskär under samma period. För den största 
arten, lövsångare, blev Fångsten t.o.m något större på Storrö, 369 ex. 
mot 363 på Enskär. Beaktar man dessutom att vi på Enskär hela tiden 
använt mer -än dubbelt så många nät som på Storrö (fångsttrycket räknat 

i nätyta var nära tre gånger större på Enskär!), så framgår det att 
Fångsteffektiviteten är betydligt bättre på Storrö. Dock är vinden en 

�Meddelande nr 31 från Hartsö-Enskär Fågelstation. Nr 30 återfinns 
i Fåglar i Sörmland 8, hft 1-2. 
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begränsande faktor, som medför att verksamheten på Storrö är olämplig 

redan då det blåser 10-15 m/s. 
Hösten karaktäriserades av att större invasioner saknades. Några 

invasionsarter uteblev helt, t.ex. sparv- och pärluggla, medan flera 

andra noterades endast vid ett fåtal tillfällen. Stjärtmes, talgoxe 

och trädkrypare visade sig däremot på flyttning i större antal. och 

kungsfågeln var talrik även denna höst. 
Från föreningens sida framförs ett varmt tack till Sörmlands Natur

vårdsförbund och Nyköpings kommun för det ekonomiska stöd. som fågel

stationen erhållit under året. 

VERKSAMHETSPERIODER 

Juli 

Augusti 

September 
Oktober 

17, 24, 31 

1-31
1-30

1-22

Summa 86 dagar, varav 84 i en Följd på Enskär. Därtill kommer 27 da

gars parallell verksamhet på Storrö den 15.8-10.9. 

PERSONAL 

Från stationsledningen framförs ett varmt tack till samtliga medhjäl

pare, vilka alla tjänstegjort minst en vecka: 

platschefer 

assistenter 

VÄDER 

auqusti 

Lars Broberg, Valde Halmgren (5 veckar), Gerd Isaks
son, Lars Olausson (2), Göran Pettersson, Hans Pet
tersson (1½), Gunnar Sjöö, Lennart Wahlen (3½). 

Agneta Broberg, Monica Döring, Dan Frendin, Magnus 
Hansson, PRYO (2), Jens Hultgren (4), Jan Isaksson, 
Björn Johansson, Inger Karlberg (1½), Mikael Lilje
dahl, PRYD (2), Lars Linder, PRYO (2), Torsten 
Ljungdahl, Asa Ohlsson, Anders Dlauss□n (2½), Sören 
Pettersson, Rachel Sjöö, Claes S11edlindh, Eva Wrede, 
samt mini-assistenterna Peter Döring, Andreas och 
Samuel Sjöö. 

Månaden inleddes med en ostadig period, men från den 7.8 bestämdes 
vädret av ett högtryck över södra Skandinavien. Detta innebar stabilt 
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och övervägande soligt väder under större delen av månaden, med undan
ta□ För kallfrontspassaqer den 20, 26 och 31. 
' -Vid Enskär noterades ungefär normala temperaturfö rhållanden, maxi
mitemperaturen varierade mellan 17 och 25 qrader. Lägsta minimitempera
turen uppmättes den 5 &8,5° ) _medan det efter den 9 sällan var under 
13°, högsta mintemp 16 den 30.8. Stiltje förekom under 8 dagar, i öv
rigt dominerade svaga-måttliga vindar mellan NV och NO. Blåsigast den 
26-27.8 med ONO 15 m/s. Totalt föll endast 15 mm rean (främst den 3
och 6), vilket är ungefär 20% av normal nederbördsm�ngd i augusti.

september 
Under septembers första hälft rörde sig flera lågtryck österut huvud
sakligen på en nordliq bana mot Ishavet. Därefter Förstärktes ett hög
tryck över mellersta Skandinavien och Finland, vilket qav svaga vin
dar på norra Östersjön. Efter mellanspel av två lågtryck på Ishavet 
så avslutades sedan september med högtrycksväder i tiverige. 

Högsta temperaturen på Enskär blev 19,5° , som uppmättes den 7.9, 
maxtemperaturen var vanligen 12-15 grader under månadens andra hälft 
och nådde sitt lägsta värde +9° den 29.9. Mintemperaturer på 4-5 gra
der noterades såväl i början som i slutet av månaden (lägst den 30), 
och den mildaste natten var 9-10.9 med 14°. 

Vindstyrkan varierade under hela månaden, men häststormarna uteblev 
och istället"förekom ovanligt många dagar med svag-måttlig vind. Dock 
hård vind 10-11.9 (S-SV 19 m/s) och 16-17.9 med nordostlig kuling. 
Vindar från NV-NO övervägde även denna månad. 

Mätbara regnmängder föll under 9 dygA, totalt 32 mm (varav 30 mm 9-
15.9) vilket är ca 75% av normalnederbörd. 

Under hela hösten rådde lågvatten vid Sörmlandskusten och i septem
ber-oktober var det mestadels 30-50 cm lägre än normalt. Vid ett till
fälle låg havsytan 70 cm under normalvattenståndet, vilket är den lägs
ta septembernoteringen vid Landsort sedan mätningarna där startade 1887. 
Kulmen För lågvattnet noterades däremot under oktober månad. 

oktober 
Inledningsvis kalla nätter, innan högtrycket drog bort mot sydost. Det 
gav plats för lågtryck och svaga regnväder, som vandrade från Brittiska 
öarna mot N-N□, vilket innebar Friska sydvästliga-västliga vindar 7-
9.10. Samtidigt skärptes temperaturmotsättningarna över Skandinavien, 
och cien 12-15.10 hade ett omfattande och mäktigt (över 1040 mb) hög
tryck sitt centrum över norra Finland. I kombination med lågtryck över 
England och Centraleuropa innebar detta ihållande hårda ostvindar över 
Östersjön, tidvis storm, samt kyligt och molnigt väder. Den 16-18.10 
försköts högtrycket sakta mot sydost och samtidigt rörde sig ett om
fattande nederbördsområde Från kontinenten upp över västra Skandina
vien. Högtrycket började försvagas den 20.10 och därmed avtog vinden 
långsamt. 

M9ximitemperaturen var drygt 10° den 1-12.10 (högst 7 och 8.10 med 
14,5 ) men därefter endast 5,5-8 grader. Den lägsta mintemperaturen 
uppmättes redan den 2.10 med 1,5° , i övrigt mellan 4 och'10 grader med 
de _högsta värdena den 3-12.10. P 

Perioden blev mycket blåsig, Främst 12-17.10 då vinden he1a tiden 
höll sig över 16 m/s (0-50). Hårdast var vinden den 13 och 14.10 (me
�elvind 20 resp. 23 m/s) med stormbyar som knäckte grova trädgrenar. 

Under perioden föll 19 mm regn den 6-7.10 (i övri�t obetydliga 
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mängder), vilket är mindre än normalt. 
Sammanfattningsvis kan sägas att hösten (t.o.m 22.10) blev neder

bördsfattig. Regnmängden blev 70 mm och värden på mer än 1 mm förekom 
endast 11 dagar. 

INVASIONSARTER 

Under denna rubrik redovisas de s.k. invasionsarterna, vilka känneteck

nas av att deras flyttningsrörelser uppvisar stora årliga fluktuationer. 

Ett typexempel är ugglornas utvandringar, vanligen med 3-4 års intervall, 

förorsakade av Födobrist i häckningsområdet. 1976 var som väntat ett då

ligt "uggleår" vid Enskär och inte en enda uggla Fångades under hela 

hösten. Detta kan jämföras med toppåret 1967 då 94 pärlugglor ringmärk

tes. 

Nedanstående artlista är något förändrad jämfört med tidigare års re

dovisningar från Enskär. Anledningen är det nordiska projekt om invasions

arternas uppträdande, som startade 1976 och skall pågå i tio år. I fort

sättningen koT11Tier vi att följa den indelning av arter, som beslutats för 

projektet Nordiska invasionsfåglar. Detta innebär att några av de arter, 

som vid Enskär tidigare redovisats under rubriken invasionsarter från och 

med 1976 återfinns under rubriken observationer nedan. 

Större hackspett Dendrocopos major 

Observerad vid endast Fem tillfällen, 3 ex. ringmärktes varav 2 ex. på 

Stor:..-ö. 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 

Observerades på Enskär 11 dagar i augusti, 17 i september och 5 i okto

ber, men endast 7 ex. ringmärktes. Liksom föregående år troligen lokala 

fåglar. Även 1975 märktes 7 mindre hackspettar och en av dessa kontrol

lerades på märkplatsen hösten 1976. 

Spillkråka Dryocopus martius 

Noterad på Enskär 19 dagar den 12.8-6.10 varvid 6 ex. fångades. 

Nätkråka Nucifraga caryocatactes 

Endast en observation: 1 rastande ex. den 2.10. 
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Nötskrika Garrulus glandarius 

Tre observationer om vardera 2 ex. den 21.9, 24.9 och 11.10, av dessa 

Fångades 3 ex. 

Stjärtmes �egithalos caudatus 

Observerades den 26.9 och sedan dagligen den 13-21.10 då 51 ex. kunde 

ringmärkas. Därmed har vi Fångat stjärtmesar de senaste fyra åren, som 

mest 224 ex. 1973 och 72 ex. 1975. 

Talgoxe Parus major 

Observerades nästan dagligen (82 dagar av 84) på Enskär. 122 ex. ring

märktes, därav mer än hälften efter 8.10. Höstens fångst är ungefär li

ka stor som under 1975 (120 ringmärkta) och endast 1973 har vi fångat 

fler talgoxar, 145 ex. 

Blåmes Parus caeruleus 

Observerades 57 dagar på Enskär och så gott som dagligen från 25.8. 

34 ringmärkta blåmesar är emellertid den lägsta siffran sedan 1970. 

Talltita Parus montanus 

Ingen flyttning, endast två observationer i september på Enskär. 

Nötväcka Sitta europaea 

Observerad endast 5 dagar på Enskär och 3 ex. ringmärktes. 

Trädkrypare Certhia familiaris 

Måttligt invasionsuppträdande. Observerades på Enskär 11 dagar i augus

ti, 22 i september och 22 i oktober (dagligen från 18.9) samt på Storrö 

den 2.9. Totalt ringmärktes 101 trädkrypare, varav 65% efter den 8.10. 

Gråsiska Acanthis flammea 

Endast två observationer av enstaka Fåglar den 16.10 och 22.10. 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 

Endast två observationer , den 20.9 och 22.9. 
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Obestämda korsnäbbar Loxia sp 

Enstaka ex. och små flockar besökte Enskärs södra udde vid 15 tillfäl

len under hösten. 

Följande arter har !Ll_ observerats 1976: 

Fjälluggla Nyctea scandiaca, Hökuggla Surnia ulula, Sparvuggla Glauci

dium passerinum, Pärluggla Aegolius funereus, Gråspett Picus canus, 

Vitryggig hackspett Dendrocopus leucotos, Tretåig hackspett Picoides 

tridactylus, Svartmes Parus ater, Lappmes Parus cinctus, Sidensvans 

Bombycilla garrulus,och Tallbit Pinicola enucleator. 

Av dessa har fjälluggla, gråspett och lappmes aldrig setts vid 

Hartsö-Enskär fågelstation. 

HÄCKNINGAR 

Vigg Aythya fuligula Den 17.7 ruvade en hona 10 ägg på ett skär vid 
Storrö. 

Svärta Melanitta fusca I Gräshålet, Enskär låg en svärthona med 6 
ungar den 10.8 och vid Storrö sågs den 23.8 två kullar om 1 resp. 
6 ungar. 

Gravand ladorna tadorna Ett par med 3 halvstora ungar sågs nära Gar
kast den 24.7 och 1 ad gravand vid södra Enskär den 31.7. Detta är 
den tredje konstaterade häckningen i Hartsö-arkipelagen, alla under 
1970-talet. 

Knölsvan Cygnus olor Den 31.7 sågs ett knölsvanpar med en liten unge 
vid södra Enskär, Denna familj var stationär hela hösten och sågs 
åtminstone t.o.m 15.10. 

Skräntärna Hydroprogne tschegrava Mellan Enskär och Storrö upptäcktes 
den 24.7 tre bon av skräntärna, vilka innehöll ägg och nykläckta 
ungar. I dessa bon, som låg på olika skär, kunde vi sedan ringmärka 
2+2+1 ungar så sent som den 8.8. Den ensamma ungen fanns kvar på bo
platsen ännu den 28.8 tillsammans med båda föräldrarna, vilka flög 
med fisk till ungen. 

Tordmule Alca torda Vid två besök den 17.7 och 24.7 ringmärktes 72 
resp. 13 tordmule-ungar på häckningsplatserna i fågelskyddsområdets 
östra del. Totalt häckade 140-150 par inom området, de flesta (ca 
100 par) i kolonin på Hamnskär. 

Enligt nuvarande bestämmelser för fågelskyddsområdet upphör land
stigningsförbudet att gälla den 15.7, vilket innebär att tordmular
nas skär därmed blir lovliga utflyktsmål för den växande skaran båt
folk i skärgården. Ett dagsbesök på t.ex. Hamnskär vid denna tid 
skulle säkert innebära en katastrof för tordmularna. Ännu 24.7 fanns 
det tordmular som ruvade, sannolikt p.g.a omlagd kull. Således är 
det synnerligen motiverat att nuvarande skydd utvidgas så att tord
mularnas häckningar inte äventyras. 
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Dununge av tordmule i sin boskreva på Hamnskär. Foto: Lennart Wahlen 

En sådan utvidgning kanske kommer inom kort tack vare det vid 
Hartsö-Lacka föreslagna sälskyddsamrådet. Detta kommer nämligen att 
delvis gå in i fågelskyddsområdet och därmed omfatta huvudparten av 
tordmularnas häckningsplatser. Enligt förslaget skall gälla totalt 
tillträdesförbud hela året, dvs även förbud mot genomsegling. 

En av årets tordmuleungar, som fanns kvar i boet på Hamnskär den 
24.7, omkom i ett fisknät vid Åland den 29.10. Tidigare har två 
tordmular återfunnits: En m'årkt so111naren 1971 kontrollerades och 
släpptes den 14.9.72, då den fastnat i ett laxnät, ca 10 mil syd 
Åland och den andra märkt sommaren 1972 återfanns död i mars 1973 
på en strand utanför Gdansk i Polen. 

Tobisgrissla Ce[phus grylle Tre boungar ringmärktes den 24.7. Ett tio
tal par ses och häckar sannolikt) årligen inom fågelskyddsområdet. 

Hussvala Delichon urbica Häckning på det militära radartornet på söd
ra Enskär. Matning av ungar i 2-3 bon ännu den 19.8. 

Talgoxe Parus major Häckning i halkar på södra Enskär. En andrakull 
bestod av 3 ungar, vilka flög ut omkring den 17.8. 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Fem häckningar i halkar på 
södra Enskär, varav endast en helt lyckad. I övriga fyra holkar fanns 
1 □kläckt ägg, 1 död unge, 4 döda ungar resp. 1 □kläckt ägg+ 4 döda 
ungar. 

OBSERVATIONER 

Inom fågelstatianens verksamhetsområde noterades 155 arter under hösten 
1975. Sju nya arter observerades, varför totalsumman för åren 1955-76 nu 
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är 218. De Fyra veckorna på Storrö gav 83 arter (jfr 87 arter under två 
veckor 1975). 

Storlom Gavia arctica Observerad vid ett tjugotal tillfällen under 
främst augusti-september. 

□best. islam Gavia immer/adamsii Ny art vid stationen. 1 ex. sträckte
mot sydost den 20.10.

Smålom Gavia stellata Sydsträckande fåglar sågs den 19.10 (2 ex.) och
den 20.10 (1 ex.). 

□best. lom Gavia sp Den 18-21.10 sträckte sammanlagt 6 ex. mot sydost.

Gråhakedopping Podiceps griseigena Rastande Fåglar sågs vid södra udden
den 18-19.9, 22.9 och 15-21.10, totalt minst 4 olika ex. Dessutom 
sträckte 1 ex. mot sydost den 19.10. 

Svarthakedopping Podiceps auritus Enstaka rastande Fåglar sågs vid 
Ljusskär den 24.7, vid Storrö den 16-17.8 och vid Enskär den 8.8, 
18.10 och 21.10. 

Storskarv Phalacr□c□rax carbo Vid Enskär räknades ett tiotal ex. den 
5.8, drygt 50 ex. den 14.8 och 19.8 samt 208 ex. den 25.9. Vid Stor
rö observerades 40 ex. den 15.8, 80 ex. den 23.8 och 150 ex. den 1.9, 
dock säkert delvis samma fåglar, som sågs vid Enskär. De senaste årens 
siffror visar tydligt hur antalet rastande storskarvar ökat höstetid. 
Numera finns tiotals skarvar redan i början av augusti, varefter an
talet ökar och kulminerar i september för att sedan långsamt minska 
under oktober. 

Toppskarv Phalacr□corax aristotelis Ny art vid stationen och den förs
ta observationen i Sörmland. 1 ex. sågs flygande tillsammans med 
storskarvar den 11.9. 

Bläsand Anas penelope Observerades 19 dagar den 1.9-15.10, bl.a. 
sträckte "tusentals" ex. mot SW den 17.9 och 580 ex. mot SW den 
12.10. 

Bergand Aythya marila En hona sträckte syd den 5.8 och två honor ras
tade i Gräshålet den 17.10. 

Brunand Aythya ferina Två ex. sträckte SW den 29.8. Arten noterades 
även den 30-31.8. Mycket ovanlig vid Enskär. 

Alfågel Clangula hyemalis Noterades den 11.8 och 3-22.10, bl.a. minst 
100 rastande ex. den 15.10. 

Svärta Melanitta fusca Vid Storrö låg några tiotal svärtar i slutet 
av augusti, som mest sågs 40 ex. den 25.8. Vid Enskär observerades 
arten 44 dagar (av totalt 84). 

Sjöorre �elanitta nigra Tre observationer i september, bl.a. 3 rastan
de ex. den 22.9. 

Ejder Somateria molissima Stora mängder sjöfågel har de två senaste 
höstarna vid stiltje observerats på havet SE-S Storrö. Avståndet till 
Fåglarna har omöjliggjort säker artbestämning, men sannolikt har 
flockarna bestått av främst ejder. 1975 sågs 1000-tals ex. den 2.9 
och den 17.8 1975 uppskattades antalet fåglar till minst 10.000 ! 

Grågås Anser anser Som mest sågs 5 ex. lokalt vid Enskär den 31.7-
1□.8. Sträck mot sydväst noterades den 24.9 (9+45 ex.), 5.10 (9 ex.) 
och 12.10 (1 ex.). 

Sädgås Anser fåbalis Sträck mot SW: 70+100 ex den 17.9, 4 ex den 26.9, 
5 ex. den 3.10 och 5 ex. den 12.10. 
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Grå-/Sädgås Anser anser/fabalis Sträck mot SW-W : 3 ex. den 18.9, 25-
30 ex. den 19.9, 16 ex. den 25.9, 25 ex. den 26.9, 26 ex. den 4.1□

och ett 30-tal ex. den 5.10. 

Prutgås Branta bernicla Den 12.10 kl. □9.5□-11.50 sträckte BOD prut
gäss mot SW-W. Största flockar 2□0+120+9□+75+60+60+45 ex., samt 8 
flockar om 8-24 ex. Därefter observerades 250+16 prutgäss mot SW 
kl. 13. □D och två enstaka fåglar under eftermiddagen. Totalt passe
rade således ca 1.065 prutgäss kl. 09.50-13. □D. Se även nedan. 

Vitkindad gås Branta leucopsis Femton ex. sträckte västerut den 5.10. 
Den 12.10 kl. 13.30-15.00 (jfr prutgås ovan!) passerade ca 590 vit
kindade gäss mot SW-W. Flockarna om B0+26+13□+200+150 ex. passerade 
rakt över stationen, till skillnad mot prutgässen, som vanligen flög 
långt ute över havet. Under eftermiddagen den 12.10 sågs även 4. lo
kala vitkindade gäss. Den 13.10 (med vindstyrka kring 20 m/s) sträck
te 65+14+7 vitkindade gäss mot SW under förmiddagen, 35 ex. rastade 
under morgonen, 46 ex. sträckte norrut och ytterligare 10+2+7 lokala 
fåglar sågs. Totalt 186 vitkindade gäss den 13.10 men inga·prutgäss. 
Den tidsmässigt tydliga uppdelningen av arternas passage har möjligen 
sitt upphov i att de brutit upp från skilda rastplatser på morgonen 
den 12.10. 

Prutgås/Vitkindad gås Branta sp Den 12.10 kl. 09.50-11.50 passerade 
långt ute över havet totalt 180 obestämda Branta-gäss mot SW-W, tro
ligen var de flesta prutgäss, och under eftermiddagen den 12."10 sågs 
ytterligare 23 ex. Den 13.10 flög 4+6 obestämda Branta-gäss mot SW. 

Sträcket av mer än 2.000 Branta-gäss den 12-13 oktober 1976 är 
det utan jämförelse kraftigaste sträck, som registrerats vid Enskär. 
Tidigare har prutgås observerats den 10.9 och 13.9 1973, den 9-10.10 
1974 samt den 5.10 1975, medan vitkindad gås setts vid endast ett 
tillfälle, 10.10 1974. 

Sångsvan Cygnus cygnus I oktober sträckte .1+7+2 sångsvanar mot SW och 
1 ad rastade vid norra ·Enskär den 20.10. 

Orre Lyurus tetrix Observerad B dagar under tiden 4.9-22.10. 

Trana Grus grus En årsunge sträckte ut över havet mot sydväst den 
20.10, vilket var höstens enda observation av arten. 

Småspov Numenius arguata 1 ex. rastade vid Enskär den 1.8, dessutom 
observerad under 6 dagar vid Storrö. 

Myrspov Limosa lapponica Enstaka ex. rastade på Enskär under 4 dagar 
4-13.9 samt 2+1+1 sträckande ex. vid Storrö den 2□.8, 23.B resp. 2.9.

Spovsnäppa Calidris ferruginea 1+9 ex. sträckte mot SW den 3.10. 

Sandlöpare Calidris alba i ex. rastade viä Garkast den 24.7. 

Labb Stercorarius parasiticus Sista observation den 10.9 vilket är 
normalt bortflyttningsdatum vid Enskär. 

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus Ny art vid stationen. I sam
band med den ostliga stormen den 13-17.10 sågs 4 relativt mörka ex. 
den 16.10, varav en ganvnal fågel fotograferades, samt en ungfåg�l 
den 19.10. De fyra förstnämnda fåglarl7a pträekte i flock mot sydost, 
medan ungfågeln attackerade fiskmås och gråtrut, alla fåglarna obser
verades på mindre än 50 meters håll. 
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Labb/Bredstjärtad labb Sterc□rarius par.asiticus/p□marinus Under perio
den 15-20.10 observerades minst 8 labbar, som inte kunde artbestäm
mas. De flesta sträckte SW-SE. 

Silltrut Larus fuscus Två sena observationer: 1 ad den 18.10 och 9 ad 
som sträckte mot syd den 20.10. Dessförrinnan var sista observationen 
den 25.9. 

Dvärgmås Larus minutus Under åren 1965-75 har dvärgmås iakttagits vid 
Enskär endast en gang: 2-3 ungfåglar den 30.8-3.9 1975. 

Den ostliga stormen i oktober medförde en ansamling av dvärgmåsar 
vid .Enskär, då fåglarna sträckte mot SW-SE på öns västra sida. Obser
vationerna gjordes vid militärbaracken, där dvärgmåsarna passerade 
helt nära i lä, för att sedan runda udden mot sydost. Samtidigt möt
te .de grov sjö och vindar på SE 10-15 m/s. 
16.10 sågs ingen dvärgmås trots viss bevakning. 
17.10 1 ad kl. 07 och 1 ad kl. 12. 
18.10 gjordes sju observationer kl. 10.30-14.00. Största flocken 

var på 14 ex. och totalt passerade 31 ad och 1 juv. 
19.10 utfördes sträckbevakning 5,5 ti1r111ar kl. 08.00-15.00 varvid 

36 flockar noterades. De flesta (75%) bestod emellertid av 
1-4 ex. och tämligen ofta var det ensamma fåglar, som föda
sökande sakta drog förbi intill klipporna eller något hundra
tal meter längre ut. Största flocken var på 12 ex. i gles
formation och totalt passerade 122 ad och 9 juv, med kulmen
kl. 11.45-12.45, då 68 ex. drog förbi mot sydost.

20.10 bevakades ·sträcket kl. 08.00-10.45, men det upphörde nästan 
helt redan kl. 09.20, då 91 ex. hade passerat. Därefter en
dast 4 ex., totalt 31 flockar av vilka 85% bestod av 1-4 in
divider. Största flocken bestod av 16 ex. Mitt på dagen ras
tade 5 ad under födosök vid södra udden, därefter sågs endast 
3 ex. under eftermiddagen trots två timmars sträckbevakning. 
Summa 103 dvärgmåsar under dagen, samtliga adulta. 

2'1.10 hade sträcket upphört, men 1 ad sträckte mot SE kl. 09. 
Under perioden 17-21.10 observerades således 269 dvärgmåsar vid 

·Enskär, och sträcket kulminerade den 19 - morgonen den 20.·Av dessa
var e�dast 10 ungfåglar, vilket innebär drygt 95% gamla fåglar.

Liknande lavinsträck av dvärgmås i västra delen av Östersjön har
observerats vid åtminstone fyra tillfällen tidigare. Dessa har redo
visats av Pettersson (1976): 279 resp. 245 ex. vid Falsterbo den
24,10 1959 resp. 24.10 1969, 80 ex. vid T□rhamns udde den 25.9 1973
och 674 ex. (96% ad !) vid Ottenby den 31.10 1975. Vid samtliga des
sa •tillfällen hår kraftiga vindar kring ost varit rådande. Att vind
avdrift medför� en koncentration till svenska kusten är uppenbart,
och fåglarna vid Enskär dök upp efter fem dygns ostlig storm i norra
Östersjön.

Pettersson (1976) diskuterar,med utgångspunkt från observationer
na vid Ottenby, bl.a. Fåglarnas ursprung. Han finner det troligt att
det är främst ryska dvärgmåsar, som blivit vinddrivna, kanske på väg
till västliga vi�terkvarter. Huvuddelen av den ryska populationen
flyttar dock främst till Svarta havet och östra Medelhavet, medan
den svenska- och finska populationen (högst 300 par) flyttar mot syd
väst till Nordsjön och Atlanten.

Tretåig mås Rissa tridactyla Ny art vid stationen. En ungfågel sökte 
föda vid Enskärs södra udde den 16.10 och 19-20.10, troligen en sta
tionär rastande Fågel. 
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Småtärna Sterna albifrons Ett ex. sträckte mot syd vid Storrö den 
10.9 och 1 ex. sags vid Enskär den 2.10. Tidigare har arten noterats 
endast en gång: 4 ex. den 1.9 1975. 

Sillgrissla Uria aalge Två ex. sågs vid Hamnskär den 17.7 under om
ständigheter som tydde på häckning eller häckningsförsök. De närmaste 
kolonierna_av sillgrissla finns vid Källskären, SW Hävringe och vid 
Badskär, NE LanQsort. 

Hornuggla Asio otus Ingen observation. 
Jorduggla Asio Flammeus Ett ex. den 9.10. 
Horn/Jorduggla Asio otus/flammeus Ett ex. den 18.9. 
Gröngöling Picus viridis Noterad 20 dagar i augusti, 18 dagar i septem

ber och 11 dagar i oktober, vilket är betydligt mer än normalt. Dock 
kan det hö varit lokala häckfåglar, som uppehöll sig på ön. Några 
flygga årsungar sågs den 24.7 och något utsträck observerades aldrig. 
10 ex. fångades, vilket är den näst högsta siffran under 12 år. 1973 
ringmärktes 15 gröngölingar. 

Sommargylling Oriolus oriolus Ny art vid stationen. Ett honfärgat ex. 
fångades på Storrö den 10.9. 

Korp Corvus corax Ett ex. vid södra Eoskär den 15.B och 25.B. 

Skata Pica pica Endast en observation. På morgonen den 10.10 sträckte 
2 ex. in fran sydost och fortsatte norrut över Enskär. 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Uppträdde talrikare än normalt och 
observerades sä gott som dagligen från den 20.9. Detta resulterade 
även i rekordfångst, 44 ex., vilket kan jämföras med årsgenomsnittet 
1965-75: 11 ex. 

Näktergal Luscinia luscinia Sex ringmärkta ex. under perioden 11-18.8 
utgör det bästa resultatet genom åren. Tidigare Fångst 13 ex. under 
elva år. 

Blåhake Luscinia svecica Observerad den 19. 20.9 och totalt 7 ex. 
ringmärktes. 

Höksångare Sylvia nisoria Unga höksångare har under de senaste åren 
fångats varje höst. I år gjordes observationer på Enskär den 17.8, 
30.8 och 2.9 samt på Storrö den 29-31.8. Två ungfåglar kunde ring
märkas. 

Lövsångare Phylloscopus trochilus Den nedgång i Fångstsiffrorna som 
arten under några är har uppvisat vid Enskär tycks nu ha kulmine-
rat. Arets fångst på Enskär (448 ex.) ät den största sedan 1972, 
och totalt ringmärktes i år 817 lövsångare. Från dessa har insamlats 
vikt, fettklass, ving- och totallängd och resultaten kommer att pre
senteras separat. 

Gransångare Phylloscopus collybita Uppträdde ovanligt talrikt. Totalt 
Fångades 85 ex., vilket är mer än dubbelt så många som årsgenomsnit
tet under föregående elva år. 

Nordsångare Phylloscopus borealis Ny art vid stationen och den första 
observationen i Sörmland. 1 ex. fångades och ringmärktes på morgonen 
den 20.9. 
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Kungsfågelsångare 

fångad på Enskär. 

Foto: 
Lennart Wahlen 

Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus Ny art vid stationen. 1 ex. 
fångades och ringmärktes på morgonen den 20.10. Vikt 6,0 gram och 
vinglängd 50 mm, se även Foto ovan. 

I Sörmland har kungsfågels�ngare tidigare observerats den 29.9 
1968, då 2 ex. rastade på Hävringe (13 km SW Enskär). Under senare 
år har arten fångats så gott som varje höst vid åländska eller svens
ka fågelstatitoner, och under hösten 1976 gjordes fler observationer 
än normalt. Fram t.o.m. 1975 Föreligger 14 fynd av kungsfågelsungare 
i.Sverige.

Kungsfågel Regulus regulus Även denna höst var arten väl represente
rad och 1.194 ex. ringmärktes. Kungsfåglar noterades den 20-21.8 
samt så gott som dagligen från de� 2.9. Majoriteten fångades 29.9-
12.10 med kulmen den 6.10 då 253 kungsfåglar försågs med ring. 
Totalt ringmärktes 418 Fåglar denna dag, vilket �r den näst högsta 
dagssiffran under våra 12 år. 

Mindre Flugsnappare Ficedula parva Observerades 18 dagar under perio
den 29. 6.10, däremot Fangades endast 3 ex. 

Varfågel Lanius excubitor Observerad 12 dagar under tiden 18.9-18.10, 
Fångst 2 ex. 

Grönsiska Carduelis spinus Noterad 4 dagar i september och 19 i okto
ber, Fångsten (23 ex.) under genomsnittet. 

Rosenfink Carpodacus erythrinus Stationens andra rosenfink fångades 
på Storrö den 19.8, den första togs den 12.9 1975. 
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Bergfink Fringilla montifringilla Ovanligt talrikt uppträdande på 
Enskär, dock endast sm§ flockar. Observerad den 7.8 samt 5.9-22.10, 
i oktober så gott som dagligen. Fångsten (23 ex., varav 3 på Storrö) 
är den största någonsin. 

Ortolansparv Emberiza hortulana Observerad den 21.B-10.9, 9 dagar på 
Storrö och 2 pa Enskär. 

Lappsparv Calcarius lapponicus Arten sträcker förbi i september och 
noterades i år den 3-9.9 (6 dagar) vid Storrö och 3-24.9 (13 dagar) 
vid Enskär. Dessutom enstaka ex. på Enskär den 6.10 och 22.10. 

Pilfink Passer montanus 2+5 ex. gjorde sträckförsök vid södra Enskär 
den 10-11.10. 

RINGMÄRKNING 

Ringmärkningen utgjorde stationens huvudsakliga verksamhet och pågick 

under hela höstperioden (1.B-22.10) vid Enskärs södra udde. På Storrö 

förekom kontinuerlig ringmärkning parallellt under tiden 15.8 - 10.9. 

I samband med Tingmärkningen insamlades biometriska data för lövsångare 

och invasionsarter. 
Totalt märktes 4.600 fåglar av 69 arter, därav 665 ex. på Storrö. De 

talrikaste arterna, med över hundra märkta ex., var kungsfågel 1.194, 

lövsångare 817, rödhake 700, grå flugsnappare 183, ärtsångare 154, talg
oxe 122, svarthätta 116, rödstjärt 113 och trädkrypare 101. 

På Enskär fångades 448 lövsångare, vilket är en klar ökning av märk
ningen jämfört med de mycket dåliga ringmärkningsresultaten för åren 

1973-75 (medelvärde 168 ex.) Hoppas att detta är vändpunkten i den ned
åtgående trenden i stationens märkning av lövsångare, som pågått sedan 
1968, då 1.549 ex. märktes. 

Nya märkarter för stationen blev sommargylling (1 ex. märkt 10.9 på 
Storrö), nordsångare (1 ex. den 20.9) och kungsfågelsångare (1 ex. den 
20.10). Nordsångaren är det sydligaste fyndet i landet och samtidigt det 

första ex., som fångats vid en svensk fågelstati□n. Totalt har nu märkts 

fåglar av 121 arter under åren 1965-76. 
Av övriga anmärkningsvärda arter och fångster kan nämnas 1 lärkfalk, 

1 morkulla, 1 nattskärra, 6 näktergalar, 7 blåhakar, 2 höksångare, 3 
mindre flugsnappare, 1 rosenfink och 1 lappsparv. 

Den tidiga ringmärkningsstarten, som föranleddes av specialstudien 
på lövsångare, gjorde att verksamheten blev stationens hittills längsta. 

Både de första augustiveckorna, som under 60-talet ingick i verksamhets-
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Tabell 1. Medeltalen av märksiffr□rna för vissa arter under 60-talet 
och 70-talet jämfört med märksiffran för 1976. 

(Average numbers of certain species ringed during 19Ei0's 
and 1970's, compared with 1976) 

Art 1965-69 1970-75 1976 

Rödstjärt 128 80 83 
Phoenicurus phoenicurus 

Trädgårdssångare 75 42 51 
Sylvia borin 

Törnsångare 57 21 23 
Sylvia communis 

Ärtsångare 146 57 113 
Sylvia curruca 

Lövsångare 996 398 448 
Phylloscopus trochilus 

Grå flugsnappare 179 126 138 
Muscicapa striata 

Svartvit flugsnappare 77 63 32 
Ficedula hypoleuca 

Törnskata 46 46 59 
Lanius collurio 

Svarthätta 84 107 110 
Sylvia atricapilla 

Taltrast 39 140 92 
Turdue philomelos 

Gransångare 27 45 83 
Phylloscopus collybita 

Bofink 79 79 81 
Frin9!lla coelebs 

perioden, och oktoberveckorna, som tillkom under 70-talet, innefattades 

i verksamhetsperi□den. En jämförelse av 1976 års märksiffror för vissa 

tidiga och sena flyttare, med medeltalen för dessa under åren 1 965-69 

och 1970-75, kan vara av intresse och redovisas i tabell 1. Aren 1965-69 

var verksamhetsperioden i genomsnitt förlagd under tiden 3. 8-1 . 10 och 

1970-75 under tiden 13.8-21.10. Under 70-talet har även ett större antal 

nät använts. 

De tidigt sträckande arterna har alla (utom törnskatan, som har lika) 

högre medeltal för de tidigare åren. Den tidigarelagda verksamheten 1976 

gav något högre siffror än medeltalet 1970-75 för dessa arter, men ej 

helt i jämförelse med medeltalet 1965-69. Svartvita flugsnapparen avviker 

genom att ha lägre fångstsiffra 1976, vilket förmodligen beror på en 
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dålig häckningssäsong. 

De arter, som sträcker senare (svarthätta, taltra�t och gransångare), 

har högre siffror både för medelvärdet 1970-75 och för 1976. För gran

sångaren blev 1976 års märksiffra den bästa hittills för stationen. För 
bofinken har inga större förändringar av märksiffrorna skett. 

Tabell 2. Ringmärkta fåglar vid Hartsö-Enskär Fågelstation, 58.41N -
17.29 E. I tabellen ingår 665 fåglar märkta på Storrö, 5 km 
E Enskär, 1976. Andelen på Storrö märkta fåglar är infört 
inom parentes efter 1976 års märksiffra. 

(Birds ringed at Hartsö-Enskär bird observatory. The numbers 
in brackets indicate the bird ringed during 1976 on the is
land of Storrö) 

Art Antal ringmärk.ta Aterfynd 
1965-75 1976 1965-76 

Ejder 1 
Somateria molissima 

Knölsvan 9 9 2 

Cygnus □l□r 

Sparvhök 44 B (2) 52 7 
Accipiter nisus 

Duvhök 1 

A. gentilis

Lärkfalk 1 1 2 
Falco subbuteo 

Tornfalk 7 7 
F. tinnunculus

Vattenrall 1 1 
Rallus aquaticus 

Strandskata 1 1 
Haematopus ostralegus 

Större strandpipare 8 8 

Charadrius hiaticula 

Kustpipare 4 4 
Pluvialis squatarola 

Enkelbeckasin 6 6 
Gallinago gallinago 

Morkulla 1 2 
Scolopax rusticola 

Drillsnäppa 32 33 
Tringa hypoleucos 
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Art Antal ringmärk.ta 
1965-75 1976 

Rödbena 1 
Tringa totanus 

Gluttsnäppa 4 

T. nebularia

Kustsnäppa 1 

Calidris canutus 

Småsnäppa 6 

C. minuta

Kärrsnäppa 156 1 

C. alpina

Labb 1 

Stercorarius parasiticus 

Fiskmås 
Larus canus 

Skrän tärna 
Hydroprogne tschegrava 

Silvertärna 
Sterna paradisaea 

Tordmule 
Alca torda 

Tobisgrissla 
Cepphus grylle 

Ringduva 
Columba palumbus 

Gök 
Cuculus canorus 

Sparvuggla 
Glaucidium 

Hornuggla 
Asio otus 

Jorduggla 
A. Flammeus

Pärluggla 

passerinum 

Aegolius funereus 

Nattskärra 
Caprimulgus europaeus 

Tornsvala 
Apus apus 

Kungsfiskare 
Alcedo atthis 

Gröngöling 
Picus viridis 

1 5 

3 

87 85 

11 3 

2 

55 10 

118 

7 

1 

260 

,,. 

5 1 

75 

2 

29 10 

Aterfynd 
1965-76 

1 

4 

1 

6 

(1) 157 3 

6 

3 

172 3 

14 

2 

(2) 65

118 

7 

260 

6 

75 

2 

39 
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Art Antal ringmärkta Aterfynd 
1965-75 1976 1965-76 

Större hackspett 214 3 (2) 217 3 
Dendrocopos major 
Vitryggig ·hackspett 1 
D. leucotos

Mindre hackspett 94 7 101 
D. minor

Tretåig hackspett 15 15 
Picoides tridactylus 

Spillkråka 46 6 52 
Dryocopus martius 

Gök ty ta 50 4 54 
Jynx torquilla 

Berglärka 1 
Eremophila apestris 

Ladusvala 57 1 58 
Hirundo rustica 

Hussvala 57 3 60 

Delichon urbica 

Backsvala 4 4 
Riparia riparia 

Sommargylling (1) 1
0riolus oriolus 

Kråka 2 2
Corvus corone 

Nätkråka 16 16
Nucifraga caryocatactes 

Nötskrika 28 3 31
Garrulus glandarius 

Talgoxe 692 122 814 2 
Parus major 

Blåmes 973 34 1007
P. caeruleus

Svartmes 112 112
P. ater

Entita 134 7 141
P. palustris

Tallti ta 40 40 
P. montanus

Stjärtmes 316 51 367 
Aegithalus caudatus 

Nötväcka 44 3 47 
Sitta europaea 
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Art Antal ringmärkta Aterfynd 
1965-75 1976 1965-76 

Trädkrypare 702 101 803 
Certhia familiaris 

Gärdsmyg 126 44 (1) 170 
Trogl□dytes tr□glodytes 

Dubbel trast 11 11 1 
Turdus visciv□rus 

Björktrast 55 55 3 
T. pilaris

Taltrast 1035 92 1127 26 
T. phil□melos

Rödvingetrast 225 6 231 2 
T. iliacus

Ringtrast
T. t□rquatus

Koltrast 276 17 393 7 
T. merula

Stenskvätta 27B 25 (9) 303 4 
0enanthe oenanthe 

Buskskvätta 120 3 (2) 123 
Saxicola rubetra 

Svart rödstjärt 1 1 
Phoenicurus ochrur□s 

Rödstjärt 1165 113 (30) 1278 5 
Ph. phoenicurus 

Näktergal 13 6 19 
Luscinia luscinia 

Blåhake 38 7 (3) 45 
L. svecica

Rödhake 4135 700 (2) 4835 16 
Erithacus rubecula 

Gräshoppsångare 2 2 
L□custella naevia 

Rörsångare 16 ( 1) 17
Acrocephalus scirpaceus 

Sävsångare 13 2 15 
A. schoen□baenus

Härmsånagre 12 5 17 
Hippolais icterina 

Svarthätta 1066 116 (6) 1182 7 
Sylvia atricapilla 

Höksångare 115 2 ( 1) 117 
S. nisoria
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Art Antal ringmärkta Återfynd 
1965-75 1976 1965-76 

Trädgårdssångare 634 71 (20) 705 
Sylvia borin 

Törnsångare 423 49 (26) 472 
S. communis

Ärtsångare 1087 154 (41) 1241 5 
S. curruca

Rödstrupig sångare 1 1 

S. cantillans

Lövsångare 7501 817 (369) 8318 15 
Phylloscopus trochilus 

Gransångare 406 85 (2) 491 4 
Ph. collybita 

Grönsångare 83 4 87 
Ph. sibilatrix 

Nordsångare 1 
Ph. borealis 

Taigasångare 3 3 
Ph. inornatus 

Kungsfågelsångare 1 
Ph. proregulus 

Vide sångare 1 
Ph. schwarzi 

Kungs fågel 8739 1194(14) 9933 10 
Regulus regulus 

Grå flugsnappare 1695 183 (45) 1878 3 
Muscicapa striata 

Svartvit flugsnappare 777 43 ( 11) 820 3 
Ficedula hypoleuca 

Halsbandsflugsnappare 2 2 
F. albicollis

Mindre flugsnappare 38 3 (1) 41 
F. parva

Järnsparv 91 11 102 
Prunella modularis 

Ängs piplärka 55 4 59 
Anthus pratensis 

Trädpiplärka 262 27 (15) 289 2 
A. tri vialis

Skärpiplärka 18 18 
A. spinoletta

Sädesärla 774 62 (20) 836 3 
Motacilla alba 
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Art Antal ringmärkta .!lterfynd 
1965-75 1976 1965-76 

Gulärla 73 3 (2) 76 1 

Motacilla Flava 

Sidensvans 5 5 
Bombycilla garrulus 

Varf1lgel 44 2 46 
Lanius excubitor 

Törnskata 527 87 (28) 614 2 
L. collurio

Stare 86 18 104 2 
Sturnus vulgaris 

Gränfink 69 13 82 
Chloris chloris 

Stegli ts 
Carduelis carduelis 

Grönsiska 540 23 563 5 
C. spinus

Hämpling 1 

C. cannabina

Vinterhämpling 6 6 
C. Flavirostris

Gr1lsiska 1672 1672 
C. flammea

Snösiska 6 6 
C. hornemElnni

Domherre 223 223 
Pyrrhula pyrrhula 

Rosenfink 1 1 (1) 2 
Carpodacus erythrinus 

Tallbi t B 8 
Pinicola enucleator 

Mindre korsnäbb 67 67 2 
Loxia curvirostra 

Bändelkorsnäbb 11 11 
L. leucoptera

Bofink 869 81 950 
Fringilla c□elebs 

Bergfink 77 23 (3) 100 
F. m□ntifringilla

Gulsparv 144 12 156 
Emberiza citrinella 

Ortolansparv 34 3 (2) 37 
E. hortulana
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Art Antal ringmärkta Återfynd 
1965-75 1976 1965-76 

Videsparv 7 7 
Emberiza rustica 

Sävsparv 74 14 88 2 
E. schoeniclus

lappsparv 5 (1) 6
Calcarius lapponicus 

Surrrna 40486 4600 {665) 45086 175 

Antal arter 118 69 (32) 121 42 

ÅTERFYND OCH KO�TROLLER 

Under 1976 il"II'apporterades 19 återfynd av 13 arter genom Ringmärknings

centralen. Sex av fynden var från Norden, 12 från övriga Europa och 1 

från Nordafrika. 

Förstagångsfynd har erhållits för stjärtmes, märkt denna höst och 

för hornuggla märkt under fjolårets stora utflyttning. 

Två kontroller av höstens specialstuderade art, lövsångare, har gjorts. 

Båda hade sträckt i sydvästlig riktning och den ena Fångades fem dagar 

efter märkningen vid Ottenby. Den andra tog 15 dagar på sig att nå de 

Ostfrisiska öarna och hade då ökat 1,3 gram i vikt medan samma vinglängd 

kunde uppmätas. 

Märkdata för de två finska kontrollerna 1975 har rapporterats under 

det gångna året. En finskmärkt rödhake kontrollerades denna höst och 

märkdata erhölls direkt från Signilskärs fågelstation, som var märkare, 

men har ännu ej rapporterats genom de officiella kanalerna. 

Teckenförklaring: I efterföljande uppställning användes nedanstående 

tecken och förkortningar. 

pull unge på häckplatsen, oflygg eller flygg (nestling) 

juv juvenile, utvuxen, helt flygkunnig men ej utfärgad fågel (a 
fully fledged bird not in adult plumage) 

ad adult, gammal utfärgad fågel (adult) 

fl flygg fågel av obestämd ålder (full-grown, age uncertain) 

r;f hane (male) 
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hona (female) 

skjuten (shot) 

X 

V 

funnen död (found dead) 
kontrollerad och släppt med sin ring (caught and released with 
ring intact) 

c? 

/?/ 

fångad, vidare öde okänt (caught, its further fate unknown) 

fyndsätt obekant (manner af recovery unknown) 

Understrukna nummer anger att ringen har returnerats till ringmärknings

centralen. Märkningarna har gjorts på Enskär (58.41N/17.29E), Bälinge sn, 

Södermanland, då inget annat anges. 

Återfynd inrap_E.orterade under 1976 (Recoveries received during 1976) 

Sparvhök (Accipiter nisus) 
6.046.333 juv � 21.08.73 

X 28.04. 76 

6.046.382 fl o+ 09. 10. 75
01.02. 76 

Tordmule (Alca torda) 
7.051.219 pull 17.07.76 

X 29.10. 76 

Hornuggla (Asio otus) 
8.026.688 fl 11.10.75 

X 08.02. 76 

Stjärtmes (Aegithalos caudatus) 
1.920.967 fl 15.10.76 

V 06.11.76 

Björktrast (Turdus pilaris) 
4.102.791 juv � 07.1Q.74 

+ 09.11. 75

Taltrast (Turdus philomelos) 
3.229.972 ad 12.10.74 

+ 29.12. 74

24.09.71 

Vade, 61.59N/17.D2E, Bergsjö, Hälsing
land 

Heide, Susteren, 51.04N/05.53E, Limburg 
HOLLAND 

Hamnskär, 58.41N/17.34E (kvar 24.7) 
Bänö, 6□.06N/20.35E, Ålands Degerby, 
Åland, FINLAND (död i fisknät) 

Dusseldorf, 51.13N/06.47E, Nordrhein
Westfalen, TYSKLAND (bildödad) 

Nyköping, 58.45N/17.04E, Södermanland 

5. Rocco, Tretto, 45.44N/11.21E, Vicenza,
ITALIEN

Cheste, 39.30N/00.41W, Valencia, 
SPANIEN 

4.085.871 juv 
+ 10.11.74 Lebrija, 36.55N/06.1Cl!l, Sevilla,

SPANIEN 
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Taltrast (Turdus philomelos) 
4.102.538 juv 16.09.73 

+ 19.02.76 Calvi, 42.34N/□8.44E, Corse,
FRANKRIKE

06.10.754. 140. 185 juv
+ 07.03.75 Villeneuve-Loubet, 43.40N/07.07E, Alpes

Maritimes, FRANKRIKE 

10.10.75 4. 140.217 juv 
+ 17.01.75 Saint-Jean-de-Cuculles, 43.45N/□3.50E,

ca 20 km N Montpellier, Herault, FRANK
RIKE 

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 
1.780.010 Fl o 30.08.75 

/?/ + (23.10.76) Meliana, 39.32N/00.21W, Valencia, 
SPANIEN 

Rödhake (Erithacus rubecula) 
1.859.295 juv 03.09.76 

c? 02.11. 76 Cherchell, 36.35N/□2.11E, Alger, 
ALGERIET 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 
1.920.013 fl 17.08.76 Storrö, 58.41N/17.32E 

v 22.08.76 Ottenby, 56.12N/16.24E, Öland 

1. 920.445 fl
V 

05.09.76 Vikt 7,3 g, vinglängd 62 mm 
20.09.76 Wangerooge-West, Dstfries. Inseln, 

53.47N/07.51E, Niedersachsen, TYSKLAND 
(vikt 8,5 g, vinglängd 62 mm) 

Kungsfågel (Regulus regulus) 
R 61.7 1 2 fl o 02.09.75

V + 02.10. 75

Gråsiska (Carduelis flammea) 
1. 701.787 Fl 27. 1 0.74 

c? 02.02. 76 

Bofink. .(Fringi lla coelebs) 
2.462.435 juv 18.08.75 

X 23.05.76 

Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 
2.462. 1 40 juv � 01.09.74 
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X 10.06.76 

Storrö, 58.41N/17.34E 
Mierzeja Wislana, 54.21N/19.19E, 
Gdansk, POLEN 

Slavyansk, Donetsk, 48.49N/37.35E, 
Ukraina, SOVJETUNIONEN 

Jonsvreten, 58.46N/17.14E, 14 km E Nykö
ping, Södermanland 

Fårudden, Hartsö, 58.41N/17.29E 
Öbolandet, 58.53N/17.34E, Trosa, Söder
manland 



Frärmlande kontroller 

Blåmes (parus caeruleus) 
HELSII\IKI 
J-182.662 pull 01.06.75 

Svarthätta 
HELSII\IKI 
J-218.533

V 07.10.75 

(Sylvia atricapilla) 

juv □- 02.08.75 

V 07.09.75 

Rödhake (Erithacus rubecula) 
HELSII\IKI 
J-191.702 juv 22.09.75 

V 12.10.76 

Vlöjärvi, 61.32N/23.42E, Häme, FINLAND 
Enskär (juv) 

Uusikapunki, 60.52N/21.12E, Turku ja 
Pori, FINLAND 
Enskär (ad o ) 

Signilskär, 60.12N/19.2DE, 
/hand, FINLAND 

Eckerö, 

Enskär (ad) 

Gärdsmyg - uppträdde talrikt på Enskär hösten 1976. 

Foto: Rolf Wohlin 
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Surrmary: 1976 Report from Hartsö-Enskär Bird Observator.y (58.41N/17.29E) 

The Hartsö-Enskär bird observatory's 12th year was dominated by ringing 
activities which started 31st July and continued until 22nd Octciber, in
cluding a paralell ringing·period from 15.8 ta 10.9 an the island af 
Storrö (4.5 km ENE Enskär). 

Ringad species new ta Hartsö-Enskär were Golden Oriole (Oriolus 
oriolus) ringed an 10.9, one Arctic Warbler (Phylloscopus borealis) an 
20.9, being the first individual trapped at a Swedish bird observatory 
and also the mast southerly record in Sweden, and one Palla's Warbler 
(Phylloscopus proregulus) an 20.10. 

For a detailed accaunt af the numbers af ringed species and indivi
duals, see Table 2. 

Observations af special interest cancerning passing migrants were 
1 065 Brent Goose (Branta bernicla) an 12.10 and 772 Barnacle Goase 
(Branta leucopsis) 12-13.10. During the period 17-21.10 with hard winds 
from east a total af 259 ad. and 10 juv. Little Gulls (Larus minutus) 
passed the island in a south-east directian. 

Other observations af interest were one Shag (Phalacrocorax aristo
telis) an 11.9, one juv. Kittiwake (Rissa tridactyla) an 16.10 and 19-
20.10, four Pomarine Skuas (Stercorarius pomarinus) an 16.10 and one 
juv. an 19.10. 

Referens 

Pettersson, Jan 1976. 
Ottenby. - Calidris 

Dvärgmåsens (Larus minutus) häststräck vid 
5:18-20. 

Manus inkommet februari 1977. 

Lennart Wahlen, Nygatan 17 A, S-150 10 Gnesta 

Hans Pettersson, Blodstensvägen 20, S-752 44 Uppsala 
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Svensk fågelatlas Sörmland 1976 

Bo Ljungberg 

Inledning 

Kartläggningen av de häckande fåglarnas utbredning i Sörmland� vilken 

ingår i pr□jektet Svensk fågelatlas, har nu passerat sin tredje säsong. 

Red□görelser för de två första årens fågelatlasarbete finns redovisat 

i denna tidskrift, dels av Leif Sandgrer .i årgång 1974 nr 2 och dels av 

författaren i årgång 1975 nr 1-2. I följande rapport från verksamhets

året 1976 redogörs inte närmare för projektets uppläggning, metodik IIVll. 

För de som vill veta mer om detta hänvisas till.nämnda artikel av Leif 

Sandgren eller till de instruktioner, som inventeringsdeltagarna erhål

ler. 

Inventeringsmaterial 

Under 1976 hade 51 personer tecknat sig för sammanlagt 94 atlasrut□r. 
Av dessa färdiginventerades under året 26 stycken samt lika många blev 

delvis inventerade. Dessutom tillkom två rutor, som tidigare inte re

d□visats. Årets redovisning av antalet färdiginventerade rutor ligger 

under riktvärdet 35 per år vilket behövs för att inventeringen skall 

fullbordas under den tioårsperiod, som projektet beräknas pågå. En ext

ra kraftansträngning under kommande säsong är därför önskvärd. 

Tabell 1. Inventeringsläget i Sörmland efter tre säsongers Fågelatlas
arbete. Se även kartan på nästa sida. 

Kategori 

Färdiginventerade rutor 

Delvis inventerade rutor 

□inventerade rutor

1974 1975 1976 

34 70 98 

9 24 26 

307 256 226 

Fåglar i Sörmland 9 (1976):57-61 57 
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Resultat 

Genom att endast 98 av regionens hela 350 rutor (vilket motsvarar 213¼ 

av sörmlands-regionens hela areal) har färdiginventerats så kan inga 

långtgående slutsatser dras ännu. Men genom att de inventerade rutorna 

är spridda i länet så kan ändå vissa tendenser skönjas. Denna gång har 

jag med det europeiska våtmarksåret 1976 i minnet valt att redovisa va

dararternas samt tranans förekomst i rutorna. Liksom tidigare har jag 

delat in häckningskriterierna i tre grupper. Häckningsindicie 1-4 anses 

som möjlig häckning, 5-10 som trolig häckning och 11-20 som säker häck

ning. 

Avslutning 

Till sist vill jag tacka alla, som hjälpt till med fågelatlasarbetet 

under 1976. Jag hoppas att Ni vill hjälpa till även i fortsättningen 

samt att fler intresserar sig för detta stimulerande arbete. 
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Tabell 2. Antal rutor där vadare och trana anträffats, baserat på 
98 inventerade rutor 1974-76. Se även redovisning för vissa 
arter på vidstående kartor. 

Art 
Möjlig Trolig Säker Total 
häckning häckning häckning förekomst 

Trana 22 6 1 29 

Strandskata 7 5 4 16 

Tofsvipa 16 38 3(+ 88 

St. strandpipare 1 2 4 

M. strandpipare 2 3 

Ljungpipare 2 2 

Roskarl 2 4 6 

Enkelbeckasin 21 53 9 83 

Morkulla 22 49_ 7 78 

Storspov 21 17 8 46 

Rödspov 3 3 

Skogssnäppa 32 23 5 60 

Grönbena 9 2 11 

Drillsnäppa 26 34 13 73 

Rödbena 6 7 2 15 

Kärrsnäppa 3 3 

Brushane 8 8 

Intr�sserade kan kontakta författaren för vidare information samt 

teckna sig för rutor (adress Stenbrovägen 44, 611 00 Nyköping). 

Swedish Bird Atlas in the Province af Södermanland, Results 
up ta 1976. 

A report an the progress af the Bird atlas in the province af Söderman
land. After three years 28 percent af the total area has been investi
gated. 

Referenser 

Ljungberg, Bo 1975. 
land 8: .70-72. 

Svensk fågelatlas i Sörmland. - Fåglar i Sörm-

Sandgren, Leif 
i Sörmland 

1974. 
7:89-92. 

Manus inkommet feb 1977. 

Svensk fågelatlas i Sörmland 1974. - Fåglar
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Invasion av tallbit Pinicola enucleator 

hösten 1976 

Lennart Wahlen 

Den 10 november 1976 gjorde jag tillsammans med Gerd Isaksson och 

Valde Halmgren ett besök vid Strandstuguviken utanför Nyköping. När vi 

steg ur bilen hördes genast lockande tallbitar, som passerade över oss, 

och det visade sig att det pågick ett intensivt sträck! Kl. 09.00-09.40 

räknade vi 223 ex. under de första 22 minuterna. Den största flocken 

bestod av 48 ex. Totalt sågs 16 flockar, vilka samtliga Följde strand

skogen mot sydväst. Under sanrna period sågs minst 500 björktrastar 

sträcka förbi. 

Vi vistades i området till kl. 14.10 denna dag och observerade ytter

ligare 130 tallbitar på sträck samt några tiotal rastande fåglar. Det 

koncentrerade sträcket innanför viken kunde dock inte bevakas efter kl. 

09.40. Vädret var klart-halvklart, svag sydlig vind ocb 6 plusgrader. 

Den 13 november besökte jag åter Sti,andstuguviken,. vädret var mol

nigt-halvklart med svag västlig vind och 4 plusgrader. Ett imponerande 

sträck av tallbitar kunde noteras även denna dag. Redan innan det var 

ljust kl. 07.00 hördes lockläten "py-hy-hy" vid flera tillfällen. En 

kvart senare kunde de sträckande fåglarna upptäckas i g:yning�ljuset 

och därefter var det vanli.gaste locklätet ett flöjtande "dilly-ljyi". 

Sträcket bevakades kl. 07.00-11.30 varvid 119 flockar om totalt 905 

ex. observerades. Några flockar upptäcktes aldrig med kikaren, varför 

de angavs som 1 ex. De sedda flockarna om minst 2 ex. (98) bestod i me

deltal av 9 ex. Endast 31 flockar innehöll minst 10 ex., den största 

34 ex. Sträcket kulminerade kl. 09.00-09.15, då 146 tallbitar passerade. 

Under de flesta övriga 15-minutersperioderna varierade antalet mellan 

40 och 60 ex. Ytterligare 40 ex. passerade före kl. 12.00 (.Hans Petters

son i brev), vilket tillsanrnans med minimisiffr.an ovan innebär att när

mare 1.000 tallbitar observerades på sträck förbi Sti,andstuguviken den 

13.11. Sträcket var liksom den 10.11 starkt koncenti,erat till landområ

det innanför stranden och riktningen var alltid .sysvästlig. Kl. 09.00-

09.40 noterades 249 ex., vilket antyder att sträcket den 10.11 var av 
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ännu större omfattning (jfr ovan) än den 13.11. Även sistnämnda dag 

sågs hundratals björktrastar, liksom minst 500 gråsiskor, på flyttning 

mot SW-W. 

Ett tredje besök gjordes den 20 november. T:cots •Jtmärkt sträckväder 

(växlande molnighet, lugnt och 5 minusgrader) noterades.endast en flock 

(10 ex.) tallbitar på flyttning. Obstid kl. 07.35-09.15. 

Torö, Södertörn 

Höstens observationer av tallbit i Ny.näshamnstrakten har sammanställts 

av Jan Ohlsson och Berth Ny.gren, vilka i brev välvilligt delgett mig 

detta material. Från sträcklokalen Örudden på södra Torö föreligger 

flera rapporter. Antalet förbipasserande tallbitar var vissa dagar 

mycket stort och den 13 november kl. 07.00-14.20 räknades 16.402 ex.!! 

En helt fantastisk siffra och någon sträcksumma i denna storleksordning 

finns inte dokumenterad tidigare. Flockarna bestod ofta av 20-40 fåglar, 

den största 188 ex. Dagen därpå den 14.11 passerade ytterligare 2.281 

tallbitar västerut Förbi Örudden, och därmed hade sträcket kulminerat. 

Redan den 6.11 sågs 169 ex. på sträck vid Örudden och förutom siff

rorna ovan finns följande noteringar: 146 ex. 15.11, 33 ex. 20.11, 108 

ex. 24.12, 233 ex. 25.12, 88 ex. 26.12 och 76 ex. 31.12. Samtliga dessa 

dagar har sträcket bevakats ca 2 timmar varje morgon. 

Från Nynäshamnstrakten finns från perioden 5.11-31.12 ytterligare 

31 rapporter om 400-500 sträckande/restende tallbitar. 

Rönnskärs udde, Väddö 

Vid Rönnskä:cs udde på Upplandskusten har Bill Douhan utfört omfattande 

sträckstudier under en följd av år. Hösten 1974 registrerades där en 

invasionsflyttning av tallbit, som knappt märktes alls på andra lokaler, 

t •. ex •. sågs endast 5 flockar vid Örudden, Tor.ö. Hösten 1974 noterades 

tallbit �id Rönnskärs udde första gången den 24 oktober och redan föl

jande dag kulminerade det nordgående(!) sträcket, då-�er än 1.500 

tallbitar passerade. Därefter sågs tallbita:c vid Flera tillfällen på 

denna lokal, medan observationer från Upplands inland var sällsynta. 

Hösten 1976 .observerades de första rastande tallbitarna 30-31 okto

ber. Den enda .riktiga sträckdagen vid .Rönnskärs udde.blev den 6.11 då 

drygt 1.200 ex. sågs; 876 mot S, 310 mot W och 30 mot N. Ungefär hälf-
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ten av flockarna bestod av 10-30 ex., många smärre men den största om

fattade 110 ex. Efter detta datum besöktes lokalen vid nio tillfällen 

i n□v-dec utan att några sträckande tallbitar noterades. Detta trots 

att observationer utfördes bl.a. den 13 och 14 nav, då tusentals ex. 

passerade Torö, ca 15 mil längre söderut. 

Trots att det registrerade sträcket vid Rönnskärs udde var av något 

mindre omfattning 1975, jämfört med 1974, så följdes det av betydligt 

fler observationer inne i Uppland under nov.dec. Även.inne i Sörmland 

gjordes ett större antal observationer 1975, se nedan. 

Sträckets karaktär och förlopp 

1974 sträckte tallbitarna norrut längs Upplandskusten, medan den domi

nerande sträckriktningen 1975 var västlig-sydvästlig vid de tre ovan

nämnda lokalerna. Förmodligen sträcker tallbitarna på mycket hög höjd 

över havet, vilket innebär att de inte säkert observeras omedelbart om 

de anländer till svenska kusten österifrån. Detta förhållande innebär 

t.ex. att de 310 ex. som sågs konvna in från öster vid Väddö den 5 nav

1975 samtliga upptäcktes först då de från hög höjd kom nerdimpande mot

strandskogen (Douhan i brev). Dessa Fåglar utgjorde därför sannolikt

endast en bråkdel av det verkliga antalet insträckare denna dag. Vid

samma tillfälle sträckte 875 ex. mot söder, dvs de följde kustlinjen.

Denna ledlinjeeffekt gav upphov till ett i terrängen mycket koncentre

rat sträck även vid de båda sörmländska lokalerna och kan antas vara

den helt dominerande orsaken till de något skilda sträckriktningarna,

mot väster vid Torö och mot sydväst vid Strandstuguviken.

Direkt insträck från öster.berörde såvitt känt främst kuststräckan 

mellan Stockholm och Landsort. Det är därför. troligt att de sträckande 

Fåglarna vid Torö den 13 och 14 november inte enbart anlände österifrån 

över havet, utan att de till en viss del kom norrifrån och svängde 

västerut vid Landsort/Öja (se fig. 1). Att fåglarna därefter fortsatte 

utmed kusten antyds av observationerna den 13 november, då sträcket 

vid Torö kulminerade omkring kl. 08.0D (nära 3.0□□ .ex. under 30 min) 

och vid Strandstuguviken kl. 09.00-09.15.(145 ex.). Avståndet mellan 

dessa båda lokaler är 43 km "fågelvägen", men tallbitarna antas således 

ha flugit .en något längre sträcka, motsvarande en flyghastighet kring 

50 km/timma. 
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Strandstl9JViken 4 

Figur 1. Karta över Sörmlandskusten, med sträcklokalerna Örudden och 
Strandstuguviken markerade. 

(Map showing the coast of Södermanland and the localities 
Örudden and Strandstuguviken) 

Rastare/övervintrare i Sörmland 

Orsaken till höstens invasion av tallbitar kan misstänkas vara födo

brist i ursprungsområdet. Under 1976 hade rönnen en osedvanligt god 

fruktsättning i hela Sörmland, och de sträckande tallbitarna anlände 

därför till rekordstora rönnbärsmängder, utgörande utmärkt vinterföda. 

Trots.detta drog tydligen flertalet av fåglarna värdshus förbi, vilket 

resulterade i att arten även har uppträtt i delar av .Götaland. 

Många tallbitflockar har dock observerats i Sörmland under vintern, 

och de har haft sällskap i rönnarna av .ovanligt stora mängder trast, 

särskilt björktrast. Ornitologer och andra intresserade har på nära 

håll kunnat studera de trevliga och orädda tallbitarna, vilka fordom 

fångades med limspö och benämndes "dumsnutar". 
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Till den lokala rapportkorrmitten för Sörmland har rapporterats 3 

observationer i oktober, ett 50-tal i november och ett 30-tal i decem

ber. Under sarmia period 1974 rapporterades endast 7 observationer. Ob

servationerna i oktober 1976 utgörs av 3 ex. på sydsträck vid Kvicksund 

redan den 9�1□, samt två flockar den 30.10 vid Kvicksund och Strängnäs. 

Från den 5 november ökar antalet observationer och smärre toppar note

ras den 13, 14, 18 och 28.11. Småflockar fanns kvar under hela december, 

vilket rapporterats från bl.a. Eskilstuna, Flen och Katrineholm. 

De rapporterade observationernas geografiska spridning visar främst 

den ornitologiska aktiviteten, vilket bevisas av att så få rapporter 

inkommit från kustregionen. Utöver observationerna från Strandstuguviken 

bör dock nämnas att Karl-Erik Fahlen i Trosa observerade ett kraftigt 

sträck kring 10-15 november. Uppskattningsvis passerade 1.DD□-2.DDD ex. 

mot sydväst under en dryg vecka, rastande individer noterades sedan 

till årets slut. Övriga rapporter fördelar sig på Nyköping/Oxelösund 8, 

Trosa/Vagnnärad 3, Strängnäs 9, Eskilstuna 37 samt övriga områden 13 -

totalt omfattande mer än 6D□ tallbitar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att invasionen av tallbit under hösten 

1976 var en av de kraftigaste, som noterats i Sverige. Insträcket över 

Sörmland var störst den 1D, 13 och 14 november. Flockar av tallbit no

terades i skilda delar av landskapet under november-december, (och ännu 

i februari 1977) då de bl.a. utnyttjade den rikliga tillgången på rönn

bär. 

Slutligen riktas ett varmt tack till Jan Dhlsson, Berth Nygren och 

Bill Douhan samt samtliga rapportörer i Sörmland vilka möjliggjort den

na sammanställning. 

SU01Tiary: Invasion of the Pine Grosbeak (Pinicola enucleator) during 
Autumn 1976. 

The Pine Grosbeak invaded Sweden during 1976, probably from east and 
with a course taken over the northern Baltic. This paper presents the 
movements observed at three coastal localities around Stockholm where 
the direction af movement was between Sand W, guided perhaps by the 
coastline. 

The greatest irruption ever seen in Sweden was registered at Örudden, 
Torö, in the eastern part (coast) of the province af Södermanland on 
November 13th when 16 402 birds passed and the next day 2 281 indivi
duals were counted. 
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Tallbit fångad på Enskär vid invasionen hösten 1974. 

Foto: Lennart Wahlen 

From Rönnskärs udde (Province of Uppland's coast) and Strandstugu
viken �Pr□vince of Södermanland's coast) were reported more than 1000 
Pine Gr□sbeaks □n passage during November. 

The invasion over the province of Södermanland seems ta have been 
greatest during days with good weather, especially 10th, 13th and 14th 
November. Since then Pine Grosbeaks have been seen seeking food at 
several places in Södermanland up to the end of the year. 
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ÄLDRE ÅRGÅNGAR 

Komplettera Din uppsättning av Fåglar i Sörmland! 
Ett begränsat antal årgångar och häften av Fåglar i Sörmland finns i 
föreningens arkiv. Dessa kan enklast rekvireras genom att sätta in ve
derbörande belopp på föreningens postgirokonto 7 73 78 - 8 och ange 
vad betalningen avser. 

I arkivet finns följande nummer till försäljning för nedan angivet 
pris. 

Arg 3 Nr 1 1970 (40 sidoc) pris: 5 kr 
Verksamheten vid Hartsö-Enskär Fågelstation 1969. 
Ringmärkningen på Enskär 1969. 
En häckfågeltaxering på Enskär 1967. 
Rastande vadare vid Eskilstuna reningsverk under 1960-talet. 

Årg 3 Nr 2 1970 (37 sidor) 
En studie av höksångarne på Enskär. 
Sjöfågelinventering i Trosa skärgård 
Sträcket på Askö hösten 1970. 
Rödstrupig sångare funnen i Sörmland. 
Vad äter sparvugglan. 

Arg 4 Nr 1 1971 (40 sidor) 

pris: 

. vanin 1970. 

pris: 

5 kr 

5 kr 

Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1970. 
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Ringmärkningen på Enskär 1970. 
Något om berguvens aktivitet och föda. 
Några tättingars hästflyttning vid sörmlandskusten. 
Verksamheten vid Hävringe 1970. 
Fiskgjuse och storlom i Båven 1970. 

Årg 4 Nr 2 1971 (40 sidor) pris: 5 kr 
Häststräck och fångst för några arter på Enskär. 
Duvhökens vinterekologi - några iaRttagelser och reflexioner. 
Fiskgjuse och storlom i Båven 1971. 
Kattugglans föda. 
Ringmärkning på Mörkö 1964-1970. 
Inventering av fyra ugglearter i Sörmland 1970 och 1971. 

Årg 5 Nr 2 1972 (32 sidor) pris: 5 kr 

Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1972. 
Häckning av tretåig hackspett i Sörmland 1972. 
Vingmått och vikt hos några flyttande fågelarter. 
Sparvugglans hamstringsvanor under vintern. 

Årg 6 Nr 1 1973 (40 sidor) pris: 8 kr 

Ringmärkningen vid Enskär 1972. 
Kortdistansförflyttningar på skärgårdsö under hästflyttningen. 
Rosenfink häckande i Sörmland 1972. 
Pärlugglans föda under häckningstid i Sörmland. 
Svarthakedopping, häger, storspov och trädlärka i Sörmland 1972. 

Årg 6 Nr 2 1973 (40 sidor) pris: 8 kr 
Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1973. 
Vilka fåglar äter sparvugglan? 
Svärtsommaren. 
Ringmärkningen vid Enskär 1973. 
Blåmesen i Sörmland 1973. 

Årg 7 Nr 1 1974 (60 sidor) 

Årg 7 Nr 2 1974 ( 36 sidor) 

pris: 8 kr 

pris: 8 kr 
Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1974. 
Ringmärkningen vid Enskär 1974. 
Hornugglan i Sörmland 1974. 
Svensk fågelatlas i"Sörmland 1974. 
Fåglar i Hallbosjön. 

Årg 8 Nr 1-2 1975 (76 sidor) 

Näktergalen i Sörmland 1975. 
Videsångare anträffad.i Sörmland. 
Fiskgjuse dödar häger. 

pris: 25 kr 

Verksamheten vid Hartsö-Enskär fågelstation 1975. 
Häckfåglarna vid Enskär. 
Ringmärkningen vid Enskär 1975. 
Flyttande pärl- och sparvugglors födoval. 
Kungsfågelns häststräck vid Enskär. 
Svensk fågelatlas i Sörmland. 
Våtmarksinventeringen. 



Tallbi t Foto: Lennart Wahlen 
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62 Invasion av tallbit (Pinicola enucleator) hösten 1976. Lennart 
Wahlen 

UPPSALA REPR□TRY� AB UPPSALA 19?7 


