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Antalet häckande fåglar Sörmland 
Number of Breeding Birds in Södermanland 

Ingemar Nord 

Ulfstrand &.Högstedt (1) har utmanat landets ornitologer genom att be

räkna antalet häckande Fåglar i Sverige. För annat ändamål behövde jag 

motsvarande siffror för Sörmland och redovisar därför i det följande 

en beräkning av antalet häckande Fåglar i länet. 

Skattningsmetoder 

I många fall finns inga bättre beräkningsunderlag för Sörmland än dem 

Ulfstrand & Högstedt (1) hänvisar till. I så fall har dessa utnytt

jats, såvida de inte helt strider mot erfarenheterna från 20 000 tim

mar i sörmlän9ska marker. För många arter föreligger underlag från in

venteringar eller upprop. Om dessa gjorts för många år sedan, har en 

trend dragits ut. Vid Båveninventeringen 1973 (Nord 1974 (2)) kartla

des vattenfåglarna tämligen noggrannt. Landfåglarna punktinventerades 

över hela ytan (704 punkter på 305 km2 land).

Sörmlands bestånd a1, framför allt tättingar har beräknats utifrån 

resultatet av punktinventeringen. Därvid har olika grad av täckning 

för olika arter antagits. Dm en art genomsnittligt bedöms ha blivit 

registrerad inom 

75 m, har 4 % av landytan täckts 
100 m, Il 7 % Il 

125 m, Il 11 % Il 

150 lli, Il 15 % Il 

- 200 m, Il 3Q % Il 

Täckningen för resp. art anges i texten, tex (7 %). Erhållna resul

tat har därefter bedömts mot hela landets population enligt (1), 

För eutrofa sjöar har i en del fall siffrorna från Hallbosjön (3) 

utnyttjats, och för skärgården inventeringar vid Stendörren, Trutbå

dan, Lacka, Hartsö, Askö och Hävringe (4, 5, 6, 7). 

Biotoptyper och yta 

Alla beräkningar avser Södermanlands län, omfattande 6.320 km2 
land

och 530 km2 sjö. Fördelningen på biotoptyper (samma som används av 1)

grundar sig på fördelningen av punkter vid Båven (2), eftersom denna 

vid jämförelser visat sig stämma bra både För hela länet och Båvens 

nederbördsområde, som är 800 km2 (8).
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Tabell 1. Biotoptypernas fördelning i Södermanlands län. 

The area af major habitat types in the province af Söder
manland, east central Sweden. 

% km2 km2 

Tätorter 1.5 95 
Buil t-up areas 

Myr 1.6 100 
Mires 

Aker, inagor, äng 29.2 1.850 
Cultivated and grazed fields 

Lövskog 8.2 520 
Decidiuous forest 

Lövdominerad blandskog 21.4 1 350 1 870 
Mixed deciduous/coniferous 

Barrdominerad blandskog 12.8 810 
Mixed coniferous/deciduous 
(less than 10 % decid.) 

Granskog 8.8 555 
Mainly spruce 

Tall skog 7.5 � 1 840 
Mainly pine 

Hyggen 8.9 565 
Clearings 

Landyta 100 6 320 
Total land area 

Näringsrika sjöar 230 
Eutrophic lakes 

Näringsfattiga sjöar 300 530 
0ligotrophic lakes 

Skärgård (50 x 10 km), mest vatten ca 500 
Archipelago, sea dominating 

Strandlinje för sjöarna (1) ca 6 000 km 
Length of lake shores 

Storleksklasser 

0 Sporadisk häckning (lrregular breeding) 

Ärlig häckning, mindre än 100 par (Annual breeding, less than 
100 pairs) 

2 100 - 999 par 

3 1 000 - 9 999 par 

4 10 000 - 99 999 par 

2 
5 100 000 - 999 999 par 



Häckande arter 

Arter s□m inte återfinns i den följande artlistan häckar inte i Sö
dermanlands län. Den t□talp□pulati□n för länet, sam jag stannat för, 
är understruken. Dess storleksklass enligt □van anges i marginalen. 
Med "par" avses genomgående "par per km211 för angiven bi□t□ptyp, u
tom för t□talp□pulati□nen. Srm = Södermanlands län. 

2 Storlom Gavia arctica 
0.3 par i Båven (2), 0.8 i Järnlunden (9), 0.44 i oligotrofa sjöar 
i Sörmland (10). Det senare ger 130 par. 

3 Skäggdopping Podiceps cristatus 
Ca 2 par oligotrof sjöyta (9), 5 par i Tåkern (11). 0.6 i Båven (2) 
och 2 i Hallb□sjön (3) är sannolikt bättre för Srm och ger 640 par 
jämte ca 200 i skärgården och 200 extra för Mälaren. Drygt 1000 par. 

O Gråhakedopping Podiceps griseigena 
Ingen regelbunden häckning numera. 

2 Svarthakedopping 
Ca 100 par (12). 

P□diceps auritus 

0 Smådopping P□diceps rufic□llis 
Några få häc�ningar årligen (13). 

Häger Ardea cinerea 
36 par 1972 (12), 46 samma år (14). Nu troligen ca�-

1 Rördrom - B□taurus stellaris 
30 "par" 1969 ( 15). Nu minst 40 (muntl. uppgifter om ökning). 

4 Gräsand Anas platyrhynchos 
1.5 �a�/km strandlinje (1), ger 9 000 par. Därtill kommer några tu
sen l aar, sankmarker och dammar. Skärgårdsinventeringarna har sä
kerligen varit ineffektiva för arten (0.04-0.5 par inventerad skär
g�rdsyta). 2 000 par är inte orimligt. Totalt 13 000 par. 

2 Kricka Anas crecca 
Endast enstaka par i skärgården. 1.6 i Hallb□sjön (3) och 0.2 i Bå
ven (2) skulle ge ca 500 par. 

1 Arta Anas querquedula 
Enstaka par i skärgården. Ca 0.25 i Hallbosjön (3) ger ca 60 par. 

0 Snatterand Anas strepera 
Häckar inte regelbundet. 

0 Bläsand Anas penelope 
Årlig övers□mrare. Ingen häckning fastställd. 

0 Stjärtand - Anas acuta 
Häckar inte regelbundet. 

2 Skedand Anas clypeata 
0.16 i Hallbosjön (3) skulle bara ge 40 par. En tiodubbling är rim
lig: 400 par. 

0 Bergand Aythya marila 
Häckar inte regelbundet. 
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3 Vigg Aythya fuligula 
0.5-1.5 par i skärgården (4,5,6). Med 1.0 erhålls för skärgården 
500 par. För insjöar accepteras 0.15 i eutrofa och 1.5 i oligotro
fa (1) som ger 500 par i inlandet. Summa 1 000 par. 

2 Brunand Aythya ferina 
1.2 par i Hallbosjön (3) ger 300 par i eutrofa sjöar. Tillkommer 
kanske 200 par i övriga sjöar och dammar. 500 par. 

0 Alfågel - Clangula hyemalis 
Häckar inte regelbundet. 

2 Svärta Melanitta fusca 
0.03-1.5 i skärgården (5,6,7). Med 1.0 erhålls 500 par, vilket tro
ligen är i överkant. 

2 Knipa Bucephala clangula 
0.8 i Båven (2) och 0.1 i Hallbosjön (3) ger drygt 250 par. 0.2-0.3 
i skärgården (4,5) ytterligare 125 par. Totalt LOD par. 

2 Småskrake Mergus serrator 
Endast enstaka par i inlandet. 0.3-0.8 par i skärgården (4,5). Med 
0.6 erhålls 300 par. 

2 Storskrake Mergus merganser 
0.8 i Båven (2) och 0.2 i Hallbosjön (3) ger 300 par i insjöarna. 
0.4-1.3 i skärgården (4,5) ger 500 par. Totalt 800 par. 

4 Ejder Somateria mollissima 
7-32 par i skärgården (4,5,6). 1 200 bon vid Hävringe och 15 000 -
20 000 a där i slutet av maj (7,16). 20 par skulle ge 10 000 par,
vilket sannolikt är i underkant. Om en del av Hävringe-d kom från
annat håll, kan 15 000 par vara rimligt.

Ejder - 15 000 par Foto: Lennart Mathiasson 



1 Gravand - Tadorna tadorna 
Enstaka häckningar, troligen årsvisst (13). 

Grågås - Anser anser 
Högst 20 par, inklusive några i inlandet. 

2 Kanadagås - Branta canadensis 
200 par? 

2 Knölsvan - Cygnus olor 
0.4 i Hallbosjön, 0.1 i säven (3,2) och 0.1-0.4 i skärgården (4,5,6) 
ger 250 par. 

0 Sångsvan - Cygnus cygnus 
Häckar inte regelbundet. 

2 Ormvråk - Buteo buteo 
0.065 i Småland (17) skulle ge dryyt 400 par, vilket förefaller vara 
i underkant. En höjning till det dubbla är rimlig För Srm: 800 par. 
Relationen till bivråk, 25:10, stämmer då med Mälaröarna (18). 

2 Sparvhök - Accipiter nisus 
0.25 par (19) accepteras och ger 700 par i barrbland-, gran- och 
lövblandskog, Med 0.1 i lövskog tillkommer 50 par jämte lika många 
i tätorter och dungar i odlad bygd. Totalt 800 par. 

2 Duvhök - Accipiter gentilis 
Gissningsvis 1/3 av sparvhökens: 250 par. 

0 Glada - Milvus milvus 
Utrotad. 

Havsörn - Haliaeetus albicilla 
Snart utrotad. 

2 Bivråk Pernis apivorus 
Med 0.05 (avrundat från 17) erhålls 320 par. 

Brun kärrhök - Circus aeruginosus 
Ca 55 par 1969 (20), d v s  25 % av Sveriges bestånd. Har rapporte
rats öka, till kanske 70 par. 

2 Fiskgjuse - Pandion haliaetus 
257 par räknades 1971, en minimisiffra som 11öjdes till 300 par (21). 

2 Lärkfalk - Falc□ subbuteo 
Möjlig häckning eller högre kriterium i 33 av 70 rutor i svensk få
gelatlas (22). Med 1 par per sådan ruta (25 km2 ), erhålls 120 par, 
vilket förefaller rimligt. Totalbeståndet måste då rimligen vara 
större än 500 par (1). 

0 Pilgrimsfalk - Falco peregrinus 
Utrotad. 

0 Stenfalk - Falc□ columbarius 
Möjligen sporadisk häckare? 

1 Tornfalk - Falco tinnunculus 
Högst� (jfr 13). 
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Fasan - 2 800 par Foto: Karl-Erik Häger 

3 Orre Lyrurus tetrix 
Om Båven-områdets 44 ex (2) relateras till andelen mosse/kärr (1.6 
%), ger det 9 "par" i myr. Omräknat för länet: 900 par. Tillkommer 
en del utefter sjöstränder, på inägor och skärgårdsöar, kanske yt-. 
terligare 500. Summa 1 400 "par". 

Tjäder Tetrao urogallus 
Mycket svårbedömd. I Norrbottens skogsland erhölls 0.01 och i Muddus 
nationalpark 0.09 (23). De små barrskogarna saknar tjäder. Med 0.1, 
d v s  mitt emellan (1) och (23), i stora skogar (1/3 av all barr
skog) erhålls 80 par, vilket accepteras. Det svenska beståndet en
ligt (1), 100 000 par, tror jag är 5-10 gånger för stort. 

2 Järpe Tetrastes bonasia 
Ökande men liten stam. Halva värdet hos (1), 0.5 par i stora och me
delstora barrskogar (2/3 av all barrskog) ger 600 par. 

2 Rapphöna Perdix perdix 
0.17 par i odlad mark 1965 (24) skulle ge 300 par. Har dock gått 
tillbaka. I Stockholmsinventeringen (8 000 punkter) noterades inte 
en enda rapphöna (25)! Möjligen finns en stam på 100 par kvar. 

3 Fasan Phasianus colchicus 
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Stark tillbakagång under 1960-talet. Om 1.5 par Från Småland (17) 
accepteras, erhålls 2 800 par. 



1 Trana Grus grus 
1 par i myr vid Båven (2) ger ca 100 par. Med ett par per ruta i 
svensk fågelatlas - 29 rutor av 98 - erhålls 75 par (26). 

2 Vattenrall Rallus aquaticus 
Med 639-750 par i bladvass (27) och om vassen utgör 1/4 av ytan eu
trof sjö, erhålls hela 40 000 par i Srm. 7 par förefaller rimligare 
och ger 400 par. 0.8 par/km2 sjöyta vid Hallbosjön, ger för alla 
sjöar i �rm 400 par. Hos (1) föreligger både citerings- och räkne
fel. Man anger 75 par i bladvass (27 anger 750) men får ändå bara 
10 000 par i landets 1 000 km2 bladvass. 

Småfläckig sumphöna Porzana porzana 
Växlande förekomst. Högst 25 par. 

0 Kornknarr Crex crex 
Okänt om häckning förekommer vid de årliga besöken. 

2 Rörhöna Gallinula chloropus 
0.4 par i Hallbosjön (3) ger knappt 100 par i eutrofa sjöar, vartill 
kommer minst lika många i dammar, åar och kärr. Ca 300 par. 

3 Sothöna Fulica atra 
4,8 par i �allbosjön (3) och 0.24 i Båven (2). Detta ger 1 200 par 
i insjöarna, vartill kommer några hundra i innerskärgården. Totalt 
1 500 pai:. 

2 Strandskata Haematopus ostralegus 
Enstaka par i Mälaren och Hjälmaren. 0.1-0.7 i skärgården (4,6). 
Vid 0.5 erhålls 250 par. 

3 Tofsvipa Vanellus vanellus 
Spridda häckningar i skärgården. Betydligt glesare förekomst än i 
sydsverige. I tre provrutor erhölls 4-13.5 par (28). 2 par på åker 
och myr (1) accepteras och ger 4 000 par. 

Större strandpipare Charadrius hiaticula 
Sporadisk i inlandet, fåtalig vid kusten. Högst 100 par. 

1 Mindre strandpipare - Charadrius dubius 
Fåtalig. Svensk fågelatlas redovisar förekomst i 4 rutor av 98 (26). 
Högst 25 par. 

2 Roskarl Arenaria interpres 
0.2-0.9 par i skärgården (4,6,7). Med 0.5 erhålls 250 par. 

3 Enkelbeckasin Gallinago gallinago 
"Vanlig" på myrar och sankängar. Med ett genomsnitt på 1 par 1 op
pen mark (1) erhålls 2 500 par, vartill kommer ett mindre antal i 
skärgården. 2 BOD par. 

3 Morkulla Scolopax rusticola 
För Srm synes 0.5 par i skogsmark exkl. tallskog (1) vara för lågt. 
Vid 1 par erhålls ca 1 400 par, vilket ävenledes är lågt. 

2 Storspov Numenius arquata 
Upprop 1972 gav 23 par (12). Svensk fågelatlas redovisar förekomst 
i 47 % av rutorna (26). 1 par per ruta ger 120 par. 

0 Rödspov Limosa limosa 
Har häckat. 
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Rödbena - 250 par Foto: Karl-Erik Häger 

3 Skogssnäppa Tringa ochropus 
Vid 50 % täckning och 50 % effektivitet vid Båven, erhålls 0.3 par 
för landyta (2). Totalt 1 700 par. 

0 Grönbena Tringa glareola 
Häckar inte regelbundet. 

2 Drillsnäppa Tringa hypoleucos 
1.3 par sjöyta i Båven (2), 0.7 i Hallbosjön (3) ger 550 par i in
sjöarna, vartill kommer större åar samt skärgården med ca 250 par. 
800 par. 

2 Rödbena Tringa totanus 
Kanske 75 par i hela skärgården, det dubbla i inre delarna av havs
vikar samt enstaka i inlandet. Totalt 250 par. 

Labb Stercorarius parasiticus 
25 par (5,6,7,29). 

2 Havstrut Larus marinus 
0.24-1.7 par i skärgården (4,5,6). Med 1 par erhålls 500 par. In
landsbeståndet kan negligeras. 

2 Silltrut Larus fuscus 
0.1-0.4 par i skärgården (4,5,6), jämkas till 0.25 eller 125 par. 

3 Gråtrut - Larus argentatus 
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3-8 par i skärgården (4,5). Med 5 par erhålls 2 500, vartill kommer
ca 1 000 par i inlandet. 3 500 par.



3 Fiskmås - Larus canus 
12 par i Båven (2) och 1 i Hallbosjön (3) ger 3 800 par i sjöarna. 
I skärgården erhölls 4.5-17 par (4,5,6). Vid 10 par tillkommer 5 000 
par, totalt 9 000 par. 

4 Skrattmås - Larus ridibundus 
Inventering 1966 gav 13 000-14 000 par i 70 kolonier. I skärgården 
ger 3 par (1-8) ytterligare 1 500. 16 000 par kan vara i underkant. 

Skräntärna - Hydroprogne tschegrava 
Ca 55 par 1971 (30). 

3 Fisktärna - Sterna hirundo 
4.4 par i Båven (2) och 0.8 i Hallbosjön (3) och Stensjön (24) ger 
1 500 par i inlandet. Värden på 4.6-5.4 i skärgården för Fisk/sil
vertärna (4), ger totalt 2 500 par, varav hälften fisktärna. Totalt 
3 000 par. 

3 Silvertärna - Sterna paradisaea 
2.8 par i skärgården (5) skulle ge 1 400 par, d v s  ungefär vad en 
halvering av värdena hos (4) ger (se fisktärna). 

2 Tordmule - Alca torda 
300 par (31, jfr 32). 

Sillgrissla - Uria aalge 
50 par (7). 
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2 Tobisgrissla Cepphus grylle 
0.3-1.1 i skärgården (4,5) och 0.2, vilket bedömdes som mycket för 
lågt (6). Med 0.8 erhålls 400 par. 

3 Skogsduva Columba oenas 
Vid Båven erhölls relationen 1:11 till ringduva, medan (1) redovisar 
1:16 både för hela landet och utsträcket vid Falsterbo. Jag behåller 
relationen 1:11 för Srm. Med 0.4 par i skog erhålls 1 500 par. 

4 Ringduva - Columba palumbus 
Enligt resonemanget ovan erhålls i skogsmark med 4.5 par totalt 
17 000 par. I provyta på 60 ha, mest barrskog erhölls 13 par! 

Turkduva Streptopelia decaocto 
Minst 40 par vid riksinventeringen 1975 (13). 50 par. 

3 Gök - Cuculus canorus 
Förhållandet mellan ringduva och gök (båda högljudda) vid Båven var 
2:1. Enligt (1) är förhållandet 8:1 i hela landet. 4:1 är dock rim
ligt för Srm och ger 4 000 "par". 

Berguv Bubo bubo 
Ökande (33). 

0-1 Sparvuggla Glaucidium passerinum 
Som mest rapporteras 30 6 (34), kanske motsvarande 100 �ar. 0-100. 

2 Kattuggla Strix aluco 
Upµrop har gett 118 6 och häckninyar (34). Totala beståndet bör va
ra 4-5 gånger så stort, dv s ca 500 par. 

1-2 Hornuggla Asio otus 
Pendlar mellan några få par och åtminstone 150. 73 kullar har rap
porterats som mest vid upprop efter sorkår (35). 10-150 par. 

0 Jorduggla Asio flammeus 
Häckar inte regelbundet. 

1-2 Pärluggla Aegolius funereus 
Upprop har gett upp till 40 lokaler (34). 10-150 par. 

2 Nattskärra Caprimulgus europaeus 
Vid inventering 1970 rapporterades ca 35 från 18net (36). Vi□ Båven
im,anteringen 1973 hördcis 7 mot encast 1 i samma omrcids 1970. En 
tiodubbling föreslås av (1). En 7-dubbling ger 250 par. 

3 To�nsvala Apus apus 
Den sydflnska sif•ran 75 par i tätort bedömer jag som för låg för 
Srm om den omsätts till bebyggelse utanför tätorterna. Vid 100 par 
erh�lls 9 500 par. 

Kungsfiskare Alccdo atthis 
10 par kan vara rimligt. 

3 Gr�ngöiing Picus viridis 
0.9 par i alla jiotoper (30 %) gar 5 000 par, en till synes hög 
siffra. Den regtstrarade� dock vid lika stor andel punkter vid 
Stockholm 1974 (25). 
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4 Större hackspett Dendrocopos major 
1973 var ett dåligt år. 2.5 par i alla biotoper vid Båven (2) ger 
16 000 par. Vid StockholmsinventPringen 1974 var arten dubbelt så 
vanlig som vid Båven året före (25). 16 000-32 000 par, i genom
snitt 25 000 par. (Ber6kningen grundas på 7 % täckning.) 

2 Mindre hackspett - ·Dendrocopos minor 
0.14 par i alla biotoper (7%) vid Båven (2) ger 900 par, vilket 
troligen är i överkant. 400 par. 

0 Tretåig hackcpett - Picoides tridactylus 
Enstaka häckningar, ej årsvisst. 

3 Spillkråka - Dryocopus martius 
0.4 par i alla biotoper (30 %) vid Båven (2) ger 2 500 par. Frek
vensen var densamma vid Stockholm (25). 

3 Göktyta - Jynx torquilla 
0.24 par i alla biotoper (30 %) vid Båven (2) ger 1 500 par. Med 0.8 
i löv- och lövblandskog (1) skulle siffran också bli 'I 500 par. 

2 Trädlärka - Lullula arborea 
Upprop 1972- gav 33 "par" (12), därav ingen från Båvenområdet. Där 
noterades 11 8 1973 (2). En fyrdubbling till 120 par kan vara rimlig. 

4 Sånglärka - Alauda arvensis 
13 par på åker (30 %) vid Båven (2) ger 24 000 par. Skånesiffror på 
92 par på åker och 77 par på betesmark (37) får gälla för Skåne. 

3 Ladusvala - Hirundo rus�ica 
Med 10 par på odlad mark (1) erhålls �8 000 par, vilket fBrefaller 
mycket. Hälften Får räcka för Srm. 9 000 par. 

3 Hussvala - Delichon urbuca 
Förekommer inte alls i tätorter i Srm så som tornuvalan (1). Det 
brittiska värdet, 2.3 par på odlad mark, skulle för Srm ge drygt 
4 000 par. 

3 Back�vala Riparia riparia 
25 grustag med 50 par skulle ue 1 200 par. 2 000 par kan vara rim
ligt. 

1 Korp - Corvus corax 
4 häc�ningar 1975 (13), 1.roJigen mer än 20 par. Vinterflockar på 
upp till 33 ex rapporterade 1971 (38). 

4 Kråka - Corvus corone 
1 par (1) kan inte vara rimligt För Srm. I det öppna landskapet vid 
Kvismaren erhölls 1.3 par odlad mark (39). 3.5 par i alla biotoper 
(;O %) vid Båven (2) ger 22 000 pai·. 

3 Kaja - Corvus monedula 
Vid Båven erhölls samma antal som för kråka (2), men Förutsättning
arna är extremt goda för stora hålhäckare. I en ekskogsyta erhölls 
42 par! Hälften av kråkpopulationen eller något därunder. Knappt 
10 000 par. 
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4 Skata - Pica pica 
7 par på ndlin,smark anges föT Skåne och Småland (1). Det ger för 
Srm 13 000 par. Vinterbeståndet kring Örebro har beräknats till 9-
10 ex (40). Om 8 ex häckar och detta används på all mark utom barr
skog och kalhyggen, erhålls kn3ppt 15 000 par. 15 000 par. 

2 Nätkråka - Nucifraga caryocatactes 
Gissningsvis 300 par. 

3 Nötskrika - Garrulus glandarius 
2.5 par i skog tycks vara vanlig täthet (1). Det ger för Srm 9 DOO. 

2 Stjärtmes - Aegithalos caudatus 
Växlande och ojämn spridning. 0.25 par i skog (1) applicerat på en
bart löv- och lövblandskog ger 500 par. 

4 Talgoxe - Parus major 
13.3 i alla biotoper (7 %) vid Båven (2) ger 8� 000 par i Srm. Med 
30 par i löv- och lövblandskog och 5 par i oarrskog (1) erhåils 
65 000 par. I provytan (60 ha) blev det 20 µar i skog, dv s 74 000 
par. Jag stannar oärför mitt emellan (1) och (2): 75 000 par. 

4 Blåmes - Parus caeruleus 
Antalet var 1/5 av talgoxens vid Båven (2), totalt 15 �00 par. I en 
ekskogsyta erhölls 83 par. Enbart ekskogarna (D.7 %) skulle då hysa 
4 000 par i Srm. Med 13 par i löv- och lövblandskog (1) erhålls 
24 000 par. 20 000 par. 

4 Svartmes - Parus ater 
Antalet var knappt 1/4 av talgoxens vid Båven (2), d v s  totalt 
19 000 par. Provytans 8.3 i skog ger 31 GOD par, medan 7 par i barr
skog (1) ger 13 GOD par. Jag cehåller 19 000 par. 

4 Tofsmes - Parus cristatus 
Siffrorna vid Båven (2) skulle ge 9 700 par, �edan provytans 5 par 
i skog ger ig 000 par. 5 par i berrskog (1) innebär 9 200 par. Jag 
stannar fHr 10 000 par. 

4 Entita - Parus palustris 
Båven-materialet ger 15 000 par (2). Med 7 par i lövskog och 3 par 
i lövbland- och barrblandskog (1) erhålls 10 000 och med 5 par i 
löv- och lövblandskog (1) 9 400 par. 10 000 par. 

4 Talltita - Parus montanus 
I Båven samma som svartmes (2) d v s  19 000 par. Provytan ger dock 
drygt 30 000 par, detsamma som erhålls med 8 par i skog (1). 30 000. 

4 Nötväcka - Sitta europaea 
Samma förekomst som för entita vid Båven (2), d v s  15 000 par. I 
ekskogsprovyta Fanns 25 par. Enbart ekskogarna ger då 1 000 par. 
Vid 5 par i lövskog och lövblandskog (1) erhålls 9 400 par. 10 000. 

4 Trädkrypare - Certhia familiaris 

3 
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11 par i barrskog (4 %) vid Båven (2) ger 20 000 par. Med 5 par i 
skog enligt provruta får vi 19 000 par. 5 par i lövblandskog skulle 
höja den första siffran till 27 000 par. 6 par i skog (1) ger 22 000 
par, vilket jag stannar för. 

---

Gärdsmyg - Tr glodytes troglodytes 
1.0 i barrskog (11 %) vid Båven (2) ger 2 000 par efter tillägg för 
lövblandskog. 5 par i skog (1) skulle ge närmare 19 000 par. Jag 
behåller 2 000 par. 



3 Dubbeltrast Turdus viscivorus 
Knappt det dubbla mot gärdsmyg vid Båven (2) skulle ge 3 600 par. 
Med 2 par i barrskog (1) erhålls 3 700 par. 

4 Björktrast - Turdus pilaris 
5.4 par i alla biotoper (11 %) vid Båven (2) ger 35 000 par. Med 10 
par i löv- och lövblandskog och 4 i övrig skog (1) får vi 26 000 
par. 30 000 par. 

4 Taltrast - Turdus philomelos 
9 par i alla biotoper (11 %) vid Båven (2) ger 57 000 par. Med 15 
par i skog (1) erhålls 56 000 par. 

4 Rödvingetrast - Turdus iliacus 
3.2 par i alla biotoper (11 %) vid Båven (2) ger 20 000 par medan 
provytan antyder 12 000 par. För Svea- och Götaland beräknas hela 
beståndet till 100 000 par (1). Bör höjas. 15 000 par. 

4 Koltrast - Turdus merula 
9.6 par över alla biotoper (11 %) vid Båven (2) ger 61 000 par. 
Provytans 20 par i skog skulle ge 74 000 par. Med ca 10 par i skog 
(1) blir siffran bara 37 000 par. 60 000 par, vilket ändå är lågt
vid jämfqrelse med Stockholmsinventeringen (25). Där noterades kol
trast vid hälften av alla punkter mot 1/3 vid Båven.

3 Stenskvätta - Oenanthe oenanthe 
0.5 par på odlad mark (30 %) vid Båven (2) skulle ge knappt 1 000 
par. Därtill kommer ett skärgårdsbestånd på några hundra par, to
talt 1 500 par. 5 par i öppen mark (1) skulle ge 12 000 par. 

4 Buskskvätta - Saxicola rubetra 
5.4 par på öppen mark (7 %) vid Båven (2) ger 13 000 par. 5 par på 
öppen mark och 1 par på myrmark och längs sjöstränder (1) ger också 
13 000 par. 

4 Rödstjärt - Phoenicurus phoenicurus 
3.1 par i lövbland-, barrskog och hygge (7 %) vid Båven (2) ger 
12 000 par. Provytans 3.3 par i skog ger samma siffra. 5 par i skog 
(1) innebär 19 000 par. 12 000 par.

3 Näktergal - Luscinia luscinia 
Inventerades 1975, vilket gav 551 6. Beståndet uppskattades till ett 
par hundra högre (41). Det uppgår nu, bara två år senare, troligen 
till drygt 1 000 par. 

5 Rödhake - Erithacus rubecula 
17 par i alla biotoper (4 %) vid Båven (2) ger 107 000 par. Med 45 
par i löv- och lövblandskog och 30 par i barrskog (1) erhålls 140 000 
par. I Stockholmsinventeringen 1974 noterades rödhake vid varannan 
punkt (25) mot bara var fjärde vid Båven. 140 000 par som minimum. 

2 Gräshoppsångare - Locustella naevia 
Inventeras 1977. Resultatet borde bli ca 100 "par". 

0 Flodsångare - Locustella fluviatilis 
S g s årlig, men ingen häckning. 

0 Trastsångare - Acrocephalus arundinaceus 
1-2 6 årligen (13), ingen häckning.
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3 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 
1.6 par i Hallbosjön (3) och mer än 0.5 i Båven (2) ger bara 500 
par. Måste nog tiodubblas. 5 000 par. 

0 Kärrsångare - Acrocephalus palustris 
De flesta år 3-5 a (13), ingen häckning. 

3 Sävsångare - Acrocephalus schoenobaenus 
3.2 i Hallbosjön (3) och mer än 1.3 i Båven (2) ger bara drygt 1 000 
par. Kan säkert femdubblas till 5 000 par. 

2 Härmsångare - Hippolais icterina 
3.0 par i lövskog (4 %) vid Båven (2) ger 1 600 par, vilket förefal
ler vara för mycket. 500 par. 

4 Svarthätta - Sylvia atricapilla 
6.3 par i alla biotoper (7 %) vid Båven (2) ger 40 000 par. Med 20 
par i löv- och lövblandskog och 5 par i barrskog (1) erhålls 47 000 
par. 45 000 par. 

Höksångare Sylvia nisoria 
Högst 20 par i skärgården. 

4 Trädgårdssångare - Sylvia borin 
13.3 par i alla biotoper (7 %) vid Båven (2) ger 84 000 par. Med 
100 par i lövskog, 20 i lövblandskog och 4 i barrbland- och gran
skog (1) erhålls också 84 000 par! 

4 Törnsångare - Sylvia communis 
2.5 par i alla biotoper (11 %) vid Båven (2) ger 16 000 par. 20 par 
på skärgårdsö (29) ger för 50 km2 ytterligare 1 000 par. Med 10 par 
i odlad mark (1) Fås 18 000 par. 17 000 par. 

3 Ärtsångare - Sylvia curruca 
1.8 par i alla biotoper (7 %) vid Båven (2) ger 12 000 par. Med 
par i skog (1) erhålls bara 4 000 par. Medelvärde 8 000 par. 

5 Lövsångare - Phylloscopus trochilus 
40 par i alla biotoper (7 %) vid Båven (2) ger 253 000 par. Med 125 
par i lövskog och 50 i övrig skog (1) erhålls 225 000 par. Eftersom 
lövsångaren klart ogillar lövskog i Srm (tex 17 par i ekskogsyta), 
men ligger högre i övrig skog, bör det förra värdet ligga närmast 
sanningen. 250 000 par. 

3 Grönsångare - Phylloscopus sibilatrix 
1.3 par i alla biotoper (11 %) vid Båven (2) ger 8 000 par. Med 3 
par i skog utom ren barrskog (1) erhålls också 8 000 par. 

4 Kungsfågel - Regulus regulus 
7.5 par i alla biotoper (7 %) vid Båven (2) ger 47 000 par. 15 par 
i skog utom lövskog (1) ger 48 000 par. 

4 Grå flugsnappare - Muscicapa striata 
8.5 par i barrskog (4 %) vid Båven (2) ger 16 000 par. 6 par i skog 
(1) ger 22 000 par. 19 000 par.
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4 Svartvit flugsnappare - Ficedula hypoleuca 
7.5 par i alla biotoper (4%) vid Båven (2) ger 48 000 par. I ekskog 
blev tätheten 50 par. Med 15 par i löv- och lövblandskog och 5 par 
i övrig skog (1) erhålls 37 000 par. 45 000 par. 

0 Mindre flugsnappare - Ficedula parva 
Enstaka häckningsfynd. 

0 Halsbandsflugsnappare - Ficedula albicollis 
Enstaka häckningsfynd. 

4 Järnsparv - Prunella modularis 
6 par i alla biotoper (4 %) vid Båven (2) ger 38 000 par. Med 8 par 
i skog utom tallskog (1) erhålls 26 000 par. 30 000 par. Bör jämfö
ras med första häckning kring 1960! 

2 Ängspiplärka - Anthus pratensis 
Saknades vid Båven. 2.4 par vid Hallbosjön (3) ger 350 par vid stör
re eutrofa sjöar. Med 7.5 par på stor myr (1) tillkommer lika många. 
Ett ytterligare tillskott ger vissa kustvikar samt skärgården. 900. 

4 Trädpiplärka - Anthus trivialis 
14.3 i alla biotoper (11 %) vid Båven (2) ger drygt 90 000 par. Med 
25 par i löv- och lövblandskog och 10 par i övrig skog (1) erhålls 
65 000 par. Eftersom tätheten i löv- och lövblandskog bara är 10 par 
(8.3 i ekskog) vid Båven, men 18 par i barrskog, tallmosse och hygge, 
d v s  omvänt mot (1), accepterar jag 90 000. 

2 Skärpiplärka - Anthus spinoletta 
0.2 par i skärgården (6) skulle ge 100 par, men anges av (5) som 
vanlig. En rimlig siffra kan vara 500 par. 

4 Sädesärla - Motacilla alba 
3.3 par i alla biotoper (11 %) ger i Srm 21 000 par. Tillägg måste 
göras för sjöstränder, ca 2 par/km, eller 12 000 par, samt för skär
gården med ca 2 000 par. Koncentrationen är dessutom högre vid be
byggelse, kanske 50 par, vilket gör ytterligare 5 000 par. Totalt 
40 000 par. Med 7 par/km2 öppen mark + skärgård (1) erhålls knappt 
20 000 par. Eftersom sädesärlor från tätbebyggelse och sjöstränder 
ingår i 3.3 föreligger viss dubbeltäkning i mina•siffror. 30 000. 

2 Gulärla - Motacilla flava 
Fanns inte vid Båven. 1.2 par vid Hallbosjön (3) ger för större, 
eutrofa sjöar 200 par. Tillkommer vissa myrar, sankängar och kust
vikar med lika många, totalt 400 par. Med 3 par på myr och tillägg 
för ängs- och odlad mark (1) erhålls drygt 300 par. 400 par. (Jfr 
mindre hackspett och 25). 

3 Törnskata - Lanius collurio 
6 par på hygge (15 %) vid Båven (2) ger 3 400 par. Vissa skärgårds
öar håller upp till 13 par (29). Ytan av dessa är okänd, men vid 
50 km2 erhålls ett tillskott på 400 par. Övriga biotoper vid Båven 
gav 1 par (7%), vilket ger 5 800 par. Totalt 9 500 par. 0.5 par i 
alla biotoper (1) ger bara 3 000 par, men som man påpekar är tät
heten särskilt hög i östra Sverige. 9 000 par. 
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4 Stare Sturnus vulgaris 
Efter reducering med 20 % för årsungar som kommit med i siffrorna i 
slutet av inventeringen erhålls 14 par i alla biotoper (15 %) vid 
Båven (2) eller knappt 90 000 par. På ekskogsytan var tätheten mini
mum 150 par. Med 25 par i öppen mark och 40 i lövskog och tillägg 
för lövblandskog och tätorter (1) erhålls ca 75 000 par. 90 000 par 
behålls för det ekrika Srm. 

1 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 
Högst 50 par i Vingåker, Mälaren och östra Srm. 

4 Grönfink Chloris chloris 
2.4 par på öppen mark inkl. kalhygge (11 %) vid Båven (2) ger i Srm 
knappt 6 000 par, vartill kommer 1.4 par i övrig mark, 6 000 par. 
Totalt 12 000 par, vilket också provytan ger. Summan rimmar inte väl 
med att hela populationen i landet skulle vara 200 000 par (1). 

2 Steglits Carduelis carduelis 
Ojämn. Saknades vid Båven 1973, men var "allmän" 1974. Ett genomsnitt 
på 500 par? 

4 Grönsiska Carduelis spinus 
Hade ett ovanligt gott år 1973. 5 par i alla biotoper (11 %) vid Bå
ven ger 31 000 par. Provytan däremot bara 19 000 par. Med 5 par i 
barr- och blandskog (1) erhålls 16 000 par, vilket nog kan accepte
ras som medelvärde över flera år. 

3 Hämpling Carduelis cannabina 
3 par på odlad mark och kalhygge (4 %) vid Båven (2) ger 7 000 par. 
Övrig mark kan negligeras. För Sverige söder om Dalälven skulle det 
ge 160 000 par, vartill kommer beståndet i Norrland. Gissningen på 
200 000 par (1) kan nog accepteras. 

3 Domherre Pyrrhula pyrrhula 
1.6 par i alla biotoper (4 %) vid Båven (2) ger 10 000 par, medan 
provytan antyder bara 6 000 par. Med 2,par i barr- och blandskog (1) 
erhålls drygt 6 000 par. 8 000 par. 

Rosenfink Carpodacus erythrinus 
1976 rapporterades 62 a, därav 7 i par med� och 5 häckningar (42). 
50 par. 

3 Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 
1973 var ett dåligt år. 1.3 par i tallskog och hygge (15 %) vid Så
ven (2) ger 1 400 par i Srm. 3.3 par i barr-, barrblandskog och hyg
ge under goda år (1) skulle ge 8 000 par. Beståndet pendlar nog där
emellan. 1 500-8 000 par. 4 000 par. 

2 Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 
Inkluderad i siffrorna för mindre korsnäbb vid Båven. En tiondel an
ges av (1), vilket ger 150-800 par. 400 par. 

5 Bofink Fringilla coelebs 
65 par i alla biotoper (7 %) vid Båven (2) ger 411 000 par. Med 100 
i löv- och lövblandskog och 40 i övrig skog (1) erhålls 261 000 par. 
Proportionen lövsångare : bofink anges av (1) till 15:11 för hela 
landet. För Srm vill jag vända siffrorna till 14:9 till bofinkens 
fördel. 400 000 par. 
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Domherre - 8 000 par Foto: Karl-Erik Häger 

0 Bergfink Fringilla montifringilla 

4 

Häckar inte årligen. 

Gulsparv 
15�2 par 
rig mark 
på öppen 

Emberiza citrinella 
på hygge (15 %) vid Båven (2) ger 8 600 par. 4.7 par i öv
ger ytterligare 27 000 par, totalt 36 000 par. Med 15 par 
mark inkl. hyggen (1) skulle siffran också bli 36 000 par. 

Ortolansparv Emberiza hortulana 
38 a 1971 (38), men har troligen minskat sedan dess (muntl.). 50 par. 

4 Sävsparv Emberiza schoeniclus 
2.4 par vid Hallbosjön (3) är sannolikt för lågt. Alkärr (28 % av 
lövskogen) höll 53 par (7 %) vid Båven (2) och sankängar (17 % av 
åker m m) 30.5 par, båda i stor utsträckning med intilliggande vas
sar. För Srm skulle det ge 12 000 par. Därtill kommer vassar som 
inte gränsar till alkärr och sankängar samt diverse biotoper (bl a 
skärgården) med 2 000 par. Totalt 14 000 par. Med 1 par på myr och 
15 par vid stränder, kärr och ängsmark (1) erhålls 13 000 par. 

4 Gråsparv Passer domesticus 
137 par vid bebyggel�e (4 %) vid Båven (2) ger 13 000 par. 2.5 par 
i odlad mark ytterligare 4 600 par, summa 18 000 par. Med 30 par i 
odlad mark och 175 i tätort (1) erhålls 72 000 par. Även om bebygg
else undveks vid Säven-inventeringen, måste en lägre siffra antas 
för Srm. Gissningsvis 25 000 par. 
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4 Pilfink - Passer montanus 
7.8 par på odlad mark (4 %) vid Båven (2) ger 14 000 par. För be
byggelse erhölls 16 par, dv s 1 500 par. Summa 15 500 par. Med 30 
par i odlad mark och 65 i tätort (1) blir summan 62 000 par. Även 
här måste en lägre summa väljas, säg 40 000 par, eftersom effekti
viteten vid Båven bedöms som extremt lag. 

Jämförelse med hela landet 

Av sammanställningen i tabell 2 framgår att följande grupper skul

le vara 

■ överrepresenterade i Srm:

rovfåglar, måsfåglar, gök, spettar och kråkfåglar

■ underrepresenterade i Srm:

"vattenfåglar", höns, vadare och ugglor.

Rovfåglar borde ligga över snittet i hela sydsverige, liksom gök, 

spettar och kråkfåglar, med hänsyn till det norrländska skogslandets 

sänkande effekt för landet totalt. 

Sörmland är en av de sjörikaste delarna av landet - och tillsam

mans med Stockholm - det skärgårdsrikaste. Det förklarar måsöver

skottet. 

rör vattenfåglarnas del saknas många både nordliga och sydliga ar

ter. Framför allt simänderna drar ner summan, medan dykänd:rna lig

ger över snittet (tabell 3). Genomsnittligt är vadarlokalerna både 

sämre och mindre än på t ex Öland och Gotland eller i fjällen. För

hållandet är således helt rimligt. 

För både höns och ugglor gäller att de arter som nämnvärt påver

kar siffrorna hos (1) har sin huv�dsakliga utbredning norr om 0aläl

ven, där ocksn flera Arter tillkommer i båda grupperna. 

Jämförelser mellan skattningarna 

Samstämmigheten med Ulfstrand & Högstedt (1) vid skattning för Srm 

,,tifrån Båveninventeringen (2) eller annat material har varit god 

flera fall, mindre god i mån�a fall (bl a därför att tyngdpunkten 

i utbrednin�en ligger ut�nför länet) oc� undantagsvis extremt dålig. 

F�r flera H,crAglar tycks Nilssons (43) skattningar stämma bnttre 

med sörmländska förhållanden. 

■ God s�mstämmighet med (1) erhölls för
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storl�m, hornugqla, gökLyta, skata, tofsmPs, dubbeltrast, taltrast,
b�skskvätta, trädyA r dssångare, törnsånyare, grönsångare, kungsfå-



Tabell 2. Antalet häckande fågelpar i Sörmlands län, jämfört med 
det svenska beståndet. Specifikation i tabell 3. 

Number af breeding pairs in the province af Södermanland, 
compared ta the totals for Sweden. Cf tabell 3. 

Vattenfåglar (Gaviidae, Podicipi
tidae, Ardeidae, Fulica och 
Anatidae) .••..••••••••.•.••••. 

Rovfåglar (Falconiformes) •.•••.. 
Höns (Galliformes) .•..•.•..•••.. 
Trana (Grus) •..•••••.••••.•••.•• 
Sumphöns utom sothöna (Rallidae, 

excl. Fulica) .••••••.•••••.•• 
Vadare (Charadriiformes, excl. La-

ridae & Alcidae) •••.••••••••• 
Måsfåglar ·(Laridae) •••.•.••••••• 
Alkor (�lcidae) ••••••••.••..••.• 
Duvor (Columbidae) •••.•••..••..• 
Gök (Cuculus) •.••••••.•.••••••.• 
Ugglor (Strigidae) •••.•.•.•••.•• 
Nattskärra (Caprimulgus) ••••.••• 
Tornsvala (Apus) .••••••••••••••• 
Spettar (Piciformes) .•.••.•••••• 
Kråkfåglar (Carvidae) ••••••••••. 
Övriga tättingar (Passeriformes 

excl. Corvidae) .•••••••.•••.. 1 

Par 

Pairs 

35 800 
2 700 
5 000 

100 

700 

11 700 
33 500 

800 
18 500 
4 000 

800 
300 

9 500 
35 400 
55 300 

918 200 

145 arter (species) 2 133 500 

% 

1.58 
.13 
.23 
.01 

.03 

.55 
1.58 

.Oll 

.87 

.19 
.04 
.o 1 
.45 

1.55 
2.54 

89.91 

100 

% hos 1 

% in Sweden 

1.80 
.os 

.98 
.01 

.02 

1.48 
.97 
.03 
.91 
. 11 
. 11 
.01 
.42 
.45 

1.38 

91.2 

100 

gel, gulärla, grönsiska, hämpling, mindre korsnäbb, gulsparv och 
sävsparv. 

■ Dålig samstämmighet, totalsiffran för Sverige bör trol. sänkas

tjäder, rapphöna, drillsnäppa, ladusvala, gärdsmyg, lövsångare,
skärpiplärka, gråsparv, pilfink.

■ Dålig samst�mmighet, totalsiffran för Sverige bör trol. höjas

arm11råk, sparvhök (jfr 19), duvhök, lärkfalk, strandskata, mor
kulle, skogssnäppa, fisktärna, silvertärna, ringduva, gröngöling,
st. hac�spett, spillkråka. trädlärka, kråka, kaja, svartmes, röd
vingetrast (s. om Mälaren), sävsångare, ärtsångare, trädpiplärke,
sädesärla och bofink.
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Tabell 3. Specifikation av vissa grupper i tabell 2. 

Specificati□n af same groups in tabell 2. 

Par % % hos ( 1) 

Pairs % in Sweden 

Lommar (Gaviidae) . . . . . . . . . . . . . .  130 .01 .02 
Doppingar (Podicipitidae) . .  - . . .  1 100 .05 .06 
Häger (Ardea) . - . . . . . . . . . . . . . . . .  75 .004 .002 
Rördrom (Botaurus) . . . . . . . . .. .. . . . 40 .002 .0002 
Simänder (Anas) . . . . . . . . . . . . . . . .  14 000 .66 1.15 
"Dyk änder" (Aythya, Melanitta, 

Bucephala, Mergus, Somateria). 18 500 .87 .49 
Gäss (Anser, Branta) . . . - . . . . .. .. . 220 .01 .01 
Svanar (Cygnus) . . . . . . . . . . . . . . . . 250 .01 .003 
Sothöna (Fulica) . . . . . . . . . . . . . . .  500 .07 .04 

Skogs höns (Lyrurus, Tetra□, Te-
trastes /Lagopus/) . . ..  - . . . . . . . 2 100 .10 .88 

Fälthöns (Perdix, Phasianus) . . . 2 900 .14 • 10

Labbar (Sterc□rarius) . . . . . . . . . .  25 .001 .01 
Trutar (Larus, excl. can./ridib.) 4 100 .19 .32 
Måsar (Larus canus & ridibundus) 25 000 1. 17 .58 
Tärnor (Sterna, Hydroprogne) . . .  4 450 .21 .06 

Lärkor (Alaudidae) • • • •  ■ . . . . .. . . .  24 100 1.18 .86 
Svalor (Hirundinidae) . . . . . . . . . . 15 000 .70 1.38 
Mesar (Paridae, Aegithalos) . . . . 164 500 7.71 ?.81 
Nötväcka (Sitta) . . . . . . . . . . . . . .. .  10 000 .47 .16 
Trädk't'ypare (Certhia) . . . . . . . . . . 22 000 1.03 .80 
Gärdsmyg (Tr□glodytes) . . . . . . . . .  2 000 .09 .53 
Trastar (Turdus) . . - . . . . . . . . . . . .  165 700 7.?? 8.18 
"Jordsångare" (Turdinae, excl. 

Turdus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 500 7.85 8.14 
Locustella . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .  - 100 .005 .001 
Acr□cephalus . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 .47 • 16
Hippolais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 .02 .05
Sylvia - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154 OOJ 7.?2 4.46 
Phylloscopus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 258 000 12 .'10 16.35 
Kungsfågel (Regulus) . . . . . . . . .  - - 47 000 2. 2fl 3.19 
Flugsnappare (Muscicapinae) . . . .  64 000 3.00 4.03 
Järnsparv (Prunella) . . . . . . . . . . . 30 000 1. 41 1.80
Piplä't'k□r (Anthus) . . . . . . . . . . . . . 

91 i.oo 4.29 5.94 
Ärlor (Motacilla) . .. . . . . . . . . . . . .  30 400 1.43 .96 

Törnskata (Laniidae) . . . . . . . . . . .  9 000 .42 .09 
Stare (Sturnus) . . . . . . . . . . . . . . . .  90 000 4.22 2.12 
Finkar (Fringillidae) . . . . . . . .. . .. 448 000 21.00 17 .91 
Fältsparvar (Emberizidae) 50 000 2.34 2.28 
Vävare (Ploceidae) •......•••.... 65 000 3.05 4.25 
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Biomassa 

Totalt beräknas 2 100 000 fågelpar häcka i Södermanlands län. Det 
gör 310 par/km2 land och sjöyta ( 2 10 för hela landet enligt (1)). 
Den totala vikten hos de häckande paren har beräknats till 340 ton 
(tabell 4). Med tre ungar per par blir siffran efter häckningen 850 
ton. Per km2 blir det 50 resp. 125 kg i genomsnitt för alla biotoper. 

För barrträdsplanteringar j Skåne uppger Ulfstrand (44) mellan 
0.8 och 30 kg/km2 , i genomsnitt ca 11 kg. Omvänt disponerade 1 gram 

fågel 90 m2 plantering. Utslaget över hela Sörmlands land- och sjö
yta, disponerades här endast 20 m2/gram Fågel och på eftersommaren 
8 m2 . 

Om alla Sveriges Fåglar väger proportionellt mot arterna i Sörm
land, uppgår biomassan till drygt 15 000 ton och på eftersommaren 

till närmare 40 000 ton för knappt en halv miljard fåglar. För varje 

gram fågel fanns då 11 m2 • 

Tabell 4. Antal Fåglar (1000-tal) och deras vikt (kg) per viktklass. 

Number af individuals (x 1000) and their wei,ht per weight 
class. 

Viktklass (g) Antal Vikt (kg) 
Weight class (g) Number Weight (kg) 

- 5 0 
5 - 10 834 6 858 

10 - 20 1124 18 434 
20 - 40 1404 34 218 
40 - 80 332 24 670 
80 - 160 262 23 738 

160 - 320 1110 19 910 
320 640 134 63 310 
640 1280 48 55 140 

1280 - 2560 40 78 300 
2560 - 5120 4 13 460 
5120 0,5 3 IJOO 

4200 341 001) 

Sunmary 
Inspired by the estimation of the size of the breeding bird population 
in Sweden made by Ulfstrand and Högstedt (1), this paper describes an 
estimation of the breeding bird population in the province of Söderman
land, east central Sweden. 

The total2is 2.1 million pairs of 145 species with a mean density of
310 pairs/km land and lake area. 

The total biomass is estimated to 340 metric tons for the breeding 
pairs or 50 kg km-2. 
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Fågel rapport Sörmland 1976 
Bird Report Södermanland 1976 

Hans Pettersson 

Denna rapport omfattar observationer Från landskapet Södermanland (Srm) 

utom Södertörn under 1976 och behandlar tillfälliga besökare/häckare, Fåtali

ga häckare, regelbundna men Fåtaliga sträckgäster, inlandsobservationer/häck

ningar av kust/havsarter, inventerade arter, övervintringar, sena/tidiga ob

servationer och övriga observationer av intresse. 

Föregående rapport avseende 1975 var införd i Fåglar i Sörmland 9(1976) 

sid 1 - 11. 

Upprop med precisering av intressanta observationer inför denna rapport 

gjordes under·hösten 1976 i INFO nr 33. 

Totalt iokom 502 rapporter om 124 arter från 50 rapportörer. För att ge 

någon uppfattning av rapportens täckning redovisas nedan antalet rapportörer 

och deras rapporter uppdelade på olika områden. Rapportörerna har förts till 

områdena beroende på bosättning eller huvudsakliga verksamhetsområde. 

Område Antal rapportörer Antal rapporter 

Nyköping-Oxelösund 12 123 

Trosa-Vagnhärad 2 4 

Södertälje-Järna 11 46 

Gnesta-Mariefred 4 64 

Strängnäs 4 60 

Eskilstuna-Kungsör 10 125 

Flen-Malmköping 4 53 

Katrineholm-Vingåker 3 27 

Ovanstående sammanställning samt subjektiv bedömning tyder på dålig täck

ning i framförallt områdena Katrineholm-Vingåker och Trosa-Vagnhärad. Trosa

Vagnhärad utgör ett litet område, men hela kustområdet mellan Nyköping och 

Trosa besöks sällan au ornitologer, medan Katrineholm-Vingåker omfattar stör

re delen av västra Södermanland. God täckning genom många rapportörer och 

rapporter har erhållits från områdena Eskilstuna-Kungsör och Nyköping-Oxelö

sund. 

Fåglar i Sörmland 10(1977):23-3B 23 



Observationer av sällsynta och svårbestämda arter vilkas beskrivningar 
granskats och godkänts av SOF:s raritetskommitte (Rk) har utmärkts med aste

risk ( *). Arter inom klammer förmodas ej ha nått landet på naturliga vägar. 

Obestämd islam Gavia immer/adamsii 

Vid Enskärs södra udde, Bälinge sträckte 1 ex mot SE den 20.10 (JH). 

Smålom Gavia stellata 

Ett ex observerat vintertid den 22.1 utanför Västra Kovik i Bråvikens myn
ning (DF,KL,PH). 

Skäggdopping Podiceps cristatus 
Vinteriakttagelser: 17 ex vid Brannäs udde, Oxelösund den 1.1 (OF) och 1 ex 
i järnverkets kylvattendam, Oxelösund den 21-22.2 (PEB,AD,DF). 

Gråhakedopping Podiceps griseigena 
Endast höstobservationer av minst tre rastande ex vid Enskär, Bälinge under 
tiden 15-21.10 (H-E fstn). Ett ex sträckte mot SE på samma lokal den 19.10 
(LW,JH). 

Svarthakedopping Podiceps auritus 

Svarthakedopping 

Foto: 

Hans Pettersson 

Minst 36 häckande par har rapporterats från åtta lokaler. Tre av dessa omfat
tade minst 10 par. Många tidigare kända lokaler hade ej besökts. 

Vid 1972 års inventering rapporterades 47 par Från 25 lokaler (Nord 1973). 
Den bästa lokalen höll 8 par. En jämförelse tyder på en ökning av arten på 
åtminstone vissa lokaler. 
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Övervintrande häger Foto: Ingmar Holmåsen/N 

Smådopping Podiceps ruficollis 

På minst fyra lokaler i närheten av resp. Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm 
och Nyköping har arten häckat med totalt fem par (HG,LC,LB,LP,GS,LSt). Ett 
par fick två kullar (HG,LC). Tidigare har arten noterats häckande i Sörmland 
med 2 par vardera åren 1974 och 1975. 

Under januari och februari har övervintrande ex setts i Nybyån, Torshälla 
(LBo) och i Kylvattendammen, Oxelösund (DF,HP,Pld,CS). Som mest sågs 4 ex i 
Kylvattendammen (DF). Dessutom 7 observationer under vår och höst. 

Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 

Observationen av 1 ex vid Enskär, Bälinge den 1□.9, omnämnd i artikeln Verk
samheten inklusive ringmärkningen vid Hartsö-Enskär fågelstation 1976 (Wahlen 
och Pettersson 1976),har granskats och underkänts. av raritetskommitten, då 
stor risk för förväxling med storskarv föreligger. 

·Häger Ardea cinerea

Under januari-februari har ca 40 övervintrande ex observerats på 24 lokaler.
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Fig. 1. Karta över rapporterade "tutande" rördrormiar (Botarus stellaris) 
1976. På lokaler markerade med stjärna hördes rördrom 1975, men 
har ej hörts eller rapporterats 1976. 

(Bittern in Södermanland 1976) 

Minst 3-4 ex har ej klarat övervintringen och rapporterats som omkomna. 
En ökning av antalet häckande par förmodas fortfarande ske, då nya häck

ningslokaler har rapporterats, men uppgift om häckning och antal par från 
äldre kolonier saknas. 

Rördrom Botarus stellaris 

. . 

Totalt 44 tutande ex har rapporterats. Lokalernas läge framgår av karta (Fig. 
1). Rapporternas täckning bedöms som sämre än vid riksinventeringen 1969

1 
då 

maximalt 38 ex rapporterades från Sörmland (Broberg 1971). I Söderfjärden 
hördes 1969 8 hannar och 1976 13 hannar (LB). Arten synes därför ha ökat mar
kant sedan 1969. Jämfört med 1975 har antalet drommar i Söderfjärden ökat med 
en (LB) medan antalet i Gnestatrakten minskat från 8 till 5 (LW). Däremot har 
antalet varit konstant 8 hannar i Tynnelsöfjärden, Mälaren 1969 och 1974-76 
(BÖ,AE,LB). 

Flera vinteriakttagelser av förmodligen övervintrande ex i Söderfjärden, 
Mälaren (LB), Lidasundet, Hallbosjön (SOJ), Kristineholm, Nyköpingsån (JH) 
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och Märsöbron, Mälaren (LB). 

Vit stork Ciconia ciconia 
Ett ex observerat på ett fält vid Odensicke, Ytterselö den 21.6 (LB). 

Snatterand Anas strepera 
Två vårobsetvationer, en hane i Gorsingeholmsviken, Strängnäs den 11.4 (BÖ) 
och 2 par i Strandstuguviken, Nyköping den 24.4 (PEB,AO). 

Under hösten har flockar setts i Hallbosjön, Stigtomta, 10 ex den 15.8 
(AD), 2 ex den 17.8_ (AD), 4 ex den 22.8 (LO) och 5 ex den 26.9 (LO) samt i 
Strandstuguviken, Nyköping 24 ex den 18.9 (LH). Hästflockarna avspeglar för
modligen artens framryckning som häckfågel i våra angränsande rapportområden. 

Bläsand Anas penelope 
Förutom översomrare vid Strandstuguviken, Nyköping även observerad vid Näs
naren, Katrineholm 17 hannar den 25.6 (HG), Tullgarn, Hölö 4 hannar den 19.6 
(LW) och Marsäng, Bergshalrlllar 1 ex den 24.6 (CS). 

Bergand Aythya marila 
En vårobservation i inlandet, 13 ex utanför Hasta i Söderfjärden den 17.5 
(LB). Tre hästobservationer i inlandet, 1 ex Brobyö, Tumbo den 30.10 och 6. 
11 (LC) och 3 ex i Eskilstunaån vid Lövön, Husby-Rekarne den 5.11 (LC). 

Alfågel Clangula hyemalis 
Två inlandsobservationer under hösten, 2 ex vid Brobyö, Tumbo den 30.10 (PL) 
och 1 ex i östra Hjälmaren den 31.10 (LC). 

Svärta Melanitta fusca 
Tre ex utanför Hasta i Söderfjärden den 17.5 (LB) och 2 ex vid Brobyö, Tum
bo den 30.10 (PL). 

Sjöorre Melanitta nigra 
Tretton ex jämte ovannämnda 13 bergand och 3 svärta rastade den 17.5 utanför 
Hasta i Söderfjärden (LB). 
Tolv ex sågs vid Brobyö, Tumbo den 30.10 (PL). 

Alförädare* Polysticta stelleri 
En hona sågs i södra Himmerfjärden, sydost Mörkö den 16.5 (LSv). 

Praktejder Somateria spectabilis 
Observerades ovanligt långt.in i skärgården under våren, då ett par sågs i 
Tullgarnsviken, Hölö den 16.4 (PB,KJ). En hane sågs i samma vik den 9.5 (HGW, 
SE) och 18.5 (MBn,PW,BLg). 

Gravand Tadorna tadorna 
Minst en häckning vid Strandstuguviken, Nyköping (GE,OP) och ett par med tre 
ungar vid Garkast, Bälinge den 24.7 (LW,HP). Numera sannolikt årlig häckfågel 
i Sörmland. 
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Två inlandsobservationer i Hallbosjön, Stigtomta, 3 ex den 26.9 (LO) och 
5 ex den 24.10 (AO,LO). 

(Rostand Tadorna ferrugineaJ 

En hane sågs i Strandstuguviken, Nyköping den 5.4 (OP). 

Grågås Anser anser 

Minst fyra häckningar vid olika insjöar. En stor'flock observeras under som
mar och näst varje år vid Tullgarnsområdet, Hölö, där minst 300 ex sågs den 
7.8 (BG). 

Bläsgås Anser albifrons 

Ett ex rastade i Valasjön, Frustuna den 14.11 (JEW gm LW). 

Prutgås Branta bernicla 

Kraftigt sträck vid Enskär, Bälinge den 12.10, då totalt ca 1 065 ex passe
rade mot SW-W (LW), se även Wahlen och Pettersson 1976. 

Vitkindad gås Branta leucopsis 

Ett ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 20.5 (LGK). Vid Enskär, Bälinge 
sträckte under hösten 15 ex mot W den 5.10 (VH), 590 ex mot SW-W den 12.10 
(LW), 86 ex mot W och 46 ex mot N den 13.·10 (LW). Den 13.10 sågs även 54 ras
tande fåglar vid Enskär (LW), se även Wahlen och Pettersson 1976. Ett ex sågs 
vid Ekudden, Kungsör den 17.10 (GPn) och 10 ex rastade den 31.10 vid Tullgarns
näs, Hölö (LH). 

Sångsvan Cygnus cygnus 

Förmodligen en häckning i Kolmården (EE). 

Mindre sångsvan Cygnus bewickii 

Två hästobservationer, 2 ad 1 juv vid Strandstuguviken, Nyköping den 16.10 
(OP) och 2 ad 1 juv vid Tullgarnsnäs, Hölö den 7.11 (PB,KJ). 

Kungsörn Aguila chrysaetos 

Åtta observationer under januari-mars (KC,LC,VH,KK,DF) och två från decem
ber (TH, KK ) i skilda delar av Sörmland. 

Ormvråk Buteo buteo 

Ett ex har övervint�at 1975/76 vid både Nyköping (PLd,AO,PEB) och Flen (AD, 
PEB) samt 2 ex vid Ostra Vingåker (GS). Enstaka ex har även observerats vid 
Järna (58) och i Södertäljes utkanter (LM) under januari. 

Fjällvråk Buteo lagopus 

Tre observationer under januari (BÖ,PL,DF) och tre under december (TH,KC). 

Glada Milvus milvus 

En äldre observation, 1 ex vid Harg, Nyköping den 22.4.73 (OP). Två observa-
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tioner 1976, 1 ex vid Flen den 11.5 (LO) och 1 ex vid Bettna den 6.8 (PEB). 
Häckar inte längre i Sörmland. 

Blå kärrhök Circus cyaneus 

I Hallbosjön observerades en hane den 18.4 och 2.5 (LO) och en hona den 9.5 
(CS), vilka förmodligen utgör sena sträckfåglar. 

Ängshök Circus pygargus 

En hane observerades vid Sandasjön, Mörkö den 30.5 (PB,MBn), Lövsund, Runtu
na den 1-2.6 (KK) och Arnö, Nyköping den 11.9 (LGK). 

Lärkfalk Falco subbuteo 

Endast fem häckningar rapporterade (KK,HE), men med tanke på tidigare års 
häckningsrapporter och alla observationer, kan arten sägas vara Sörmlands 
vanligaste falk. 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus 

Två vår- och två höstobservationer 1976 samt en ej tidigare publicerad vår
observation från 1975. Ett ex vid Uttervik; Tunaberg den 12.4.75 (OP). Ett 
ex vardera vid respektive Strandstuguviken, Nyköping den 15.5 (LGK), Tull
garnsnäs, Hölö den 6.6 (PB,KJ), Brobyviken, Tumbo den 11.9 (PL) och Hårsta, 
Runtuna den 14.9 (KK). 

Aftonfalk Falco vespertinus 

En hane observerades den 30.5 på mellersta Mörkö (PB,MBn). 

Tornfalk Falco tinnunculus 

Trots att arten var föremål för inventering, så konstaterades endast två 
häckningar, en vid Nyköping, som resulterade i minst 3 flygga ungar (SB,HP) 
och en vid Hallbosjön, Stigtomta med 3-4 ungar (EE) samt en förmodad häck
ning vid Nyköping (CS). Flera observationer på en lokal i Svärta socken un
der häckningstid (HP,IK,ER) och en jagande hona vid Berga-Tuna, Tuna under 
tiden 10-25.6 (LSt). Dessutom fem enstaka observationer på skilda platser 
i Sörmland under häckningstid (LC,VH,LW,EE) 

Minst 1 ex övervintrade 1975/76 vid Nyköping och sågs även där under hös-
ten 1976 (BP,OP,HP,LC). 

Inventeringen av tornfalk pågår även 1977-78. 

Rapphöna Perdix perdix 

Spelande tuppar hörda vid Vingsleör, Lista och Brobyviken, Tumbo (PL). 
En höstobservation av 1 ex vid Reningsverket i Eskilstuna (LBo). Utbredning 
och artens numerär i Södermanland är dåligt känt. 

Vaktel Coturnix coturnix 

Fyra observationer, vilket utgör ett normalt antal (se fig. 2). Spelande ex 
vid.Källstugan, Kila den 25-26.6 (BLn); Sofiebergskullen; Kjula"den 16-17.7 
(LC,HC); Österåker den 17.7 (LC,HC) och Hällberga den 30.7 (LC). 
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Småfläckig sumphöna Porzana porzana 

Fig. 2. 

Stapeldiagram över den årli
ga fördelningen av antalet 
rapporterade vaktlar. 

(Yearly distribution of Quails 
reported from Södermanland) 

Endast 6 spelande ex har rapporterats (RL,LW,LB,KC). Arten förmodas variera 
kraftigt i antal, men det finns inga siffror på variationen, då den tidigare 
ej rapporterats konsekvent. 

Äldre ej rapporterade noteringar är därför av stort intresse och bör in
rapporteras. 

Mindre sumphöna Porzana parva 

Ett ex med "hanläte" hört vid Ålsta, Storsjön., Gåsinge den 31.5 (LW) och vid 
Kinglöt, Söderfjärden, Jäder den 2 och 6.6 (LB,LW). Ett ex spelade vid Sör
kärr, Hallbosjön, Halla den 10-14.6 (LSt) och 1 ex med "honläte" hört vid 
Sundet, Söderfjärden den 1.7 (LB). 
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Kornknarr Crex crex 

70 75 

Fig. 3. 

Stapeldiagram över den årli
ga fördelningen av antalet 
rapporterade kornknarrar. 

(Yearly distribution of Corn
crakes reported from Söder
manland) 

Spelande ex hörda vid Lövsund, Runtuna den 31.5-ca 15.6 (KK); Sandasjön, 
Mörkö den 6.6 (PB, KJ ); Eriksberg, St Malm början av juni (GS); Tullgarn, Hö-
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lö den 14.6 (LW) och Norrsjön, Ärla den 14.6-20.7 (KC,KAL). 
Förekomsten har varierat ganska kraftigt (se fig. 3) med få observationer 

vissa år, speciellt i början av 70-talet, kanske beroende på sämre rapporte
ring. 

Strandskata Haematopus ostralegus 

En förmodad häckning i Prästfjärden, Mälaren (BÖ). 

Ljungpipare Pluvialis apricaria 
Inga observationer från häckningstid har rapporterats och arten nar veter
ligt ej häckat i rapportområdet under senare delen av 1900-talet. 

Dubbelbeckasin Gallinago media 
Ett ex vid Skåraviken, Hallbosjön, Stigtomta den 16.5 (P8,KJ,M8n,U8). 

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 

Ett ex vid Tullgarnsnäs, Hölö den 8.5 (MBn) och 1 ex vid Pilkrogsviken, Hölö 
den 25.9 (MBn,UB,fli'J,SD). 

Rödspov Limosa limosa 
Ett ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 16.4 (CS,LO) och 18.4 (LGK) samt 
1 ex vid Eskilstuna reningsverk den 16.4 (LO). 

Myrspov Limosa lapponica 
Vårobservationer, 1 ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 24.4 (AO,PEB,OP) 
och 2.5 (LGK,LO) och 3.5 (LW). 

Skärsnäppa Calidris maritima 
Ett ex vid Källskären, Oxelösund den 18.1 (CS,DF). 

Sandlöpare Calidris alba. 
Ett ex rastade på Garkast, Bälinge den 24.7 (LW,HP). 

Myrsnäppa Limicola falcinellus 

Ett rastande ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 1.6 (LW) och 7.7 (CS) 
samt 1 ex vid Skanssundet, Mörkö den 5.6 (LW). 

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 
Fyra ex vid Ledarön-Dåderön, Mörkö den 27.5 (MB) och 1 ex vid Snäckviken, 
Nyköping den 3.6 (GE). 

Bredstjärtad labb* Stercorarius pomarinus 

Vid Enskär, Bälinge observerades 4 ex den 16.10 och 1 juv ex den 19.10 (LW). 
Flera obsetämda labbar sågs även vid denna tid på samma lokal. Vid'södra de
len av Södertörn observerades även 3-4 bredstjärtade labbar den 17.10 (Dhls
son 1977). 
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Silltrut Larus fuscus 

En tidig och två sena observationer, 1 ad vid Skåren, Askö den 7.2 (LW), vid 
Enskär, Bälinge sågs 1 ad den 18.10 och 9 ad den 20.10 (LW). 

Vittrut Larus hyperboreus 
Ett juvenilt ex vid Kylvattendammarna, Oxelösund den 21.2 (DF). 

Dvärgmås Larus minutus 
Ett juv ex i Skåraviken, Hallbosjön, Stigtomta den 14.5 (VH,FA), 15.5 (PEB, 
AD) och 15.8 (LO). Ett ad ex vid Granholmen, Mälaren, Tumbo den 3.7 (TH,LC, 
HG). Vid Enskärs södra udde, Bälinge noterades ett kraftigt sträck mot syd
ost i samband med hård ostlig-sydostlig vind under oktober, då 2 ad notera
des den 17.10, 31 ad 1 juv den 18.10, 122 ad 9 juv den 19.10, 103 ad den 
20.10 och 1 ad den 21.10. Totalt 259 ad 10 juv (LW), se även Wahlen och Pet
tersson 1976. Vid södra delen av Södertörn sågs 6+2+1 ad under samma period 
(Dhlsson 1977). Ovanligt stora sträcksiffror noterades även vid Ottenby 
(Hjorth och Lindholm 1977), Torhamn (Lundgren 1976) och Falsterbo (Roas 1977) 
under oktober. 

Tretåig mås Rissa tridactyla 

Den tretåiga måsen vid 
Enskär. 

Foto: 
Lennart Wahlen 

Ett juv ex rastade vid Enskär, Bälinge den 16.10 och 19-20.10 (LW). 

Svarttärna Chlidonias niger 

Två ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 3.5 (LW). I Alspångaviken, Lång
halsen, Blacksta sågs 3 ex den 30.5 och mellan·två·av individerna skedde 
parning. Fåglarna sågs ej vid senare besök (HP,IK). Ett ad ex sågs vid söd
ra Tynnelsö, Överselö den 10.7 (BÖ). 

Småtärna Sterna albifrons 
Ett ex vid Nävekvarn den 22.6 (LH), 2 ex vid Marsäng, Marsviken; Bergsham
mar den 21.8 (CS), 1 ex på sydsträck vid Storrö, Bälinge den 10.9 (LO) och 
1 ex vid Enskär, Bälinge den 2.10 (VH). 
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Tordmule Alca torda 

Beståndet inom Hartsö fågelskyddsområde har uppskattats till 140-150 par 
(LW,HP). 

Sillgrissla Uria aalge 
Två ex vid Hamnskär, Bälinge den 17.7 (LW,VH). 

Hökuggla Surnia ulula 

Ett ex sågs på Asbymon, Eskilstuna den 6.1 (LBo). 

Sparvuggla Glaucidium passerinum 

En konstaterad häckning (LC). Minst 18 visslande hanar i olika delar av rap
portområdet under våren (LC,LW,RL,PL,PB,LSt,HE). Flera häst- och vinterob
servationer (LC). 

Hornuggla Asio otus 

Minst 12 häckningar rapporterade (LC,LW,CS,KC,TH). 

Jorduggla 

Foto: 

Karl-Erik Fridzen 

Jorduggla Asio flammeus 

Observerad under häckningstid i Nyköpingstrakten (CS,GE) där även häckning 
misstänkts (CS). 

Pärluggla Aegolius funereus 

Tolv ropande ex under våren, men ingen häckning rapporterad (LC,LW,CS,PL,MBn, 
KK,LSt). 

Nattskärra Caprimulgus europeus 

Fjorton spelande ex rapporterade (LC,BR,LW,RL,PL,HE,EE), men mångdubbelt 
fler torde häcka. 
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Kungsfiskare Alcedo atthis 

Två häckningar, en i Nyköpingstrakten (OP,JL) och en i Bettna socken (LSt), 
har konstaterats genom att gamla fåglar setts flyga med mat till bohål. 
I Nyköpingstrakten har arten vid Flera tillfällen under häckningstid setts 
på ytterligare två lokaler (BS,LGK). På en av lokalerna sågs en fågel med 
Fisk i n�bben flyga längs vattendraget (85). Ytterligare två observationer 
under häckningstid Från andra delar av Sörmland föreligger (LP,LB). 
Observerad på tio lokaler under januari-Februari (LC,CS,LO,LP,PL,PEB,AO,TH). 
Från två av dessa har ihjälfrusna ex rapporterats (CS,BF gm TH). 
Två hästobservationer (DP,HG). 

Blåkråka Coracius garrulus 

Ett ex vid Tacksjön, Svärta den 19.7 (JEH,Plli--t gm SH). 

Härfågel Upupa epops 

Ett ex i Trosa den 1.5 (EF gm LW). 

Tretåig hackspett Picoides tridactylus 

Ingen häckning råpporterad, däremot två observationer under våren och två 
under hösten (BÖ, AO,LW,LC). 

Trädlärka Lullula arborea 

Minst 36 sjungande ex från skilda delar av rapportområdet har noterats. 

Berglärka Eremophila alpestris 

Ett ex vid Hörningsholm, Mörkö den 11.12 (Jla). 
Har tidigare ej redovisats, dn arten ansetts som regelbunden•gäst under vår 
och höst. I arkivet finns dock Få observationer, 1 Från 1964, 1-66, 3-57, 
1-68, 1-69, 1-70, 2-71 och 3-73. Kompletterande observationer mottas tack
samt.

Sommargylling Oriolus oriolus 

Ett ex sjöng vid Tullgarnsnäs, Hölö den 19.6 (EvE) och 1 ex ringmärktes på 
Storrö, Bälinge den 10.9 (LO). 

Korp Corvus corax 

Sex konstaterade häckningar (LK,LW,RL,BA,1-E,LO,LSt). På minst åtta andra lo
kaler uppträdde par och enstaka ex regelbundet under häckningstid eller på 
sätt som kan tyda på häckning. 

Svart kråka Corvus corone corone 

Ett ex i par med vanlig kråka vid Gnesta den 11.5 (LW,BvR). 

Skata Pica pica 

Två albinistiska ex sågs tillsammans med normalfärgade ex vid Nygärdet, 
Gåsinge-Dillnäs den 14.8 (TH,BF ). 

Dubbeltrast Turdus viscivorus 

Två iakttagelser under januari av totalt 4 ex (KC) och två sena observatio
ner under december (KC,PEB). 
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Fig. 4. Karta över lokaler och antal sjungande gräshoppsångare som rap
porterats från Sörmlands rapportområde 1976. 
(Singing Grashopper Warblers recorded in Södermanland 1976) 

Björktrast Turdus pilaris 
Ovanligt talrik under hösten, bl.a. 700 ex vid Brobyö, Tumbo den 17.12 (PL). 

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 
En hane sjöng i Ny�öping den 9.6 (JH) och i Årby, Eskilstuna den 21-23.6 (TE). 
En hane observerades vid Österby, Väsbyviken den 15.5 (KAL,GN,TN,MJ) och ett 
par höll till i Enstaberga under juni (PE,CT gm BM). 

Rödhake Eri thacus rubecula 
Två ex observerades på olika ställen sent i december (LK,TH). Ett av exempla
ren dog i samband med en kall natt (LK). 

Gräshoppsångare Locustella naevia 

Totalt har 72 sjungande hanar rapporterats. Se lokalernas fördelning på kartan 
ovan. 
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Flodsångare Locustella fluviatilis 
Ingen notering 1976. Tre observationer erhöll fel årtal i föregående rapport. 
En sjungande hane vid Kvicksund den 7-24.6.74, Brobyviken, Tumbo den 24.6-
8.7.74 (PL) och □straknall, Vallby den 26.6.74 (LC,VL) och 28.6.74 (HG). 

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 
Totalt 10 sjungande hanar har rapporterats, vilket är det hittills högsta 
antal, som rapporterats för ett år från Sörmlands rapportområde. De har hörts 
på följande lokaler, Vängsö, Nyckelsjön, Gåsinge den 31.5-14.6 (LW); Närlun
da, Storsjön, Gåsinge den 4-19.6 (LW); Västerviken, Näshultasjön, Näshulta 
den 5-6.6 (LC,KC,JP); Näsnaren, Katrineholm den 5-6.6 (LP,OL); Norasjön, 
Vagnhärad den 12.6 (SB), 14.6 (LW); Öster-Malma, Malmasjön, Ludgo den 15.6 
(LSt); Gorsingeholmsviken, Strängnäs den 18-24.6 (LK,LS); Blackstaviken, 
Långhalsen, Blacksta den 20.6 (LW); Fiholm, Söderfjärden, Jäder den 23.6 (LB) 
och Strand, Söderfjärden, Jäder den 25.6 (YL). 

Kärrsångare Acrocephalus palustris 
Ett ex vid Norrtuna, Frustuna den 14.6 (LW) och 1 ex vid Pilkrog, Järna den 
15.6 CLW). 

Busksångare Acrocephalus dumetorum 
Ett ex sjöng vid Lunda äng, Strängnäs den 2.6 (LK). Ingen bandinspelning 
kunde tyvärr göras för verifiering, då den var försvunnen vid senare besök. 

Svarthätta Sylvia atricapilla 
Vid flera tillfällen sågs en hane under januari och en hona under december 
i en trädgård i Södertäljes utkanter (PB). 

Gransångare Phylloscopus collybita 
Sjungande ex vid Edeby, Helgarö den 15.5 (LB) och vid Bårsten, Ärla den 20.6 
(LC). 

Nordsångare* Phylloscopus borealis 
Ett ex fångades och ringmärktes på Enskär, Bälinge den 20.9 (VH). Noteringen 
är den sydligaste i Sverige och"den första på någon svensk fågelstation. Se 
även sid 39 - 41 i detta nummer. 

Kungsfågelsångare*Phylloscopus proregulus 

Ett ex fångades och ringmärktes på morgonen den 20.10 på Enskär, Bälinge (LW, 
JH). I Sörmland har kungsfågelsångare tidigare observerats den 29.9.1968, då 
2 ex rastade på Hävringe (Larsson 1969). Fram till och med 1975 har fjorton 
fynd gjorts i Sverige (Svensson 1976). Under hösten 1976 gjordes fler obser
vationer än normalt, 3 ex på Svenska Högarna i Stockholms yttre skärgård un
der tiden 4-6.10 (Ohlsson 1977), 1 ex vid Torhamn den 20.10 (Möllersten och 
Tägtström 1976) och 1 ex vid Ottenby den 30.10 (Hjorth och Lindholm 1977). 

Mindre flugsnappare Ficedula parva 
Sjungande hanar vid Rinkesta, Ärla den 7.6 (KC); Ekenäs, Rusby-Rekarne den 
9.6 (LC,HC) och Lundbylöt, Husby�Rekarne den 12-20.6 (KC). ·under hösten ob
serverad 18 dagar under tiden 29.8-6.10 på Enskär, Bälinge, där även 3 ex 
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Fångades och ringmärktes (H-E fstn). 

Järnsparv Prunella modularis 
Vid flera tillfällen under januari besöktes ett Fågelbord i Södertäljes ut
kant av ett ex (PB). 

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 
Vårobservationer: 2 ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 24.4 (LGK,OP) och 
1 ex vid Tullgarnsnäs, Hölö den 6.6 (PB,KJ). 

Sädesärla Motacilla alba 

Ett ex uppehöll sig under januari-februari i Katrineholms centrum (GS). 

Vinterhämpling Carduelis flavirostris 
Tjugotre ex vid Stora Malmö, Jäder den 17.1 (KC) och 1 ex vid Gorsingeholm, 
Strängnäs den 7.3 (LK). 

Rosenfink Carpodacus erythrinus 
Totalt har 62 sjungande hanar och 5 häckningar rapporterats, se även Petters
son 1976. 

Tallbit Pinicola enucleator 
Under våren hördes en sjungande hane på Strands ås, Söderfjärden, Jäder den 
14.4. (BÖ). 
Kraftig invasion under hösten. Första observationen, 3 ex på sydsträck vid 
Brobyviken, Tumbo den 9.10 (PL). 447 ex sträckte mot SW vid Strandstuguviken, 
Nyköping den 10.11 (LW,GI,VH) och 905 ex mot SW på sarrma lokal den 13.11 
(LW). Totalt 1000-2000 ex mot SW över Trosa under tiden 10-15.11 (KEF). 
Dessutom 3 observationer i oktober, ca.50 i november och ca 30 i december 
om totalt mer än 600 ex. Se även Wahlen 1976. 

Bergfink Fringilla montifringilla 
En häckning noterad vid Edeby, Helgarö, där hona setts Flyga till bo med 
ungar den 4.7 (LB). Tidigare har en häckning konstaterats i Srm under 1966 
(Broberg och Nord 1968). 

Ortolansparv Emberiza hortulana 
Inventerades 1976 genom punktinventering och upprop. Totalt noterades 109 
sjungande hanar. De flesta observationerna gjordes i Eskilstuna-, Strängnäs
och Gnestatrakten. Separat redogörelse följer i Fåglar i Sörmland, 

Rapportörer och observatörer: AE=Alf Eriksson, AO=Anders Olausson, BA=Birger 
Andersson, BF=Birgit Fredriksson, BG=Bo Granberg, BLg=Birgitta Lindberg, 
Bln=Bert Lindgren, BM=Berth Mellberg, BP=Birger Pettersson, BR=Bo Runesson, 
BS=Bertil Sinander, BvR=Björn von Rosen, BÖ=Bert Östholm, CS=Claes Svedlindh, 
CT=Conny Törebrant, DF=Dan Frendin, EE=Etienne Edberg, EF=Elis Fredriksson, 
ER=Evert Rådström, EvE=Erik von Euler, FA=F□lke Andersson, GE=Göran Ernstav, 
GI=Gerd Isaksson, GN=Göran Nyström, GPn=Göran Pettersson, GS=Gunnar Sjöö, 
HC=Hjördis Carlsson, HE=Hans Eliasson, H-E fstn=Hartsö-Enskär fågelstation, 
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HG=Håkan Gilledal, HGW=Hans-Georg Wallentinus, HP=Hans Pettersson, IK=Inger 
Karlberg, JEH=Jan-Erik Hägerroth, JEW=Jan-Erik Wahlström, JH=Jens Hultgren, 
JL=Jan Linder, JLa=Johan Larsson, JP=Jan Pettersson, KAL=Kjell Arne Larsson, 
KC=Kent Carlsson, KEF=Karl-Erik Fahlen, KJ=Kenneth Johansson, KK=Kjell Karls
son, KL=Kaj Larsson, LB=Lars Broberg, LBo=Lennart Bolund, LC=Leif Carlsson, 
LGK=Lars-Gunnar Karlsson, LH=Leif Hildeby, LK=Leif Karlsson, LM=Lennart Mag
ni, L□=Lars 0lausson, LP=Lennart Pettersson, LS=Leif Sandgren, LSt=Leif Stål, 
LSv=Lars Svensson, LW=Lennart Wahlen, MB--Magnus Brandel, MBn=Magnus Berggren, 
MJ=Mats Josefsson, MN=Mats Nordin, □L=□ve Lägdberg, □P=□lle Pers, PB=Paul 
Berggren, PE=Per Eriksson, PEB=Per-Erik Betzholz, PH=Peter Hellström, Pl= 
Pontus Lindberg, PLd=Peter Lindblad, PW=Petrus Wistedt, PÄH=Per-Äke Häger
roth, SB=Stefan Bengtsson, 5D=Stia Deurell, SE=Sonia Eriksson, SH=Sture 
Hägerroth, S0J=Sven-□lof Jansson, TE=Tage Eriksson, TH=Tony Haglund, TN=Tero 
Niemi, UB=Ulf Berggren, VH=Valde Halmgren.och YL=Yngve Lindblom. 

Sunrnary 
The above paper is a report concerning the more interesting observations of 
birds within the province of Sädermanland. The report consists mainly of 
birdobservations from 1976 and deals with the following types: rare visiters/ 
breeders, scarce breeders, regular but scarce passage migrants, remarkably 
early or late migrants, vintering migrants, in-land observations of coastal/ 
marine species, invasion species and species under census. 
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Nordsångare* Phylloscopus borea!is anträffad 
i Sörmland..lv1-

First Record of Arctic Warbler in Södermanland 

Valde Holmgren 

På morgonen den 20 september 1976, fångades vid Hartsö-Enskär fågelstati□n 

det för Södermanland första exemplaret av nordsångare (Phylloscopus borealis). 

Fyndet är det �ydligaste i Sverige och det första vid någon svensk fågelsta

tion, 
Fågeln Fångades i slöjnät placerat i snårig, fuktig lövskog på Enskärs 

södra udde. Nordsångarens mått och dräkt noterades och efter ringmärkning 

och fotografering, släpptes den till närmaste träd, där den putsade dräkten 
och provianterade-några minuter innan den försvann. 

Förutom markanta dräktkaraktärer såsom vingband och ögonbrynsstreck så 
slogs man av nordsångarens kraftiga huvud och kroppsbyggnad vid jämförelse 

med de tillgängliga Phyllosc□pusarterna löv- och gransångare. Även om måtten 
inte berättar så mycket, så är skillnaden ändå stor - Nordsångaren är en 

"bredaxlad" Phylloscopus. 

Dräktbeskrivning m.m.: Överlag tämligen fräsch dräkt; vingpennorna helt 
fräscha. Rela översidan med stjärt och vingar: ljus □liv med ljusgrön an
strykning, det senare speciellt framträdande på vingpennornas ytterfans
kanter. Undersidan (haka - buk) vit med svag gul anstrykning; sidor grå
vita; uRdre stjärttäckare smutsvita och gränsen strupe-börst svagt gråt□-
nad. Bred gulvitt ög□nbrynsstreck till 10 mm bakom ögat; tygel-ör□ntäcka
re mörk grå-grön; kind ljusspräcklig. Två vingband: det "stora" bildat 
genom vita spetsar på de 6 yttre större täckarna; det ."mindre" genom gul
vita spetsar på 3 av de yttre mellersta täckarna. Undre vingtäckare vita 
med svag gul anstrykning; vingknoge och axillarer gulvita. Tars och klor 
ljusbruna; trampdynor gulbruna. Iris och övernäbb mörkbruna, undernäbb 
ljusbrun.· Gap kraftigt gult med röd anstrykning; röd fläck på tungans bak
re del. 

Mått (millimeter): Höger vinge 67, vänster vinge 68. Stjärt 48. Tarslängd 
18,5, tarsdiameter 1,6. Näbblängd till skallen 14,2 och till fjäderfästet 
9,2. Näbbhöjd vid näsborre 3,2. Vikt 8,0 g. 

Vingformel (vänster vinge): 1:a hp = htä. 2:a hp 5 mm kortare än 3:e och 
4:e hp vilka var längst. 5:e hp 2 mm och 6:e hp 7 mm kortare än vingspet
sen. 2:a hp = 5/6 hp. 

1vl-Meddelande nr 32 från Hartsö-Enskär Fågelstation. Nr 31 återfinns i 
Fåglar i Sörmland 9, hft 1-2. 
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Nordsångaren Foto: Jens Hultgren 

Läte och beteende i handen: Vid ett tillfälle lät Fågeln höra ett kort, högt 
"titt". Den höll gärna stjärten något uppåtriktad, vilket gav den ett "hukan
de" utseende. Nordsångaren var hela tiden mycket lugn och som kuriosa kan 
nämnas att den straxt efter mätning m.m. begärligt åt fem bedövade "husflu
gor", som serverades på fingerspetsen. Detta gjordes efter att Fågeln setts 
snäppa med näbben efter myggor. Nordsångaren klippte gärna med vingarna un
der födosökandet straxt efter Frisläppandet. 

Väderomständigheter kring Fyndet: Från och med den 16.9 rådde friska NNE
ENE vindar (max,., 16 m/s) över norra och mellersta Östersjön i,, lite drygt 
ett dygn. 

Med tanke på att nordsångaren Flyttar från häckningsområdet åt SE, mot 
Bortre Indien och För att få lite perspektiv på detta sörmlandsfynd, så kan 
det nämnas att nordsångaren är funnen 85 gånger i Storbrittanien. Med två 
undantag (1 ex 5.7 och 1 ex 30.10) ligger samtliga fynd inom perioden tidig 
augusti - mitten av oktober, medeltalet fynd är ungefär 3 ex/år för åren 
1958-76 och Shetlandsöarna har begåvats med över hälften av fynden. 

Summary 

0n the 20.9 1976 an Arctic Warbler was trapped and ringed at Hartsö-Enskär 
bird observatory (58.41 N/17.29 E). This is the mast southerly record in 
Sweden and als□ the first bird recorded at a Swedish bird observatory. 
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Nordsångaren i jämförelse med en gransångare. Foto: Jens Hultgren 
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Skäggdoppingar Foto: Karl-Erik Häger 

INNEHÅLL 

1 Antalet häckande Fåglar i Sörmland. 

Ingemar Nord 

23 Fågelrapport Sörmland 1976. 

Hans Petters!'ion 

39 Nordsångare (Phylloscopus borealis) anträffad i Sörmland. 
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