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F ågelrapport Sörmland 1977 
Bird Report Södermanland 1977 

·Hans Pettersson, Lars Broberg, Tony Haglund och Lennart

Wahlen

Denna rapport omfattar fågelobservationer av allmänt och regionalt intresse

fr�n landskapet Söde=nland (Srm) utom Södertörn under 1977. Upprop med pre

cisering av intressanta observationer inför denna rapport gjordes under hösten

1977 i INF"O nr 37. N�gra arter och typer av observationer, som ingick i uppro

pet, har ej behandlats, då inkomna rapporter varit Få och tidigare uppgifter
bristfälliga. Dessa liksom vissa arter, som i denna rapport endast presente
ra'ts utan koriroentarer, kormiei: att behandlas utförligare i korrrnande årsrappor

ter d5 mer material inkommit.
Föregående l'i:lpport avseende 1976 var införd i Fåglar i Sörmland 10 ( 1977) 

sid 23 - 38. 
Totalt inkom 829_ rapporter om 131 arter f'r/!m 69 rapportörer, vilket innebär 

en glädjande ökning av rapporteringen. Den ,regionala Fördelningen är tyvärr 
fortfarande sned med l�g andel rapporter och rapportörer fr�n Trosa-Vagnhärad 
och Katrineholm-Vingåker. Nedan redovisas antalet rapportörer och deras rap

porter uppdelade på olika områden. Rapportöi:erna har förts till områdena be
roende på bosättning eller huvudsakliga verksamhetsområde. 

Område Ant,all rapportörer Antal rapporter 

Nyköping-Oxelösund 15 200 

Trosa-Vagnhärad 3 22 
Södertälje-Järns 10 76 
Gnesta 6 9f, 

6tl'8ngni:is 6 109 
Eskilstun�-nungsör 17 191 
Flen-Malmköping 7 105 
Ka trine 1,0 L"Tl-lli ng�k er 5 30 

Den nya ordningsföljden av fågelarterna, som kommer att tillämpas i Sveriges 

Filglar, den nya förteckningen, och har använts i riksrapporten för 1975 (Ris

berg 1977) följs i denna rapport. 

Fåglar i Sörmland 11(1978):1-18 1 



Observationer av sällsynta och svårbestämda arter vilkas beskrivning �kall 

granskas av SOF:s raritetskommitte (Rk) kormier att publiceras senare sedan 

de bedömts och"godkänts. 

SMII.D□PPill[i Tachybatus ruficollis 

Ett par med ungar på vardera två tidigare kända häckningslokaler 1 närheten 
av Eskilstuna (LC,RB,HG) och Katrineholm (UR,LP). Under vår och sommar har 
enstaka fåglar iakttagits på vtterligare 10 lokaler men utan att häckning har 
kunnat pllvises. 

En vinterobservation: 1 ex den 9.1 vid Hl.lfllllelvik 1 Tunaberg (OF). Under häs
ten 3 ,ex Strandstuguviken, Nyköping den 24.9 (SBt). 

SKÄGGDOPPING Podiceps cristatus 

Några få vinterobservationer: 1 ex vid Femöre, Oxelösund den 1.1 (AO,LO) och 
1 ex Kylvattendammen, Oxelösund den 6-26.2 (SBt,DF,LD); 1 ex Skanssundet,
MBrkö den 4 och 23.12 (MS). 

En stor ansamling på 400 vuxna skäggdoppingar har rapporterats Från Marie
berg, Yngaren den 31.7 (GJ). 

GRÅIIAl'IEOOPPING P□diceps griseigena 

Ingen häckning. En ensam dopping hi:lvdade revir i Mälaren vid Tunavik, Ytter
selö åtminstone 30.5 - 10.7 (LK,LW, Eti ). 

Rastande fåglar: 1 ex Täckhammar, Långhalsen den 12.4 (LW) och 1 ex Enskär, 
Bälinge den 10 oco 11.10 (LW,DF). 

SVARTHAKEDOPPING Podiceps auritus 

Liksom 1976 rapporterad från åtta lokaler, minst 33 häckande par. En god lo
kal i närheten av Katrineholm hyste minst 10 par (LP) och två andra utanför 
Södertälje 7 resp 10 par (JE,PB). 

SmRSl'IARV Phalacrocorax carbo 

Under sOfllT18ren sågs storskarv i skärgården med 4 ex vid Lacka Trutbåda, Väs
terljung den 12.6 och minst 13 ex vid Hamnskär/Ljusskär, Bälinge den 20.7 (LW). 
I Yngaren 2 ex den 28.B (GJ). 

Under hösten flera observationer i Hjälmaren/Mälaren, bl a J+1+1 på tre lo
kaler i Hjälmaren den 24.9 (LC,TH,KC), 1 ex Gimpelstenarna, Granfjärden, Mä
laren den 4.9 (HG) och 5 ex Borbyö, Tumbo, Mälaren den 14.10 (PL). Vid Enskär, 
Bälinge sågs som mest 240 ex den 12.10 (LW). 

En helvit storskarv sågs bland de uvriga vid Enskär, Bälinge den ?-B.10 (LW). 

RÖRDROM Botarus stellaris 

Inte mindre än 81 tutande rördrommar rapporterade mot 44 föregående år. Lo
kalernas läge framgår av karta (fig. 1). För båda åren gäller att ytterliga
re ett okänt antal hanar bör ha hållit revir i stirmlandssjöarna då rapporte
ringen ingalunda kan ha varit fullständig. 

Utgår man från de kända värdena i provytan Söderfjärden i Mälaren, där an
talet revirhävdande hanar ökade Prån den tidigare rekordnoteringen 13 till 
20 (LB), förefaller en femtioprocentig ökning rimlig. Fä� Sörmland framstår 
197? som det bästa rördromåret hitintills under 1900-talet med sannolikt 
minst 100 hanar inom rapportområdet. 

Som vanligt satt de flesta rördro111Tiarna i mälarvikarna, totalt 43 hanar. 
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Figur 1. Karta över lokaler där tutande rörär001Tiar (Botarus stellaris) 
hörts under 1977. 

(Bittern in Södermanland 1977) 

Förutom i Söderfjärden bl a 10 i Tynnelsöfjärden (BÖ,m.fl.) och 7 i Galten 
(PL). På andra traditionellt goda lokaler hördes 7 i Gnestatraktens sjöar 
(Ll�, BK , flL ) och i. i Hallbosjön (LO,m.fl.). för första gängen gjordes en orga
niserad inventering av hela Långhalsen vilket gav 12 hanar (Llll,m.fl.). 

Inga vinterobservationer 1977. 

HÄGER Ardea cinerea 

Antalet kolonier och häckande par ökar. Sex nya kolonier (LW,AB,LC,LP,OP) 
och ökning i n�gra gamla (GJ,LW) har rapporterats. 

Med ledning av dessa uppgifter kan antalet häckande par i ca 17 kolonier 
inom rapportomrädet �ppskattas till ca 125. 

Övervintringarna fortsätter. I jan - feb: 5 ex i Eskilstunatrakten, 16 i 
Nyk öping-Oxelösundsomrildet. Två av dessa rapporterades sam funna döda. Under 
december även observationer i Katrineholmstra kten. 
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SVART STORK Ciconia nigra 
Ett ex vid Fågeldammarna i Molstabergs viltpark, Vårdinge från slutet av 
juni till mitten av juli (JA gm LW). 

SÅNGSVAN Cygnus cygnus 
Ett häckande par med 4 ungar på tidigare känd lo.�al i norra Sörmland (LC,HG, 
LK,LF,AL). 

Ett möjligen översomrande ex i Söderfjärden, Mälaren den B.5 och ?.8 (LB). 
Fem ex över Alspångaviken, Långhalsen den 20.5 (VH). En ad Strandstuguviken, 
Nyköping den 30.5 (OP). Ett par i Fräkensjön, Ludgo den 26.4 och en vecka 
framåt (AB). 

SPETSBERGSGÅs Anser brachyrhynchus 
Två ex rastade vid Svanviken, Nyköping den 29.3 (LW). 

BLÄSGAs Anser albifrons 
Ett ad ex vid Svanviken, Nyköping den 9-16.4 (DP). 

GRÄGAs l\hser anser 
Sedan 1973 uppträder gråg�s regelbundet under häckningstid i Söderfjärden, 
Mälaren (LB). Första häckning konstaterades 1977, då ett par med 4 ungar sågs 
utanför Strand den 21.5 (MB). Ytterligare ett häckande par med 5 ungar har 
rapporterats från Lundbysjön, Husby-Rekarne den 17.5 (KC). Något par har uppe
hållit sig i Bondkroken, Läggesta under sommaren men inga ungar sedda (HE). 

Av större Flockar sedda under våren bl a 23 ex i Näsnaren, Katrineholm den 
24.4 (UR) och 15 ex i Ekebydarm,en, Ripsa den 19.5 (LSt). 

Ansamlingen under eftersorrmaren i Tullgarnsområdet, Hölö räknades till 435 
ex den 7.8 (JE). Den 1.10 11\g 300-400 i det närbelägna Björkari:isund, Mörkö(MB). 

Tillägg 1976: 1,20 ex i Runnviken, Spel vik den 10.9 (AB). 

VIIBINDAD GÄq Branta leucoosis 
Tre sträckande mot SW/W vid Enskär, Bälinge den 9.10 (LW). 

PRUTGAs Branta bernicla 
Tillkorrmer en sommarobservation från 1974: 1 ex utanför O�elösund den 19.6 (A8). 

GRAVAND Tadorna tadorna 

Under häckningstid endast observerad i skärgården. En l•1ckad häckning vid 
Strandstuguviken, Nyköping där 1 par sågs med 6 ungar den 4.7 (GE), som mest 
5 vuxna Fåglar på lokalen den 17.4 (LO). Enst8ka par dessutom \/l,d Nävekvarn 
den 1.5 (LH) och Tullgarnsnäs, Hälö den 10. 7 '(MB). 

Sista observationen: 1 ex Skanssundet, Mörkä den 23.1 '1 (MB) .• 
Tillko11111er ytterligare 2 lyckade häckni�gar från vardera �ren 1974 och 1975, 

alla i skärgården öster om Oxelösund (AB). Dessutom 1 juv skjuten i Runnviken 
den 9.9 och ytterligare 1 juv iakttagen där 9.9 - B.10.76 (AB). 

BLÄSAND Anas penelope 

Fr�n den mest aktuella häckningstiden 15.5-15.6 föreligger en observation av 
1 par vid Tullgarnsnäs, Hölö den �.6 (LW). 
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SNATTERAND Anas strepera 

Ingen säkerställd häckning. Under våren enstaka par vid Strandstuguviken, Ny
köping den 24.4 ·(L□ ,AO), på en översvämning vid Ryssbergen

, 
Nyköping den �.5 

(UW), Skåraviken, Hallbosjön den 4-5.5 (LW), Gorsingeholmsviken, Strängnäs 
den 20.5-12.6 med parning! den 26.5 (LK,BÖ) och Skanssundet, Mörkö den 28.5
(PS). Dessutom en ensam hane vid Tullgarnsnäs den 5.6 (PB) och 6 ex i inre 
delen av Marsviken, Bergsharrrnar den 13.7 (CS). 

Några hästobservationer: 9 ex Eglasjön, Särbo den 18.9 (DF,DP), 2 ex Alby,
Runtuna den 22.9 (KK) och 6 ex 1åckhaITT11ar, Långhalsen den 24.9 (LW). 

KRICKA Anas crecca 

En vinterobservation: en hona i Nyköpingsån, Nyköping den 31.12 (AA). 

aRTA Anas guerguedula 

Endast rapporterad från 7 lokaler med totalt 10-12 par under perioden 30. 4-
6.6. Detta stöder bedömningen av Nord (1977) att ärtan endast är en fåtalig 
häckare i Sörmland. 

Största ansamlingen utgjordes av 4 hanar+ 1 hona i Hallbosjön den 7.5 (AD). 
Långhalseninventeringen gav endast 2 par ( LW,m fl). 

SKEDAND Anas clypeata 

Lika sparsam rapportering som av årta. Endast ca 10 par under perioden 28.4-
11.6 på 9 lokaler. Enda häckningen konstaterades vid Strandstuguviken, Nykö
ping, en hona med 5 ungar den 13.7 (GE). 

BRUNAND Aythya ferina 

Två vinterobservationer: en hone och två honor vid Gamla Oxelösund den 13.2 
(HP ) och 2 hanar i Kylvattendammen, Oxelösund den 20.2 (LO). 

En stor ansamling på 600 ex rapporterades från Tullgarnsnäs den 20.8 (JE). 

VIGG Aythya Fuligula 

Vinterobservationer den 30.1: Vid Alö och Beten utanför Oxelösund låg en stor 
flock på 3000-4000 ex. Längre in mot Oxelösund ytterligare en Flock på ca 
1500 ex (DF ). 

EJDER Somateria molissima 

I inlandet har ejder rapporterats från Hyndevadsström, Eskilstuna med 3 hanar 
och 5 honor den 16.4 (HG,SBt,RB) samt Från lövön i Hjälmaren med en hona den 
30.10 (SW). 

ALFÅgEL Clangula hyemalis 

En inlandsobservation under hösten: 1 ex i ö. Hjälmaren den 19. 11 (RB). 

SJÖORRE Melanitta nigra 

Några inlandsobservbtioner av rastare under vårsträcket: 4 ex vid Brobyö, 
Tumbo den 16.4 (PL), 3 hanar+ 2 honor i Nyckelsjön, Gåsinge den 1.5 (MK,BK) 
samt en 30-Flock i Söderfjärden, Mälaren den 8.5 och 1 par den 21.5 (LS). 

Under eftersommaren 1 ex i centrala Blacken, Mälaren den 7. 8 (LC,TH). 

5 



Småskrake Foto: Håkan Sahlin 

KNIPA Bucephala clangula 
Llinghalseninventeringen 1977 gav 113 par fördelade utmed hela sjösystemet 
under inledningen av häckningsperioden, en hög siffra med tanke på den sena 
invandringen till Sörmland (LW,m fl). 

SALSKRAKE Mergus albellua 
Totalt 96 observationer Från 27 rapportörer, varav 3 under jan-feb, 47 under 
mars-maj och 46 under sept-dec. 

Vinterobservationerna utgjordes av en hane i Eskilstunaån den 16.1 (LBo), 
2 hanar i Strandstuguviken, Nyköping den 9.2 (OP) och 1 par i Gamla Oxelö
sund den 13.2 (HP,IKg). 

Vårsträcket kulminerade under april (32 observationer) men många dröjde 
kvar in i maj. En hane, som slagit följe med två kniphonor, sågs så sent som 
den 29-30.5 i Norrtunasjön, Frustuna (MK,BK). Ytterligare en hane i par med 
kniphona vid Kronängen, Ludgo den 26.4 och 27.5 (AB). 

De Första höstfåglarna dök upp redan den 19.9 i Hagbysjön, Ärla (KC) men 
huvudparten passerade under oktober-november (19 resp 19 observationer). De 
största hästflockarna observerades vid Björkarösund, Mörkö ca 45 ex den 23.10 
och ca 55 ex den 5.11 (JE). På några kustlokaler stannade ett mindre antal 
och sex observationer gjordes i december. 

SMASKRAKE Mergus serrator 

Ingeh inlandshäckning rapporterad. Två par iakttogs dock vid ön Fläsket i 
Prästfjärden, Mälaren den 3.6 (LK). Minst ett par årligen i Likstammen under 
häckningstid, så även i år (AB). 
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Figur 2. Karta över lokaler varifrån per av brun kärrhök rapporterats 
1977. 

(Marsh Harrier in Södermanland 1977) 

GLADA Milvus milvus 

En tidigare ej publicerad observation från 1976: 1 ex vid Stora Lopptarp, 
Taxinge den 22.6 (BK,Sl'\). 

BRUN KÄRRHÖ.� Circus aeruoinosus 

1 

51-55 förmodade eller konstaterade häckningar har rapporterats och lokalernas
läge har markerats på karta (fig. 2). Antalet rapporterade häckningar motsva
rar ungefär antalet vid riksinventeringen 1969 (Andersson och Larsson 1971).
Rapporternas täckning dock sämre, bl a inge rapporter från Vingåker, Hjälma
ren och stora delar av Katri,eholmsområdet.

- Söder-järden har antalet par ökat från 7 1969 till 12 par 1977 (LB) och
i Långhalsen, som invente::'cldes 1977 från 7 1959 till 16-17 par (LW,m Fl), 
vilket motsvarar en -ördubbling av antalet par gentemot 1959. Dm denna trend 
är genomgående i hela Sörmland skulle över 100 par ha häckat 1977. Siffran 
�ynes dock något hög. Dm lokaler som hyste minst ett par 1959 men ej rappor
terats i år antas ha även ett par 1977, ti llkorm,er 23 par ti 11 det rapporte-
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rade antalet. Antalet par i Sö:-mland 1977 uppskattas därftir ha legat mellan 
?5 och 100 par. 

Fr.!in 22 par uppges att minst 51 ungar har•kcmrnit på vingarna, vilket mot
svarar 2,5 ungar per par. 

BLÅ KÄRRHÖK Circus cyaneus 
Fyra vinterobservationer av en hontecknad Fågel på no=ra MörKÖ den 29.1 (MB), 
5.2 (JS), 19.2 (MB) och 2?.2 (CGE). 

En sorrmarobservation av en han= vid Vansöåsen, Strängnäs den 30.7 (ÅN). 

ORMVRÅK Buteo buteo 
Dbservationar under jan-feb av minst ett ex vardera vid Nyköping '(AA,KK,Pa,LSt), 
Södertälje (5B), Flen (AD) och Mtirkti (MB). 

Decemberobservationer av 2 ex vid Flen (I ) och Svista (RB,VL,ME) samt 1 ex 
vid vardera Hölö (LW), Husby (KK), Södertälje (PS) och Stjärnhov (I�). 

FJÄLLVRIIK Buteo lagopus 
Observationer under jeci-feb av 2 ex vid Nyköping (KK,LSt) och 1 ex vardera vid 
Söderfjärden (LB), Byringe, Husby-Rekarne (KC) samt Närsjöfjärden, Husby-Rekar
ne (SBt). 

Decemberobservationer av 4 ex vid Gorsingeholm, Strängnäs (LK), 2 ex vid 
Lum.Ja äng, Strängnäs (ÅN), 2 ex Eskilstuna (RB,VL,HE) och 1 ex v,Jrdera vici Ökna, 
Floda (TL), Jäders k:a (SBt), Merlänna, Läcina (LK) och Lindö, Runtuna (KK). 

KUNGSÖRN Aguila chrysaetos 
Tre observationer under jan-feb: 1 ex den 8.1 Fjällsjön, Runtuna (KK), 1 juv 
den 16.1 Lugnet, Mörkö (PB,MBn) och 1 juv den 5.2 Valinge, Stigtomta (LSt). 

Aven tre noteringar under december: 1 juv den 18.12 mellan Kjula och Jäder 
(RB,IB), 1 ex den 11.12 Arsta, Ru."ltune (KK) och 2 juv den 26.12 Mörkö (JE,MP). 

TORNFALK Falco tinnunculus 
Inventeringsert. Tre häckningar i Nyköpingstrakten. Separat ri,d□visning följer 
i denna tidskrift. 

STENFALK Falco colurnbarius 

Ett ex observer<1t vid två tillfällen i slutet av juni 1975 vid Långsjön, Katt
nlis (8K ,BA). 

Två observationer under januari 1977 ev ett ex på Mörkö (MB,PB,MBn,KJ). 

LÄRKFALK Falco subbuteo 

Par, varnande fäglar eller konstaterade häckningar har rapporterats från 10 
lokaler (KK,TH,LC,KC,BA,TC). Observationer under häckningstid från ytterliga
re minst 9 lo�aler. Antalet häckande par i Söl'ITlland har uppskattats till 120 
(Nord 19'77). 

PILGRIMSFALK Falco peregrinus 
Vid Malmköping observerades 1 ex den 8.10 (PÄH,JEH,TW). 

RAPPHÖNA Perdix perdix 

Vinter, vår och höstobservationer ifrån Eskilstunatrakten (LC,SBt,TH), Mörkö 
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(JE,MP,K8,M8n,P8,KJ) samt en kull vid Trosa (KEF). 

VAKTEL Coturnix coturnix 
Spelande ex hörda vid Sund, Lerbo den 4.5 (LK) och utanför Vingåker den 10.6 
(LO,FA,BAt). 

SM�FLÄCKIG SUMPHÖNA Porzena porzane 
Ett ex observerat vid f d Valnaren, Länna den 8.5 (LK) och sammanlagt sju spe
lande ex i det inre av StiJ,mland. Ett ex vardera vid Skundern, Dunker den 17-
18.5 (TE) Lövsund, Runtuna den 3.6 (KK), 6.6 (JL), Långdunker, Hyltinge den 
4.6 (HP,lKg), Ålspån�aviken, Blacksta ca 20.6 (IN), Rölkärret, Dunker den 5. 7 

(TH), Hallb□sjön, Stigtornta den 19.5 (LO) och Spetebysjön, Lerb□ den 30.7 (LK). 

MINDRE SLMPHÖ!A Porzena parva 
En tidigare ej rapporterad notering, 1 ex med hanläte inspelat ca 12-14.6.74 
vid Måglaudd, Söderfjärden, Mälaren (LF, gin LB). 

Unde:r 1977 uppehöll sig ett ex med "honläte" vid Larslunda, Si.iderfjärden 
under två veckor i mitten av juni (Lf, gm LB). Fegelns läte inspelades. Vid 
Dagöhalm, LånghalsEn, Lerbo hördes även ett ex med "hor,läte" den 16.6 (LO,FA), 
17.6 (VM) och 23.6 (LW,AO). Även detta läte inspelades. Ett normalt antal 
noteringar enligt Pettersson 1977. 

KORNKNARR Crex orex 

Vid Spelhagen, Nyköping hördes ett ex den 20.5 (HP,IKg) och Förmodligen sanma 
ex spelade vid Svanvi�en den 2�s.6 (JL). Ett ex vardera hördes även p� följan
de lokaler, Stensjön, St Malm den 18 och 21.6 (LP), Spetebysjöns NV del, Lerb□ 
den 4.6 (LK) och Arby, Husby-Rekarne den 8-10.7 (KC). En nyligen död Fågel 
hittades vid Tista, Särbo ca 20.8 (gm LW). 

RÖRHÖNA Gallinula chl□ropus 
Liksom under 1976 har 1-2 ex övervintrat i Kylvattendammen, Oxelösund (DF,CS, 
LO,AO). 

STRAr�DSKATA Haematopus ostraleous 
Ingen inlandshäckning konstaterad. Ett par har funnits i Vngaren under flera 
år. I &r selgs paret den 8, 22 och 24.6 samt 6.7 (GJ). Ytterligare tv& inlands
observationer har gjo!'ts under häckningstid 2 ex pä Tovalundsholmen i Båven 
den 28.5 (TM) och ett fö.tbi5träckande ex vid Hyndevadsströrn, Eskilstuna�n 
den 16.6 (TN). 

Fyra inlandsobservati□ner omkring mitten av april och en i slutet av juli. 

SKÄRFLPBKA Recurvir□stra avosetta 

Ett ex rastade vid Strandstuguviken, Nyköping den 17-26.4 (LGK,LW,AA,LO). 

MINDRE STHANDP!PARE Charadrius dubius 

Par eller varnande fåglar motsvarande totalt 7 par ps se� lokaler har rappor
terats. Betydligt fler par torde häcka. 

LJUNGPIPARE Pluvialis apricaria 

Riksinventeringsart. Ingen häckning. Ett sent ex rastade vid Örstakärret, 
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Rödsp□v 

Stenkvista den 27.12 (SBt,ME). 

KUSTPIPAAE Sguatarola sguatar□la 

Foto: Karl-Erik Häger 

En sen vårobservation av ett ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 9.5 (OF). 

OVÄAGBECKASIN Lymnocryptes minimus 
Endast hästnoteringar. I Kovakärret, Malmköping Pångades och ringmärktes 26 
ex under tiden 24.9-26.10 (P�H,JEH,Tul). Ytterligare fem observationer, 1 ex 
Stensjön, St Malm den 15.9 (UR), 2 ex ejörkartisund, Mörkö den 1.10 (MB), 1 ex 
Idöholme, Söderfjärden, Mälaren den 8.10 (LB), 2 ex Norra Nyckelsjön, Gåsinge
Dillnäs den 8.10 och 6 ex på sacrma lokal den 9.10 (MK). 

DUBBELBECKASIN Gallinago media 

Fem ex i Kovakärret, Malmköping den 27.8 (JEH,TW). 

MORKULLA Scolopax rusticola 

Ett sent ex vid Skanssundet, Mörkö den 27.11 (MB). 
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RÖDSPDV Limose limose 

ttt ex vid Strandstuguviken, �yköping den 2�.4 (LO,AD,JS). 

STORSPOV Numenius arouata 

Per, spelande eller varnande ex motsvarande ca 32 häckande par har rapporterats. 
En uppgång jämfört mec de 23 par sam rapporterades '1972 (Nord 1973), vilket 
får tillskrivas en ökad uppmärksamhet för erte pga p;talad tillbakagång. 
Uppskattningen 120 par (Nord 1977) före�aller rinlig. 

RÖDBENA Tringa totanus 

Från den mest aktuella häckningstiden 15.5-15.6 Föreligger obse�vationer Från 
fyra inlandsl□kaler. På en av dessa lokaler Lövsund, Runtuna ha= �rten obser
verats under häckningstid årligen sedan åtminstone 1965 (KK). 

DVÄRGM&S Larus minutus 

Ett juv ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 8.5 (r!W) och 1 ex hört i Äl11es
tasjön, Flen den 16.6 (LO,FA). 

SILLGRISSLA Uria aaloe 
Under andräkning i Oxelösunds y�tre skärgård den 30.1 sågs saTTT11anlagt 7 ex 
(DF ,CS). 

Från 1976 års häckningssäsong har det sillkommit två observationer, 2 ex 
sågs söder Trutbådorna, Tystberga den 24.5 (AB) och en e:-sunge i samma områ
de den 23.7 (AB,EFa), vilka tyder på en häckning i ett nytt områ�e. 

Arten �1äckar årligen i en liten koloni om ca 50 par i Källskärsområdet, 
Oxelösund. 

RINGDU\JA Colurnba palurnbus 
En vinterobse1·vation av ett ex vid Länna bruk, Länn.1 den 9.1 (BÖ). 

TURTURDUVA Streotopelia turtur 
Ett e·x hört vid Blacksta, Gäsi.nge-Dillnäs den 20.5 (AL), ett ex hfirt på Tova
landet, Ripsa de7 29.5 (LC,HC,KC,A�C) och från sa1T1)'13 område den 5.6 (LC). 

Linden• 1,östen sågs ett ex vid Bränne, Jäder den 19.10 (58t). 

SPARVUGGLA Glaucidium passerinum 
En ej tidigare publicerad häcl.:ning "rå, 1976: en kull utflugna urigar (minst 
3) mellan Finnsjön Oc'l Axsjän, GI·yt den 13. 7. 76 (LJ).

Tre konstaterade häckning.ir 1977: en kull om minst 4 ungar vid Halmsjön,
Husby-Rekarne den 11..6.77 {LC), en kull om 7 ungar vid Lundbylöt, llusby-Rekar
ne de!') 13.6. 77 (KC) och en kull om 4 ungar mellan sjöarna Hälla:-en och Bjäl
ken, Arla den 16. 7.77 (SBt). 

Cirka 20 olika visslande hanar under våren och ungefär lika många rapporte
rade fr�n hösten. 

HORNUGGLA Asio □tus 

Totalt ar 73 □lika kullar rapporterats. Se separat artikel i detta numm�r. 
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JOROUGGLA Asio Flarrmeus 
Under hösten 1976 hittades en ringmär"-<t Fågel dlid p!I banvallen •Jid Stjärn
halm (HTh gm IK). Den var märkt som baunge straxt innanför Östersjökus·ten i 
Polen vid gränsen mot Savj2tuni□nen under sommaren 1975. 50111118ran 1976 ooser
verades jorduggla vid Flera tillfällen i dessa t.rakter mellan Nyköping och 
Oxelösund. 

Under 1977 hördes och sågs en spelande fågel vid SpetebysjOn, Lerbo den 
4.5.77 (LK). 

En htistobse:-vation vid Björkarösund, Mörkö den 19.11. 77 (MB). 

PÄRLUGGLA Aegolius fune:-eus 
Cirka 45 sp�lanje ex har hörts under v!\ren. De flesta av dessa har noterats 
i MälaTinllrden. En häckning vid Ärendal, Frustuna (LW). 

NATTSKÄRRA Capr:mulqus europaeus 
Atta spelande ex rapporterade från s�ilda delar av Sörmland (LH,LC,TR,LJ). 

�UNGSFISKARE Alcedo atthis 
En häckning p� tidigare känd lokal (LO) och en ob9erva�ion p� ytterligare en 
lokal und� häckningstid (BÖ). övrigt endast - abservatiomir (TH,SBt,BÖ,BN). 

HÄRFÄGEL Upupa epops 
En ej tidigare publicerad notering, 1 ex den s.i..7L vid Tovetorp, Öster-Malma, 
Ludgo (AB). 

Tre observationer 1977, 1 ex Svanvägen, Nyköping den 7.5 (l"tl gm IK), 1 ex 
Hagbyberga, Björkvik den 28.5 (LO) och 1 ex Listaborg, Lista den 25.6 (EG). 

TRETÄIG HACI-ISPETT Picoides tridactylus 
En opublicerad häckning 1975 i omrerfet mellan Axsjtin och Härbergssji:in, Gryt, 
där Fåglar segs mata ganska stora ungar i ett botiel, belåget i en hill, den 
13.7.76 (LJ). 

Under 1977 ore iakttegelser av en hane vid Söder järden, Mälaren under vå
ren och den 8.5 iakttogs även spel (LB). 

En höstnotering ev en homi vid AbborT"llossen, Gäsinge-Oillnäs den 25.9 (MK). 

TRÄDLÄRKA Lullula arbor�a 
Elva repporte� omfathlnde F�glar på 21 lokaler LL�der tiden 26.3 - 16.7, varav 
minst 6 troliga häckningar (LBo,KC,LC,LK,AL,PL,JL,U•l,/lf\J,L5t,LW). 

Jämför 33 "par" vid upprop 1972 (Nord 1973) samt nyligen uppskattad popula
tion i Sörmland: 120 par (rJord 1977). 

BERGLÄRKA Eremophila alpestris 
Ett ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 24.4 (LO). 

BACKSVALA Riparia riparia 

17 kolonier har rapporterats 1977 (ll-i,LK,GE,KK,TR,LW). Dm därtill läggs 10. 
kolonier som kontr□lleradP.s 1975 i delen som tillhö� Stockholms län (LW), så 
erhålls inom rapportområdet totalt 27 kolonier omfattande ca 2 775 bon. 

I nio kolonier kontrollP.r;u1e "'" .TH 1977 var ca 79'/; a11 bom:i hesl:lt.t.a. Det 
finns doc� rimligen ytterligare några kolonier i Sörmland. Kontrollera och 
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Figur 3. Läge och storlek p& rap�orterade oacksvalekolonier. De som marK�
ras med stjärna ko trollerades 1975. 

(Colonies of Sand t1crrtin, Riparia ripar;i.a reported From Söderman
land) 

rapportera dessa under 19?8! Se även Fig. 3. 

FORSÄRLA Motacilla cinerea 

Ett ex vid Skillebyholm, Järna de 1�.3 (SH). 

S!DENSVA�S Sombycilla ga�rulus 

SextoTJ rapporter omfattande ca 70 observa.,ioner. Under jan - april s�gs drygt 
1 70□ ex, varav en ans:aimling om ca 70:J ex vid Fröslunda i Eskilstuna i mitten 
av ja�uari (LC,SBt)� Vårens sista observation i Str2ngnäs gjordes den 5.3 
(LB) och därefter Finns endast fyra observatioTJer i Sörmland. Den senaste ut
gjordes av 8 ex �Jt NV vid Kvicksund den 30.� (LC). 

Under hästen anlände de Första sidensvansarna i slutet av oktober, sedan 
sågs i november ca 150 ex och i d2cember ce JOD ex. 
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STRÖMSTARE Cinclus cinclus 

En ungfågel sågs i Båven den 25.5 (LC). 

JÄRNSPARV Prunella modularis 
Troliga övervintringar 1976/77: 1 ex i Trosa i mitten av februari (EF ,LW) och 
1 ex vid Katrineholm den 27.2 (AD). 

RÖDHAKE Eri thacus rubecula 
Övervintringar 1976/77: 1 ex vardera i Nyköping (VO) och i Flen (AD) under 
jan. - mars. 

NÄKTERGAL Luscinia luscinia 
Ökningen Fortsetter. I Strängnäs koJ1111un hördes 97 sjungande ha ar (LK), runt 
Söderfjärden 41, (LB) och vid Nyköping 71 (NBF ). I samtliga dessa omrflden hal' 
ökningen varit ca 10 % sedan 1975, då arten inventerades och ca 550 hanar rap
porterades i Lrk Sörmlands rapportområde (se Wehlen 1975). 

Vid Hartsö-Enskär fågelstation fångades under hösten 7 näktergalar, vilket 
är det högsta antalet någonsin. 

SVART RÖDSTJÄRT Phoenicurus achruros 
En hane vid Salsta, Stora Sundby den 31.5 (GK). 

RINGTRAST Turdus torguatus 
En hane vid Norasjön, Vagnhärad den 23.4 (KEF). 

RÖDV1NGETRAST Turdus iliacus 
Vinterobservationer: 3-4 ex Flen dan 2-3.1 (AO,LO), 1 ex Eskilstuna den 16.1 
(SBt,LBo), 1 ex Söderfjärden, Mälaren den 5.1 (LB) samt s�flockar i Nyköping 
i december (KK). 

ÖUBBELTRAST Turdus viscivo�us 
Vinterobservetioner: 1 ax Berga g�rd, Aker den 1.1 (BÖ), 1 ex StenhaIT1111ar, Flen 
den 2.1 (AD), 1 ex 2 km SO Bälgviken, Husby-Rekarne den 7. 1 (LC), 1 ex Björka
rö, Mörkö den 9.1 (PB,m fl), 2 ex Hässelbyholm, Fogdä den 23.1 (BÖ) samt 2 ex 
Flen den 23.2 (LO). 

GRÄSHDPP3�"\JGARE Locustella neevia 
Inventerades under 1977. Se separat artikel i detta nUllller. 

FLODSIINGARE locustella fluviatilis 
En __ sjungande hane vid vardera Björndalsviken, Aspö, norr St:-ängnäs den 3-18.6 
(80,HP,LK,MT,LW,LD) och Stigtomta avloppsverk den 11.6 (VH). 

KÄRRSI\NGARE Acrocephalus palustris 

En sjungande hane hörd vid vardera Eknäs, Vrena den 8.6 (IN), Sund, Lerbo den 
11.6 (VH), Bergsundet, r>ärkö den 11-14.6 (PB,MBn,TGP) och Stigtomta avlopps
verk den 13.6 (LO). 
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Figur 4. Antal rapporterade 
sjungande anar eller par av 
trastsångare per år i rapport
området. 

(Annual num;ier cF singing males 
or pairs of Great Reed Warbler 
reported From Södermanland) 

15 

10 
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19- 65

TRASTSÄNG/l.RE Acrocephalus arundinaceus 

' ' I I 

70 75 

En observation Från 1976. Ett par observerades vid flera tillfällen under 
perioden 27.5 - 16.7.76 vid Lunda äng, Strängnäs (ÅN). 

Totalt har 14 hanar och ett par rapporterats Från 1977. Ett par vid Skun
dern, Dwnker den 23.5-21.7 och ytterligare en hane i sa!Mla sjö den 3-11.6 
(TE). Tre hanar hörda i Söderfjärden, Mälaren varav en vid Storängen, Helgarä 
den 4.6, en vid Ekeå9, Härad den 12.6 samt en vid Bergshan111ar, Fogdö den 28.6 
(LB). En hane härd pa vardera av följande lokaler, Hagbyberga, Björkvik den 
28.5 (LO), Gotthardsberg, Lerb□ den 1.6 (LO), Spetebysjön, Lerbo den 11.6 (LK), 
Ving�ker den 10.6 (LO), Duvenolm, Katrineholm den 7-11.6 (LP)', Gorsingeholm, 
Strängn�s den 8-1?.6 (LI'\), Brobyviken, K�icksund den 11.6 (PL), Södertuna, 
Frustwna den 27.6 (LW) och två hanar i Storsjön, Gåsinge den 12.6 (MK). 

Antalet registrerade sjungande hanar ha� ökat kraftigt under de två senaste 
åren, se figur 4. 

SVARTI,ÄJTA Sylvia atricapilla 

En vinterobservation av en hane i Södertälje den 9.1i (PB). 

GRANSANGARE Phylloscopus collybita 
Sommarobservationer: En hane stationär vid Strängnäs under maj-juni (BÖ,LK),
en hane Silinge, Sköldinge dan 14.6 (LW) och en hane Tunevik, Ytterselö den
10.7 (LK). 

MINDRE FLUGSNAPPARE Ficedula parva 

En utfärgad hane sjöng pil Lindö, Söderfjärden, Mälaren den 20.5 och 11.6 (LB). 
Tvi ex ringmärktes vid Enskär, Bälinge under hösten (H-E fstn). 

SKÄGGMES Panurus biarmicus 

Ny art för rapportområdet. Två ex observerades i Söderfjärden, Mälaren den 
8.1 (LB) och 1 ex hördes i Långhalsen vid Råby den 22.8 (LW). 
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SOMMARGYLLING Oriolus □riolus 
Tvä n□terir_gar, 1 ex i•,äs gård, '-!ållsta, Husby-'lekane den 30.5 (SE) och en 
hane Forssjö bruk, St Malm den 5.o (LP). 

NÖTSKRIKA Garrulus olandarius 
Invasionsflyttning under hös;;en. Vid HsJrtsJ-Enskär Fågelstation kL_minerede 
sträcket den 24-25.9, då 100-tals ex passerade. NytL fångstrekord 1977: 17 ex. 
I övrigt finns Fyra rapporter: 17 ex vid Strands bro, Söderfjärde, den 22.9 
(RB, YL), ca 100 ex mat SW vi.d liållsvikem, Väster ljung kl 07.15-'.JB.OO den 25.9 
(LW), samma dag ca 820 ex mot V vj d Marsäng, Be-rgs,amrnar kl 7. 1,S-'13. 35 (CS) 
samt 34 e>< not SW vid Strandstuguviken, �lyköp:in;i den 2.10 (LW). 

NÖTKRÄKA Nucifraoa caryocatactes 

Invasionsflyttning under hösten, Lrolige'l 'innehållande både inhemska och ost
liga (smalnäbbade) rasen. Vid '-tartsö-Enskcr fågelstEition sligs minst 411 ex, i 
övrigt Finns fyra ubservationer av sträckande Fåglar: 7+4 ex mot j vid Stjärn
halm, Oxelösund den B.9 (DF), 73 ex mot N vid Strandstu�uviker, Nyköpin den 
16.9 (CS), 18 ex mot W vid Stjärnhalm den 2L1.Y (CS) ocr 5 ex rot SW vid Strand
stuguviken den 2.10. 

RÄKA Corvus frugileous 

Ovanligt talrik under våren. Se separat artikel i detta mJJm1!!.l'. 

SVART KR�KA Corvus c. co:'One 

Ett e-x i par med en grå lcåka under häckningstid i Gnesta (Llil,BvR) och 1 ex 
sträckande norrut vid 9lacksta, Gåsinge den 24. 1. (RL). 

KORP Corvus corax 
Atta konstaterade häckningar varav en p ny lokal (BA,SBi:,LS�,LK,LW). 

BOFINK Fringilla caelebs 
Vinterfynd: 3 hanar Vrena de1 1.1 (LO), 3 hanar Söderfjärden, Mäla=en en 5.1 
och 1 hane pä samma plats den 26.2 (LB). 

STEGLITS Carcluelis carduelis 
Endast tv� häckningar rapporterade, i Strängn�s (l.l'i) oc Nyköping (VD). 

BÄ!l!DELKORSNPBB L□xia leuc□ptere 
Fem observationer av sträckande fåglar vid Enskär, Bälinge. 5 ex den 1.9, 
2 ex den 23.9 (i e,, flock om 15 korsnäbbar där möjligen samtliga var bändel), 
1 ex den 25.9, 3-lt e>< den 28.9 samt 1 ex den i..10 (H-:: Fstn). Dessutorn en 
observation av 13 ex på Selaö den 21.6 (LA). 

RDSENFINK Carpodacus erythrinus 
En rappotterad häckning vid Hjortsberga, Vår□inge (Llll). Vtte�ligare ett antal 
häckninger har förmodligen ägt rum på de sedan tidigare kända lokalerna i 
Mörkä-, Tullgarns- □ch Nykäpingsamr2dena (se Pettersson 197&). 

Minst 22 hanar har rapporterats från Nyköpings trakten (JL 
1
K½,6E ,LSt ,m fl), 
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9 från Mörkö (PB,MB,m fl) och 8 frän Tu_lgarn50111r0 det (LllJ,PB,m fl). Från tiv
riga delar av kusten her rapporter om sam:nanlagt ? hanar· bkoJnfl\it (DF ,HP, TR). 
I Strängnäs närmaste omgivningar har ingen rosenfi;ik hörta, r1en e, nane blev 
tillfälligt hörd på skilda platser vid Tunavik Vtterselti den ':5.6 och ·10. 7 
(LI-I). Runt Söderfjärden, Målaren hördes 6 hanar p� olika platser den 9.6-23.7 
(LB). En autfärgad rana vid Sundbyhalm, Sundby de'i t, oc 9.6 (LC,KC). Fr�n 
de västra delarna av S"rmland rappJrteras en outfär ad �1a e vid t'sgbyberga, 
Bjärkvik den 28.5 (LO), 1 hane Duveholrrssjön, Me"'.:rineh□lm der, 3J.5 cell 2.6 
(MJ) samt 2 hanar vid L3gniansö, Vadsbro der 2.6 (LW). 

TALLBIT Pinicala enucleator 
I santiand 'lled den kraftiga invaed enen som nådde _ · rmland i november 1976 ( se 
Wahlen 1976), har drygt 160 □bservati ner rapporterats, 011f'attande över S 000 
tallbUar. 

Av dessa sågs 18 ex l oktober 1976, ca 2 700 ex i november 1976 ocr, ca LOD 
ex i decenber 1976. Av Fiiola:- a i november noterades r;a 2 1100 ex oå sträck. 

Under Första riälften av-januari 1977 observerades sto�a lcc-ar i centrala 
Katrineholm, som mest ca 'r CD□ ex den 13.1 (LP), och l Eskilstuna, där bl a 
50-100 ex sågs vid Frlislunda den 15-16.1 (L8o, m fl). Fartfara,.,de ran,is då
rönnbär som föda åt tallbiterna. crter den 16.1 minskade antalet råglar snabbt.
Tosalt observerades under januari ca 2 000 ex, dock kan viss dubbelräkning
ha förekc1ro1it.

I Februari �apporterades ca 8D ex, i mara sågs inga tallbi.ar alls �en i 
april gjordes två observationer: 1 ex mot norr vid Bärb□, nnrr fyköping den 
1.1, (LW) och l.-6 ex vid liällefarsnäs den 9.4 (LO). 

Fr�n hösten 19?? finns en □bservatinn: 16 ex vid Pålsundet, Mö1•kö den 30.10 
(PB,UB,KJ). 

STE�lKNÄrn Coccothraustes coccothraustes 
Ett l·i:ickningsförsök vid Ec:.Cersta, Halla (GJ) och 1 juv Vid Fagerv::.�, earva 
den 22.? (L8). Dessutom ett 10-tal anar/revir under h5ckningstid, Främst vid 
Strängnäs-51:iderrjärden, där arten uppt.äder regelbundet (LB). 

Under jan-mars rapporterad från �örkö, Eskilstuna, Vansö, yköping, Trosa 
och Gnesta (PB,M8,S8t,8Ö,KEF,OP,LW). 

VIDESPARV Emberiza rustica 

En hane i övergångsdr-äkt vid BlacJ<sta, Gåsinge den 2'7.8 (RL). 

Aanoo1·ti:irer ocl1 ob9ervatörer 
AA=Arne Andersson, AB:1-\nders By lin, AL=tlrne Larss::m, A1�C=Anne-M::ir Ca1•l0san, 
AJ.=Anders Olauss□n, BA=B"rger Andersson, BAt=Bo nltste□t, 81',:Be=til Karlsson, 
BvR=Björn von Rosen, BÖ=BeTt Östf-'0111 1 CGE=C-G Elinder, CS=Glaes Svedlindh, 
DF=Dan Frendin, [F=El�s Fredr1ksson, E ra=Erik Fabrici.us, EG=Er ard Greneus, 
FA=Folke Andersson, G�=Gö:ran Ernstav, GJ=Gunnar Johansson, bK=Gästa Klingspor, 
HC=Hjördi� Carlssar., YE=Hans Eliasson, H-E rstn=Hartsö-Enskär fågels�atian, 
HG='-1åk3n Gllledal, HP=Hans Petterssor, HTh=Yenry Tt1amande_, 1-tJJ=Henrik Walden
str"m, 1K=l KikBren, IKq=lnget· Karlberg, IN=Ingemar �ord, JE=Johan Ehrl�n, 
JEH�.Jan-Erik Hi:igerratn, JL=Jan Li.nder, Jla=Johan L rsson, JS=Jan 5jöstadt, 
KC=Kent Carlsson, KEF=Karl-Erik Fahlen, KJ=Kenneth Johansson, K�=Kjell Karls
so,i, Ul=lei: Andersson, LB=Lars Broberg, LBo=Lennart Boluno, LC=Leif Carlsson, 
LF=Lars Fredri1<sson, LGK=Lars-Gunnar l',arlsson, LH=LPi - Hi.ldeby, LJ=Lars Jacobs
son, LK=Leif Ka.,lsson, L"l=Lennart Magni, L□=Lars Oleusson, LP=Lennort Petters
son, LSt::Leif Sdll, LW=Le.nnar Wahlen, MB=Magnus Brandel, MBn:.:Magnus Berggren, 
ME=M Eriksson, MJ=Mårten Johansson, l'!'.=Mats Karström, MP=Mats Persson, Ml= 
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Martin Tjernberg, MÖ��Ell'gareta Österlundh, �BF=Nyköpings Biologiska Förening, 
□P=□lle Pers, PB=Paul Berggren, Pl=Pontus Lindberg, PÄH=Per-llke Hägerroth,
RB=Rune Blomqvist, RL=Rolf Larsson, SB= 5tefan Bengtsson, SBt=Stefan Bleckert,
SE=Stig Enetjärn, SH: Stellan Hedgren, TE=Tage Eriksson, TGP=Torsten Green
Petersen, TH=Tony Haglund, TL=Thomas Lundell, TN=Tero Niemi, TR=Thomas Rafstedt,
TW=Tage Wahlberg, UB=Ulf Berggren, UR=Urban Rundström1 UW=Ulf Widemo, IIH=Valde
Halmgren, VO=Viking Olsson, YL=Yngve Lindblom och .1\ilJ=Pke Norman. 
IB=lnga Blomqvist. 

51..11M1ary 
The above paper is a report on birdobservations (rrostly af locsl interest) 
within the province of Södermanland during 1977. It deals with the following 
types af observations: rare visito:-s/breeders, scarce breeders, regular but 
scarce passage migrants, remarkably early ar late migrants, wintering migrants 
in-land observations a f coastal/marine species, invasion species and species 
under census. 
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Råkans Corvus frug1/egus uppträdande 

Sörmland våren 1977 
The Spring Occurence of the Rook Corvus frug,1egus in Södermanland 1977 

Lennart Wahlen 

I Sörmland har råkan häckat vid endast ett tillfälle (S0F 1970), vilket sked

de före 1911. Idag Finns närmaste tiäckplatser med stärre kolonier vid Linkä

ping i Östergötland och vid Uppsala i Uppland. 

Under häst- och vårflyttningen ses dock årligen råkor i Sörmland, vanligen 

enstaka eller några få exemplar, och då inte sällan tills�1111lans med rastande 

Flyttkråkor. 

Våren 1977 bjöd på råkor i ett antal som vida översteg det normala. Obser

vationer gjordes på många platser i Sörmland under tiden mars-maj 1977. 

Efter en rapportuppmaning i FSO:s medlemsblad INFO i oktober 1977, har i 

efterhand erhållits rapporter från 29 personer som sett råkor under den gång

na våren. 

Totalt inrapporterades 100 observationer av 599 råkor Från perioden 6 mars 

- 28 maj 1977. Däremot finns inga rapporter alls från jan - feb. Trots att

dubbelräkning kan ha förekommit i några fall, så ger tabell 1 en antydan om

hur antalet rastande råkar varierade under våren 1977.

Tabell 1. Observationer av råka inom Sörmlands rapportområde under våren 
1977. 

(Observations af Rock in Södermanland during the spring 1977) 

Månad Period Observationer Exemplar 
{Month) (Period) (Observations} (l)lumber) 

�ars 1 - 15 16 110 

16 - 31 27 11,2 

April - 15 19 86 

16 - 30 20 172 

Maj 1 - 15 13 55 

16 - 31 5 25 

Drygt hälften av observationerna gäller 1-4 råkor, medan 9 observationer 

utgörs ev flockar cm minst 20 ex. De allra största ansamlingarna noterades i 

form av 50 ex den 15.3 vid Stenkvista söder om Eskilstuna (Erhard Greneus) 
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och vid Lindbacke, Nyköping där 42 ex rastade den 22.4 (Lennart Wahlen). 

Granskar man observationernas Fördelning i tiden (se även tabell 1), så kan 

man skönja toppar 13.3, 17-23.3, 1.4 och 22-24.4 dä antalet observationer var 

högre. 

De senaste observationerna gjordes vid Ärla 22.5 (2 ex), Kvicksund 23.5 

(20 ex) och Mörk□ 28.5 (1 ex). Observationen vid Ärla utgjordes av två råkor 

med ett beteende som inte utesluter häckningsförsök (Tony Haglund). 

Endast tre sträcknoteringar föreligger, nämligen 2 ex vid Fd Valnaren, Län

na 5.4, 4 ex vid Akra, Bi:irbo 15.4 s�nt 20 ex vid Säbyviken, Kvicksund 23.5. 

I samtliga fall sträckte fåglarna m ot norr. Särskilt intressant är observa

tionen vid Kvicksund, där en flock om 20 råkor sågs ly fta, skruva sig upp på 

hög höjd och sedan sträcka norrut (Pontus Lindberg). 

Diskussion 

Varifrån kom då alla dessa råkor? Ja, låt oss gå tillbaka till hösten 1976, 

så kanske vi finner svaret. 

I mitten av oktober 1976 rådde under flera dagar i följd en hård ostlig

sydostlig vind över Östersjön. Samtidigt sträckte sig ett omfattande regnom

råde från Polen mot nordväst till södra Norge, se väderkartorna från 15.10 

och 16.10 nedan. 

Under dessa dagar, och de närmast följande, gjordes flera intressanta ob

servationer av Fåglar som österifrån nådde södra Sverige, uppenbarligen pga 

vindavdrift under flyttningen. En av de artar sam noterades i □normalt start 

antal var just råkan. 

Vid den danska fågelstati□nen Christiansn utanför Bornholm sågs endast ett 
fåtal r�□r 3-14.10.1976, men den 15.10 anlände 1000-1500 ex till Christians� 
(Pihl & Rabnl 1977). 
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Rå!<a rote: Viking Olsson/N 

Vid Ottenby på södra Öl nd gjordes sträckförsök av 35 ex den 12.10 och 110 
ex den 15.10 (Lars Lindell i brev). Den 16.10 registrerades vid Ottenby ett 
"nordsträck av över 500 råkor" (Hjort & Lindholm 1977) 1 och samma dag sågs 
över 2000 råkor på södra Gotland (Högström 1977). 

Den 20-21 □ktober avtog den hårda sydostvinden och det nännda nederbärds
området·över bl a södra Sverige upplöstes. Samtidigt noterades ett mycket 
kraftigt sträck av -iera arter vid Falsterbo, och för råkan blev dagssu1m10rna 
6.900 resp 3.100 ex. Under hösten 1975 räknades totalt 20.750 sträckande rti
kor vid Falsterbo, en summa som är den ojämförligt största någonsin på denna 
lokal (R□os 1977). 

l Sörmland har inga anmärkningsvärda observationer rapporterats från hösten
1976. 

Däremot anges 2 ex den 7.11 vid Ha,marö f�gelstation i Väm,land som anmärk� 
ningsvärt (Ehrenr□th 1976). Och i Möre och Romsdals fylke på norska Vestlan
det Tegist-reredes en mindre "invasion", lfled i genomsnitt ca 30 observerade 
ex per m&nsd 1Jnder dec 1976 - april 1977 (Valde 1977). 

Fr�n Närke rapporteras 1-2 övervintrande ex vid □set, oc'1 där har "under 
inget tidigare �r råkor observerats så ofta" som under 1977. Detta gäller 
både under vårsträcket och under sonmaren. Som mest sågs 32 ex den 5.8 (Jo
hansson 8 Bensch 1978). Även vid Kvismaren gjordes observationer under som
maren, 4 ex svarade'för den första kända översomringen av rå!<a vid lokalen 
( Schildt 1978) • 

Slutligen skall nämnas en sammanställning fr/',n Stockholmstrakten, dvs ost
ligaste Sörmland och syd6stre Uppland, där ca 1200 råkor redovisats från mars
april 1977. Dessutom genomfördes en äckning (Staav 1978). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att råkan var ovanligt talrik i bl a Sörmland 

under våren 1977. 

Detta omfattande v3rsträck över östra Svealand var troligen ett resultat av 

den Vindavdrift som rå orna råkade ut ör redan under hösten 1976. Övervit

ringsområdet försköts lit väster, och med sin normala sträckriktning under 

våren hamnade råkorna på fel sida om Östersjön. Motsvarande förflyttningsex

periment har gjorts med kråkor (se t ex Staav 1978), och det gav ett resultat 

vars motsvarighet nu erhållits på naturlig väg. 

Mycket talar således för att det var råkor med ett ostligt ursprung som 

drog nor11ut genom Sörmland i mars-maj 1977. 

Summarv 

T�e Rook is normal_y a scarce passage migrant in the province af Södermanland 
and is ther not unusually in the conpany of Hooded Crows an passage. 

Tne 11unber ::if Rocks seen dur_ng spring 1977 widely surpassed the usual with 
599 birds observed 6.3- 28.5 (no reports from Jan. - Feb.). 

An explanation to this can be Found in the weather of autumn 76, when in 
mid-□ktol;Jer strong E-SE winds prevailed for several days and aln extensiva pre
cipitation area stretched from Poland to S□uthern '□1way. 

This period ofFered many intEresting observa ions af birds reaching Southern 
Sweden from the east, possibly a result of winct-drift during migration and the 
Rock was □ne such species. 

As the wintering areas were pr□jected te the west, Rocks on spring passage 
with normal d_rection w�uld find themselves on the wrong side of the Baltic 
and account For spring observations in Södermanland. 
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Hornugglans fluktuationer 
Fluctuations in Long-eared Owl. As10 ows

Ingemar Nord 

Det är inte lätt att bilda sig en uppfattning om hornugglans före

komst olika år i Sverige. De numera centralt san�anställda rapporter

na i Vår Fågelvärld utelämnar arten helt. Tidigare nämndes den åt

minstone för vissa landsändar, nämligen de år då många ullar rap

porterats till den lokala rapportkommitten (Lrk). Skulle man döma 

av de rapporterna, så saknas emellertid hornugglan it ex Skåne, 

Blekinge, större delen av Småland, Skaraborgs län och på Västkusten. 

Inte heller har fågelstationerna ansett hornugglan värd att tas 

med i rapporteringssvstemet för invasionsfåglar, trots de regelbund

na växlingarna i fångstsiffrorna. 

Här redovisas huvudsakligen förhållandet i Sörmland, men med ut

blickar på landet i stort. 

Tidigare har upprop gjorts om hörda kullar i Sörmland 1965, 1970 

och 19?3 (Nord 1974). För åren 1974-1977 redovisas här de kullar 

som spontant rapporterats till Lrk (tabell 1). 

1973 var ett toppår med 73 rapporterade kullar, 1974 ett nedgångs

år, 1975 bottenår, 1976 uppgångsår och slutligen 1977 ett toppår med 

72 spontant rapporterade kullar (figur 1). 

Tabell 1. Hornugglekullar i 5äJ'mland per kommun och år. 

Broods oF long-eared owl in Södermanland per municipelitv 
and year. 

Kommun/område 1966 

Eskilstuna 11 
Strängnäs 1 
Vingåker 2 
Viatrineholm 5 

Flen 8 
Gnesta/Bjärnlunda 4 
Trosa/Vagnhärad 0 
Nykjjping 7 

Oxelösund 0 
Stockholms län (W Sä-

dertälje kanal) 1 

Summa/total 39 

1970 1973 1974 1975 1976 1977 

2 16 4 1 5 17 
D 6 10 D 0 14 
1 0 0 D 0 □ 

0 5 1 D 0 1 
1 15 10 D 0 10 
1 10 2 1 3 11 
1 D 0 0 D D 

2 20 0 0 4 12 
2 D 0 0 0 2 

□ 1 0 0 0 5 

10 73 27 2 12 72 

Ft\gla 1 s··rmianrJ 11( 197A): 23-29 23 



I ••, - I - I • 

... 

1977 

tJ ,\ I I I< S' 

Figur 1. Rapporterade hornugglehäckningar i Södermanland 1977. 

Broods af long-eared owl Asio otus in Södermanland 1977. 

Ur diverse källor har ett visst material kunnat fås fram för lan

det i övrigt. Data för alla fem åren föreligger endast från Kvisma

ren och Öland. Trenden är densamma sam i Sörmland med 1973 och 1977 

som toppår och lägre siffror därE?mellan. I övriga Götaland och söd

ra SvE?aland tycks 1973 likaledes ha varit ett mycket gott 1lir (150 

kullar i södra Västergtltland). I narra Svealand däremot, föreraller 

1974 ha varit bättre än 1973 som var ett uppg�ngsär (31 - 87 i Upp

land och 56 - 139 i Västmanland). 1975 saknades hornugglan helt i 

Värmland □ch i Uppland hördes bara 2 kullar 1976. 

Även i Norrland tycks 1974 ha varit toppåret (23 i Lycksele lapp

mark mot 1 året före), men läget 1975-1977 är okänt. Ett försök �tt 

beskriva hornugglans växlingar görs i figur 2. 
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1970 71 72 73 

74 75 76 1977 

Figur 2. Hornugglans växlingar i Sverige 1970-1977 - ett utkast. Pi
larna anger ringmärkning vid några fågelstatianer på hästen. 
Fluctuatians in long-eared owl breeding in Sweden 1970-1977 
- a suggestion. Arr□ws indicate ringing in the main bird
observatories during autumn season. 

�toppår 
� top year 

� 1;1PPQångsår P'777,;I nedgång sår 
� increase i:'.'LLLJdecrease 
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Gammal nornuggle från en av de ern räckningarna vid Hallbosjön 1973. 
Foto: Viking Olsson/N.

Periodicitet 

rinns det nägon tendens i materialet? Ja, precls som andra ugglor 

och smågnagarna har hornugglan toppår vart tredje eller vart rj�rde 

år, men toppåret uteblir ibland, så att intervallet blir 7 eller 8 

år. I Sörmland inföll de senaste toppåren 19?7, 1973 och 1965. Top
pen 1969 eller 1970 tycks ha uteblivit. Samma årtal gäller sannolikt 

för Götaland och södra Svealand, medan norra Svealand och Norrland 

har en förskjutning på ett �r. 1966 tycks dock ha varit toppår åt

minstone upp till Värmland och Dalarna. 

Flyttning 

I figur 2 har också de största Fångståren vid några fågelstati□ner 

markerats. Som angetts tidigare (Nord 1974) sker invasionsrtlrelser 

hes hornugglan drygt ett �r efter toppsäsongen här i S5rmland. 1974-
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1976 infull emellertid tre goda höstar efter vaTandra vid de svenska 
och sydfinska Fågelstat.ionerna. Kända summor: 120 - 260 - 70. 1973 
och 1977 låg Fångsten på endast något 10-tal ex. 

Om toppåren inföll enligt figur 2, kan den "fördröjda" flyttning
en Förklaras rned gnogarotomrnens växlingar. Efter den goda säsongen 
1973 i södra Sverige fanns det fortfarande gnagare under hösten: 
i.ngen anlednlng att Flytta. 1971, flyttade sydsvenska och delvis 
mellansvenska hornugglor ut därför att gnagarna började ta slut, i 
sydsverige redan inför häckningen. 1975 lyckades Få hornugglor häc
ka pga total gnagarbrist med åtföljande massutvandring på hösten. 
1976 hade gnagarna börjat öka i sydsverige och det borde inte för
anleda utflyttning på hösten. Cndast Dttenby tog ett större antal. 
Det är dock inte säkert att deras 65 hornugglor var svenska. [n var 
nämligen märkt i Lettland en dag röre fångsten vid Ottenby. 

Fångst vid Fågelstationerna sker således vid nedgÄngs- eller bot
tenår för gnagare eller pga inflygni�g österifrån. 

Häckningstid 

Ur rappo!'terna rd\n Sörmland har en sammanställning gjorts av obser

va tionsdatum för hörda kullar. Som framgår av figur 3 sammanfaller 
observatjonsperioderna för goda år (a) knappt med de d�liga åren (b). 
Även om datum för hörd kull är ett trubbjgt m�tt (kläckdatum är 
självklart bäst), så framgår aet klart att kullarna under toppår (A 
= summan av alla a) är tidigare än dåliga år (B = summan all alla b). 

Hornuggleunge ring
inärkt vid Horn, Sjö
ss, 21 juni 1969 
{ uppgångs år = se 
kull). 
Foto: för f . 
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Figur 3. 

14 15 16 17 18 19 

• • 

20 21 

Datum för observation av hornugglekullar. a = topp�r, b = 
bottenår. A = de tre toppåren, B = de fyra bottenåren. In
ternationella tiodagaraperioder: 14 = 11-20 maj •.. 21 = 
20-29 juli. Tunn linje = observationsperiod, tjock linje =
1 standardavvikelse från medelvärdet= tvärstrecket.

Observation date af broods of long-eared owls in top years 
(a) and low years (b). Fine line = obs. period, thick line

= 1 std. dev�ation from mean. A = the sum of alla, B = the
sum of all b. 14-21 = int. ten day periods.

Vid t-test framgår att skillnaden mellan medelvärdena 6 juni och 3 

juli är signifi�ant (p < .001). 

Kan skillnaden ha en naturlig förklaring? Ju förr häckningen äger 

rum, desto mera erfarna och kapabla att klara sig är ungarna dä häs

ten kommer. Är det gott om sork som 1966, 1973 och 1977 sker häck

ningen tidigt. Under dåliga år gäller det att över huvud taget Få ut 

kullen. Gnagarbeståndet är varje år som lägst i skiftet vinter-vår, 

där�fter produceras åter nya kullar. Sena häckningar sådana år in

nebär att ungarna kan födas upp med de nyproducerade gnagarna under 

sommaren. 

Eventuellt kan det vara så, att många hornugglepar försöker häcka 

även sådana år, men endast de senaste lyckas och det är deras kullar 

vi hör. Annars undrar man var hornugglorna är under d§liga år. Häc

kar de norr om sin Födelseplats, där gnagarna är rikligare? 

Nederst nästa sida: Hornuggleunge i imponerställning. Sen kull v:d Hallbo
sjön: i. juli 1965. .Foto: förf. 
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Slutligen ett tack till alla rapportörer: 
197�: G Ernstav, T Haglund, L Karlsson, I Nord, J Sjästedt, L Wah

len. 
197�: T Haglund, L Karlsson, R Larsson. 

197G: P BerggrP.n, T Haglund, n Cerlsson, L Carlsson, C Svedlindh, 
L hJahlen. 

1977: P Berggren, S Bleckert, S Enetjärn, D Frendin, T Haglund, 8 
Karlsson, K Carlsson, L Carlsson, L Karlsson (15 kullar), M 
Karström, R Larsson, P Linaberg, J Linder, I Nord (14 kullar), 
8 Nordh, A Norman, H Pettersson, L Wahlen (15 kullar), u Wi
dt!mo, i3 Östholin. 

Sumrnary 

The reports of long-eared owl broods ·n Sädermanland in 1974-1977 
are presented (tab. 1 Fig. 1) and compared with 1966, 1970 and 
1973. From various papers the status in different years has been 
camµlled ln Flg. 2, suggestlng an intcrval of 3 or 4 years between 
top years. Au.umn migration follow a season wlth decreasing ar low 
small roctent population ar perhaps, as in 1976, from the baltic sta-
1:es. In top years the broods are earlier than in law years ( p < .001, 
fi g. 3). 

Litteratur 

Nord, I. 197!,. Hornugglan i S5rmland 1973. - Fåglar i Sörmland 7: 
85-88.

Manus inkommet mars 1978. 

Ingemar Nord, Sundtorp
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Gräshoppsångaren Sörmland 1977 

The Grashopper Warbler Locusrelfa naevia in Södermanland 1977 

Leif Karlsson 

Gräshoppsångaren har under de senaste åren blivit allt talrikare i Sörmland 

och därmed har arten inte regelmässigt rapporterats till rapportkonvnitten. 

För att Få en bild av artens numerär i Sörmland beslöt FSO:s årsmöte att 

totalinventera arten under 1977. Författaren utsågs till ansvarig för inven
teringen inklusive sartmanställningen av resultatet. 

Någon direkt jämförande inventering har tidigare ej gjorts av gräshoppsånga
ren i Sörmland med undantag av riksinventeringarna 1957 och 1968 (Enemar 1957 

och Källander 1970). 1957 inrapporterades inget ex från Lrk Sörmlands verk

sa�hetsamråde (däremot 3 ex från Södertörn). 1968 inrapporterades 49 ex Från 
Lrk Sörmlands verksamhetsområde av 10 rapportörer. 

Inventeringen 

Metodiken var att registrera alla sjungande gräshoppsångare under högsäsong. 

Upprop utgick till samtliga medl!!rrrnar i april 1977 via INFO nr 35. Senare 

skedda ett samråd med Lrk Stockholm strakten, där det beslutades att invente

ringen skulle omfatta hela landskapet Södermanl�nd, alltså även Södertörn. 

Avsikten med detta var att erhålla sama indelning som i Förteckningen över 
Sveriges fåglar. Ett extra INFO utgick till medle11i11arna i FSO om detta. Upp
rop publicerades även i Fåglar i Stockholmstrakten. Någon direkt inventering 

har alltså inte skett på Södertörn, då samrådet skedde efter högsäsongen. 

Detta resultat kan därför ej jämföras och integreras med övriga Sörmland utan 

redovisas för sig. 

1 uppr opet uppmanades medlemmarna att om möjligt konstatera om xespektive 
individ var stationär eller tillfällig. Vidare om det var en rry lokal eller 

om arten hörts där tidigare. Även negativa förändringar jämfört med tidigara 
år önskades, liksom konstaterade häckningar. 

Målsättningen kan tyckas vara hög för en så pass vanlig art som gräshopp

sångaren och möjligen har denna målsättning avskräckt några att överhuvudta
get lyssna efter gräshoppsångere. Men motsatt förhållande har också Förekoir� 
rnlt d.v.s. att några känt sig stimulerade av målsättningen. 

30 Fåglar Sörmland 11(1978):30-34 



,. 

• 

e 2-4 

• 5-8 

-i t I I I 

... .... , - - -

Figur 1. Karta aver gräshoppsångarl□kaler i Sörmland 1977. 

(Singing Grashcpper Warblers recorded in Södermanland 1977) 
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Under tiden Från cirka mitten av maj till mitten-slutet av juli har 110 sjung

ande gräshoppsångare Från 65 lokalE!l" inrapporterats. Av dessa var 53 med säker

het stationära och 9 rapporterades som tillfälliga. Övriga (1,8) är □klara, d� 

endast ett besök gjorts pl'i dessa lokaler. Siffrorna, gäller För Lrk Sörmlands

rapportområde. En viss dubbelräkning kan ha förekommit, då ibland lokala far

Flyttningar mellan närliggande lokaler föreko�r. 

Samtliga ex är uppförda på karta För att ge den geografiska spridningen (fig. 
1). 

§.äE[e_!tgr_Q 
Endast 8 exemplar från 6 lokaler rapporterades från Södertörn. Därav var 4 sta

tionära, 2 tillfälliga och 2 osäkra. Lokalerna, som ej är uppförda på karta, 

är spridda över nästan hela Södertörn. 
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Hur väl inventerades Sörmland? 

19 personer har skickat in rapporter från Lrk Sä1"11lands oinr�de och 4 personer 

från Södertörn. 

Arbetsinsatsen har varit ojämn av flera orsaker. Den höga målsättningen har 

tidigare berörts. Arbetet med fiskgjuse i Båven·har gjort att personer syssel

satta med detta ej haft tid att engagera sig i gräshoppsångarinventeringen. 

Långhalseninventeringen däremot tycks ha haft positiv effekt För denna inven

tering. Atlasruteinventeringar och häckfågeltaxeringar är andra a betsuppgif

ter som har betydelse i sarmianhanget. Vad gäller Södertörn bör efterhandsupp

ropet ha påverkat resultatet i nega iv riktning. 

Vissa delar är emellertid bra inventerade t.ex. delar av Eskilstuna kommun 

(NV-delen, Eskilstunaån mellan Eskilstuna och Östra Hjälmeren, Ärla-Stenkvista 

och Söderfjärden) hela Strängnäs kommun, Gnestatrakten, Nyköpingsån och Llng

halsenom:d!idet. 

Dåligt inventerade är Vingåkers och Katrineholms kommuner (med undantag för 

långhalsenområdet). 

Hur mångB stationära gräshopps&ngare fanns i Sörmland 1977? 

Av de 62 exemplar, som konstaterades stationära (53) respektive tillfälliga 

(9), är andelen stationära ca 85%. Dm vi hypotetiskt skulle antaga, att sarrrna 

förhållande gäller för de övriga 48, då skulle 41 av dessa vara stationära. 

Detta skulle innebära, att totalt 94 exemplar var stationära. 40 av dessa 48 

är rapporterade hörda efter den 10.G, vilket tyder på att sifrran �1 inte är 

helt orealistisk. Författarens egna erfarenheter av arten visar på, att Fynd 

vid denna tidpunkt i de allra flesta fall är stationära Fåglar. 
Med tanke på att vissa delar av Sörmland, där gräshoppsångare bi:lr finnas, 

blev ofullständigt eller inte alls inventerade, så kan men räkna med en slut

siffra på cirka 100-150 exemplar för 1977. 

Ingemar Nord beräknade □irka 100 "par" 1 sin skattning-av antalet häckande 

fåglar i Sörmland (Nord 1977). 

Populationsförändringar 1970-77 

Hur har då utvecklingen sett ut under 1970-talet? 10 lokaler har kunnat Följas 

i obruten följd under åren 1970-77. Ssrnrnanlagda antalet sjungande hanar per år 

för dessa lokaler är Följande: 1970 - 23 st, 1971 - 11 st, 1972 - 12 st, 

1973 - 22 st, 1974 - 10 st, 1975 - 16 st, 1976 - 31 st och 1977 - 38 st. 
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Dessa siffror pekar tydligt på en klar öknlng f:r:ån 1976 åtmins-.one oå de 

10 lokalerna. Nu rår man vara försiktig med ett så 1i tet i.r.,derlag, då arten 

ibland kan uppträda rikligt på vissa lokaler under däliga !l:r och J•el t saknas 

unde� bra år trots att ingen förändring av biotopen skett. Sålunda ;apporte

rades Från Gnestatrakten inget ex under 1970 medan det 1971 inr8knades 9 ex. 

Dessa siffror stä1TTTier inte alls med de från de 10 lokalerna. 

M�nga rapportörer anser ett 1977 var ett normalt eller t.b.m. på sina håll 

ett dåligt år. Vad gäller de 10 lokalerna så visar� upp de bästa siffrorna 

för 1970-talet under 1977 medan en lokal har den sämsta siffran. Däremot var 

alla 10 lokalerna besatta under 1977, vilket tidigare hänt endast under 1970. 

En annan jämförelse mellan åren 1970 och 1977 på 10 andra lokaler visar på 

följande siffror: 1970 - 13 st. och 1977 - 21 ;;t. Det mesta pekar, trots vis

sa brister i det ovan relaterade, på att gräshoppsångaren ökar i Sörmland, 

och att en Fortsatt expansion är att vänta så länge biotoperna räcker till. 

Det vore därför av intresse med en uppföljning av de lokaler som inventerades 

1977 under 1978 för att se om trenden håller i sig. 

Nva lokaler, negativa förändrinoar
1 

häc�ning 

Grä,1hoppsllngaren tycks hålla sig till gamla beprövade-lokaler för 1,1tterst fi'i 

nya lokaler rapporterades. Eller är alla lämpliga lokaler besatta? 

Några uppseendeväckande negativa förändringar har inte rapporterats utan 

håller sig inom ramen för vad sam kan vara normal�. 

Ingen rapport om häckning nar inkommit. 

Sammanfattnino 

Gräshoppslmgaren inventerades i Sörmland 1977. Undersökningen baserades på 

upprop till FSO:s medlemmar. Södertörn tillkom genom upprop i efterhand, vil

ket gjorde att området ej kunde behandlas på lika villkor som Si:iI'tnland i öv

rigt. 

Resultatet blev 110 rapporterade individer från Lrk Sörmlands verksamhets

område yarav ca 90 ansilgs stationära. För Södertörn blev siffran 8 varav t, 

stationära. 

Jämförelser med tidigare rapporteringar från vissa lokaler tyder på en ök

ning mellan 1970 och 1977 och arten får, trots frånvaro av häckningsuppgifter, 

anses vara årsviss häckare på många lokaler under hela 1970-talet. 

En uppföljning av 197? �rs resultat vore önskvärd redan 1978. 

33 



Rapportörer 

Stefan Bengtsson, Paul Berggren, Lars Broberg, Kent Carlsson, Hans Eliasson, 
Stefan von Euler, Tony Haglund, Leif Hildeby, Valde Halmgren, Lennart Karlen, 
Kjell Karlsson� Leif Karlsson, Pontus Lindberg, an Under, Torbjörn Murbäck, 
Ingemar No�d, Ake Norman, Jan Dhlsson, Lars Olausson, Per-Olof Palm, Hans 
Pettersson, Thomas Re"stedt och Lennart Wahlen. 

Surnmary 
During national Grashopper Warbler censuses in 1957 and 1968, none and 49 
singing males respectively were re::iortEd from the province of Söder anland. 

As the Grashopper Warbler has increased in nl.!l1bers in Södermanland, a full 
census was carried out during 1977. 110 singing males were reported and of 
these about 90 were stationary or estimated stationary. 

Despite lack af breeding information, the Grasshopper Warbler is concidered 
as having been a yearly breeder at many localities during the seventies. 

Referenser och Litteratur 
Broberg, L. 1955. Intressantare fågelobservationer i Södermanlands län 1964-

65. -Rapportkorrmittens årsrapport 1955, s. 2-8. Stencil.
Broberg, L. 1970. Fågelrapport Sörmland 1957-68. - Vår fågelvärld 29:114-121. 
Broberg, L. 1971. Fågelrapport Sörmland 1959. - Vår fågelvärld 30:144-147. 
Enemar, A. 1957. Gräshoppsångare och kornknarr i Sverige år 1957. - Vår fågel-

värld 15:259-287. 
Hedgren, S. 1975. Fågelrapport från Stockholmstrakten 1974. - Vå� fågelvä�ld 

34: 177- '1B1. 

Källander, H. 1970. Förekomsten av gräshoppsångere i Sverige 1968. - Vår få
gelvärld 29:6-1□•

Nord, I. 1975. Fågelrapport från Sörmland 1974. - Vår 'ågelvärld 34:175-177. 
Nord, I. 1977, Antalet häckande Fåglar i Sörmland. - Fåglar i Sörmland 10: 

1-22.
Pettersson, H. 1977. Fågelrapport Sörmland 1976. - Fåglar l Sörmland 10:23-38. 
SDF. 1970. Förteckning över Sveriges fåglar. 6:e uppl. Stockholm. 

Manus inkolTl'Tle� januari 1978. 

Leif Karlsson, Finningevägen 62 B, S-152 00 Strängn�s 
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Svensk fågelatlas Sörmland 1977 
Swedish Bird A tias in Södermanland, Results up to 1977 

Bo Ljungberg 

Kartläggningen av de häckande f�gelarternas utbredning i Sö mland, vilken in

g�r i projektet Svensk f�gelatlas, ar nu passerat sin fjärde säsong. Redo
görelser för hur arbetet går till samt r!!suHat fr.ån tidigare säsongers artre
te har publiceI'ats i följande null'fller av denna tidskl"ift: årgl!ng 197t, nr 2, 
1975 nr 1-2 samt 1976 nr 1-2. 

I följande rappol't från verksant,etsåret 1977 redogörs inte närmare för pro
jektets uppläggning, metodik m,�. Föl' dem som vill veta mer om detta hänvisas 
till Leif Sandgrens ar.ikel i F�glal' i Sörmland 197� nr 2 samt till de lnstruk
tioner som delas ut till inventerin�sdeltagarne. 

Inventeringsmaterial 
Inför 1977 års fältsäsong hade 52 personer tecknat sig för sammanlag·t 80 at
lasrutor. Av d!!ssa färdiginventerades under året 28 stycken samt 27 redovisa

des delvis inventerade. Dessutom tillkom 2 rutor som tidigare inte redovisats. 
Ärets redovisning av antalet Färdiginventerade rutor l�g n�got över Förra å
rets m;:fn ändå under riktvärdet 35 som beh1ivs för att uppnå en hundraprocentig 

täckning inom projektets tioårsperiod. För att komma i fatt behöver vi således 
Färdiginventera 47-etlasrutor konmande säsong. 

Tabel\ 1. InventeringsUiget i Sörmland efter Fyra säsongers Fågelatlas
erbete. Se även redovisning på efterföljande karsa. 

Kategori 1974 1975 ,976 19?7 

Färdiginventerade rutor 34 70 98 128 
Delvis inventerade rutor 9 24 26 27 
□inventerade rutar 307 2.56 226 195 

Resultat 
Gena� ett endast 12s'av regionens hela 350 rutor (vilket rrotsvara- 37 % av 
Sörmlandsregi:mens hela areal) har färdiginvent::rats så )(an man än så länge 
inte dra för långtgående slutsatser vad gäller art2rnas Förekomst i nigionen. 

Trots detta skall jag återige .redovisa .t·esulta1. Ftfr några arter. 

Feglar i Sörmland 11(1978):35-uO 35 
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ot-- TICK[NFÖjtKI.AfHNG 

- e Färdiginventerad 

0 Delvis inventl'!"ad 

Figur 1. Karta utvisande inventeringsläget i SHrmland efter fyra säsonger 

Denna gång har jag valt att redovisa resultat för hönsfåglarna och korpen. 

För tjäder och orre är d�t särskilt aktuellt, då styrelsen i Föreningen Säder

manlands Ornitologer för konmande verksamhetsår nar föreslagit specialinven

tering av dessa arters spelplatser. Korpen har ju även den ett speciellt in

tresse just nu d� Sören Strandberg nyligen gjort upprop i olika ornitologiska 

tidskrifter för att kunna kartlägga artens expension i Sverige. 

Liksom vid tidigare redovisningar av resultat från Fågelatlasinventetingen 

har jag delat in häckningskriterierna i tre grupper. Häckningsindicie 1-4 an

ser jag sam möjlig häckning, 5-10 sam trolig häckning och 11-20 som säker 

häckning. 
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Spelande orrtupp. F"oto: Karl-Erik Häger 

Art 

Orre 

Tj�der 

.Je!.rpe 

Rappt1öna 

Vaktel 

Fasan 

Korp 

Antal rutor där tiönsf�glar och korp ant:-ä"fats, tJsse:rat pri 128 
i�venterede rutor 1974-77. Se även redovisning för vissa arter 
på efterföljande kartor. 

Möjlig Trolig 
t;äc;kning häckning 

25 35 

21 12 

33 4 

2 

Lt 1 

38 25 

53 5 

Säker 
häckning 

5 

8 

12 

36 

8 

Total 
förekomst 

55 

41 

2 

s 

95 

66 
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Avslutning 

Till sist vill jag tacka alla som hjälpt till med inventeringsarbetet. Jag 

hoppas ett Ni vill hjälpa till även i fortsättningen med denna rolige och 

intressanta verksamhet. 

Intresserade kan kont:,ikt;i författaren ftir 11idare information samt teckna 

sig för rutor (adress Stenbrovägen 44, 611 00 Nyköping, telefon 0155/B75 44). 

St.mt1ary 

A report on the rrogress af the Swedish Bird Atlas in the province of Söder
manland. After four yeArs }7 percent af the total area have been investigated. 

Referenser 

Ljungberg, Bo 1975. Svensk fågelatles i Sörmland. - tåglar i Sörmland 
8:70-72. 

Ljungberg, Bo 1976. Svensk fågelatlas i Sörmland 1976. Fåglar i Sörm-
land 9:57-61. 

Sandgren, Leif 1974. Svensk fågelatlas i Sörmland 1974. - Fåglar i Sörm
land 7:89-92. 

Manus inkommet januari 1978 

Bo Ljungberg, Stenbrovi:igen 44, 611 00 Nyköping 
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Verksamheten inklusive ringmärkningen 
fågelstation 1977� vid Hartsö-Enskär 

Hartsö • Enskär Bird Observatory 1977 

Lennart Wahlen och Hans Pettersson 

Under 1977, som var stationens 13:e år i följd, dominerades verksamheten av 
ringmärkningen under tiösten. Tio veckors kontinuerlig fångst på Enskärs söd

ra udde engagerade 2� personer, vilka alla arbetat helt ideellt. Trots det 
har föreningen varje år ekor,omiska problem ePtersorn resor, slöjnät, övrig 
materiel och omkostnader för driften av stationen blir allt dyrare. Under 
1977 hade vi dessuto� sv�rt att Få personal till ett par veckor, men det lös
te sig till slut. 

Förutom ett besök vid tordmuleskären den 20 juli så gjordes inga häcknings
studier 1977, då landstigrrl.ngstillstånd ej begärts. 

Under hösten insamlades, liksom under tidigare år, biometriska data Från 
alla invasionsarter. D2tta gällde även lövsångare, som är föremål far en spe
cialstudie, varvid vinglängd, vikt, fettklass sa nt underlag För beräkning av 
vingindex togs. En insamling av dessa data gjordes även för grå flugsnappare 

och ärtsångare. 
Hösten 1977 blev relativt artfattig och vissa veckor Fångades endast omkring 

200 fåglar. I oktober var dock kungsf/!geln /!ter talrik, vilket medförde att 
andra oktober-veckan blev den näst bästa L stationens historia med totalt 
1.232 ringrnärkta Fåglar. 

Av invasionarterna hsde denna höst nätkråka, nötskrika och nötväcka en stark 

flyttning,, medan ugglor och hackspettar var sparsan1T1a. Talgoxe, blåmes, träd
krypare, domherre och grönsiska var relativ. talrika. Några bändelkorsnäbbar 
bidrog till att höja stämningen under hösten. 

Från föreningens sida framförs ett varmt tack till Nyköpings kommun för det 
ekonomiska stöd som fågelstationen erhållit under året. 

VERKSAMHETSPERIODER 

Juli 

Augusti 
September 
Oktober 

20, 31 

1, 13 - 31 
1 - JO 
1 - 23 

Summa 75 dagar, varav 72 i en följd. 

i.i-Meddelande nr 33 från Hsrtsö-Enskär Fågelstation. 
Fåglar i Sörmland 11(1978):41-56 41 



PERSONAL 

Från stationsledningen framförs ett varmt tack till samtliga medhjälpare 1 

vilka tjänstgjort under en vecka om inte annat anges. 

o pla tschefer

o assistenter

VÄDER 

Augusti 

Thord Fransson, Valde Holmgren (¾), Gerd Isaksson, Anders 
Kiessling (t), Henrik Lind, Lars Olausson, Göran Petters
son, Hans Pette-rsson ( 1½), Gunnar Sjöö och Lennart Wahlen 
( 1t). 

Anders Andersson, Maria Agnedal, Monica Döring, Thord 
Fransson, Dan Frendin, Mikael Hall'lllar, Björn Johansson, 
Inger Karlberg (1t), Lars-Johan Larsson (t), Mikael 
McCarthy, Anders Dlausson, Rakel Sjöö, Claes Svedlindh 
och Jukka Väyrynen samt mini-a9sistenterna Peter Döring, 
Andreas och Samuel Sjöö. 

I mitten av månaden fanns ett högtryck över norra Skandinavien, senare över 
Norska havet. Den 25 nådde ett djupt lågtryck Brittiska öarna västerifrån. 
Det åtföljdes _av ostadigare väder bl.a. i form av kraftiga åskregn i östra 
Svealand. Ytterligare ett djupt lågtryck på Norska havet medförde att det 
under månadens sista dagar rådde en varm och fuktig sydlig-sydvästlig luft
ström över Sverige. 

På Enskär blev högsta tempåraturen +20°

1 maxtemp som lägst +16°. Dygnens
mintemp varierade mellan +8,5 och +14,5° . 

Svaga-måttliga vindar omkring 0-NO dominerade den 13-23.B, medan måttlig
frisk vind mellan S-V rådde under resten av augusti. 

Totalt upj'.lllättes 43 rim regn 13-31.8, varav 31 mm under natten 27-28.B. 

September 

Under månadens första hälft var vinden sydvästlig-västlig över nordvästra 
Europa, och flera lågtryck drog förbi. Två intensiva oväder passerade österut 
över södra Sverige den 6-7 och 12-13, varav det första medförde ptormvindar 
vid bl.a. Sörmlandskusten. Den 13 täcktes Nordeuropa av ett omfattande låg
trycksområde. Dess centrum låg från den 15 öster om Sverige, vilket medförde 
att kall luft fördes ned över landet med hård nordlig vind. Omkring den 16 
förstärktes ett mäktigt högtryck väster om Skandinavien. Det rörde sig in 
över Sverige omkring den 22 och försköts sedan långsamt vidare österut. Detta 
blockerande högtryck bestärrde vädret, som var vackert med kyliga nätter i en 
stor del av landet, fram till den 27 då det drog bort mot sydost. Den 24-28 
dominerade sydvindar, och månaden avslutades med ostadigt och blåsigt väder 
i södra Sverige. 

September karaktäriserades, liksom augusti, av ett kraftigt temperaturun
derskott. v1g Enskär var maxtemp9raturen som högst +2□

0 , men Från den 10 ald
rig över +16 och som lägst +9,5 den 12. Mintemp högst under Fö0sta veckan,
+15°

1 men sjönk sedan kraftigt och låg efter den 21 mellan -1,5 och +3°.
Menaden var mestadels blåsig och inleddes med friska vindar mellan S-V.

Natten till den 7 noterades höstens högsta vindstyrka. Vid Landsort uppnilttes
SSV 28 m/s (medelvind under 10 min) och i byarna var det över 30 m/s. Efter_
kulingvindar den 12-13 (N 17 m/s) och den 14 (SV 15 m/sl följde en period med
övervägande nordlig vind, till en början frisk. Månaden avslutades med tidvis
sydlig kuling.

Under september fäll ca 44, mm regn, varav 21 mm den 12. 
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Oktober 
Inledningsvis fanns ett omfattande lågtrycksområde över Skandinavien, vilket 
medförde kyligt och ostadigt väder. Från den 7 strönrnade mild luft norrut 
från kontinenten, och därefter var det tidvis disigt och dirrrnigt väder över 
södra Sverige. Lågtryck och högtryc�sry,ggar passerade omväxlaride, bl.a. för
des mycket kall luft söderut den 13. Lågtryck fanns dock hela tiden väster 
om Skandina1.i"ien och vindar mellan s,yd-väst förde åter in mild och Fuktig luft 
över Sverige, Högtryck låg sti-lla över CentraleHropa och Finland. 

På Enskär var maxte�eraturen som hggst +12,5 och som lägst +7°

, mintemp 
varierade mellan -0,5 (2.10) och +9

1
5 (10+11.10). Räknat över hela oktober 

erhölls ett temperaturöverskott på ca 1 grad. 
Vindar mellan SV och NV dominerade, men även 5- och N-vindar Förekom. Styr-

kan var ofta måttlig-Frisk, storm förekom inte alls. 
Ca 40 mm regn t.o.m. den 23, därav dock ca 20 rnn uppskattat den 5 sedan 

regnmätaren blåst omkull. 

Sammanfattningsvis kan sägas att hösten bjöd på ungefär nor�al nederbörds
mängd, totalt uppmättes vid Enskär ca 127 mm den 13.8 - 23.10. Under 16 dagar 
uppmättes minst 1 mm. 

Augusti och september var kyligare än normalt, medan oktober uppvisade tem
peraturöverskott. Hösten var inte anmärkningsvärt blåsig, men under 27 dagar 
noterades vindstyrkor på minst 10 meter per sekund. 

INVASIONSARTER 

Under denna rubrik redovisas de s.k. invesionsarterna, vilka kännetecknas av 
att deras flyttningsrörelser uppvisar stora årliga fluktuationer. Arturvalet 
baseras på den lista som upprättats inom projektet Nordiska invasionsfåglar. 
Ytterligare några oregelbundna flyttare redovisas under rubri�en Observationer 

nedan. 

SPARVUGGLA Glaucidiun passerinum 
Enda �bservationerna utgjordes av tre fångade fåglar: 2 ex 20.9 och 1 ex 21.9. 

PÄRLUGGLA �egolius funereus 
Fångsten blev 4 ex och gjordes 15.B, 5.9, 14.9 resp. 18.10. Inga övriga obsar. 

STÖRRE HACKSPETT Dendrocopos major 
Endast fyra observationer, möjligen lokala fåglar. 

MINDRE �ACKSPETT Dendrocopos minor 
Observerad 36 dagar utspritt under hela hösten, fångst 11 ex. 

SPILLKRAKA Dryocopus martius 
Observerad 27 dagar efter-22.8, Fångst 8 ex. 

NÖTKRll.,A Nuci f raga-caryocatactes 
Observerad 16 dagar under perioden 25.8-13.10. Fyra tjocknäbbade nötkråkor 
ringrnärktes 6�13�10. Båda raserna deltog dock i flyttningen, en smalnäbb�d 
nätkråka sågs sträcka ut över havet mot söder den 6.10 tillsarrrnans med en 
icke rasbestämd nötkråka. Totalt noterades 50-60 nätkråkor under hösten, men 
troligen besöktes udden av betydligt fler. Största observerade flockarna var 
12 ex 1.9 och 8+5 ex 3.9. 
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En av de fyra tjocknäbbade nätkråkor som fångades. Foto: Lennart Wehlen 

Vid Torö på södra Södertörn (23 km '□ Enskär) räknades närs 600 utsträckan
de nötk-råkor under hösten, b�sta dagen ver där den 10.9 d 0 164 ex passerade 
(Jan Dnlsson i brev). 

NtlTSKRIKA Garrulus glandarius 
Observerades 21 dagar 17.9-19.10. Flyttningsrörelsen kom plö�sligt ocn kul
minerade redan 24-25.9 då 12 ex fångades, största observerade flockarna var 
45 resp. t,O ex. Liksom för nätkråkan är det svårt att uppskatta antalet För
bipasSE,rande fåglar, men uppenbarligen rörde det sig om 100-tals nötskrikor. 
Totalt fångades 17 ex, vilket l:!r årsbästa vid stati□nE;!n. Tidigare har ring
märkts som mest 9 ex 1959 och 10 ex 1972. 

Längre in mot fastlandet var invasionsfly tningen, ännu mer påtaglig, och 
med en anmärkningsvärd koncentration av sträcket till perioden 22-28.9. Vid 
Torö på Södertörn räknedes under dessa dagar nära 13 000 Pö=biFlyttande nl:lt:.. 
skrikor! (Jan Ohlsson i brev). Därefter avtog sträc�rörelsen nästan llka has
tigt som den startat. 

I södra Sverige var �ötskrikan talrlk hela hösten på Flera sträcklokaler, 
särskilt vid Falsterbo. 
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STJÄRTMES Aegithalos caudatus 
Endast två observationer, 8.10 och 22.10 vardera en flock. 

TALGOXE Perus major 
Observerades nästan dagligen (65 dagar av 72) och Fångsten blev 100 ex, varav 
merparten togs i oktober. 

BL'AMES Parus ceeruleus 
Observerades 57 dager utspritt under hela perioden, 62 ex Fångades. Blåmesen 
hade därmed, liksom talgoxen, ett mellanår om man ser till Fångstvolymen. 

SVARTMES Parus ater 
Fångst 19.9 och 3.10 �v vardera 1 ex, ytterligare en observation av 1 ex den 
20.9. 

TRÄDKRYPARE Certhia familiaris 
Observerades 34 dagar varav s.g.s. dagligen 3-23 oktober (48 ringmärkte). 
Tptalt märktes 66 ex, vilket antyder att Förbiflyttningen var relativt mått
lig. 

Under hösten skedde en främmande kontroll och ett återfynd av en Enskärs
märkt trädkrypare gjordes i januari 1978. Dessa dokumenterade ftlrflyttningar 
( se under återfynd och kontroller I) är de första bland våra nära 9□-□ träd
krypare som Fångats, Samtidigt visar de att arten flyttar ungefär mot sydväst. 

GRfiSISKA Acanthis Flarrmea 
Observerades 17.9 samt 11 dagar under perioden 7-23.10, 4 ex fångades. 

MINDRE KORSNÄBB Loxia curvirostra 
1 ex ringmärktes 6.9 och kontrollerades två dagar senare. 

OBESTÄMDA KORSNÄBSAR Loxia sp. 
Noterades 4 dagar i augusti, 7 dagar i septel!åer och 11 dagar i oktober. 
Många småflockar (max 10-15 ex) i rörelse, men troligen inget omfattande 
sträck. 

BÄNDELKDRSNÄBB Loxia leucoptera 
Fem observationer av sträckande fåglar. 5 ex 1.9., 2 ex 23.9 (i en flock om 
15 korsnäbbar där möjligen samtliga var bändel), 1 ex 25.9, 3-4 ex 28.9 samt 
1 ex\.10. 

Följande arter har ej observerats 1977: 
Fjälluggla Nyctea scandiaca, Hökuggla Surnia ulula, Gråspett Picus canus, 
Vitryggig hackspett Dendrocopos leuc□tos, Tretaig hackspettt Picoides 
tridactylus, Lappmes Parus cinctus, Talltita Parus montanus, Sidensvans 
Bombvcilla garrulus och Tallbit Pinicola enucleator. 

HÄCKNINGAR 

GRÅGÅS Anser anser Under hösten inventerades några öar inom Fågelskydds
området, varvid 11 bon av grågås hittades. I minst två av dessa bon hade 
ungar kommit fram .(Anders Bylin i brev). 

Som jämförelse kan nämnas att 6 par grågås sågs i samma område den 18.4.75, 
och att 7 bon (varav 6 med kläckta ägg) hittades under häckningssäsongen 1976. 

SKRÄlTÄRNA Hydroprogne tschegrava En bounge ringrnärktes den 1.8 på ett 
skär öster Enskär. 
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TORDMULE Alca torda Vid ett besök den 20.7 ringmärktes 45 boungar på häck
ningsplatserna i fagelskyddsområdets östra del. 

Vi hoppas att Fågelskyddet snarast utvidgas i detta område, så att tordmu
larnas häckning inte äventyras. Det planer3de sälskyddsområdet kan vara rädd
ningen. 

TOBISGRISSLA Cepphus grylle Tre boungar ringmärktes den 20.7 i Fågelskydds
området. 

SKÄRPIPLÄRKA Anthus spin□letta Bo med ägg på Hamnskär, öster Enskär den 
20.7. 

OBSERVA TIDNER 

Inom Fågelstationens verksamhetsområde noterades 143 arter under hösten 1977. 

Ingen av dessa var ny för fågelstationen, varför totala antalet observerade 

arter 1965 - 1977 fortfarande är 217. 

Om inget annat anges, så har obseTvationerna gjorts vid Enskärs södra udde. 

STORLOM Gavia arctica 
dräkt. 

Den 24.8 rastade en flock om 17 ex, varav 2 i adult 

GR�HAKEDOPPI�'G Podiceps griseioena Enstaka rastande Fåglar sågs 14.9, 
17,9, 10,10 och 11.10. 

SVARTHAKEOOPPING Podiceps auritus Ett ex rastade 14.10 och 18.10. 

STORSKARV Phalacrocorax carbo Arten fortsätter att öka i antal och finns 
nunera i Sörmlands skärgard hela eret. De, 20. 7 sågs 13 ex i fågelskyddsom
rådet, medan höstens högsta antal noterades den 4.9 (150 rastande ex) och så 
sent 90m 12.10, d� 240 ex Flög förbi i tät formation. Dessutom sågs en helvit 
storskarv den 7-B.10. 

ALFAGEL Clanoula hyemali9 En hane rastade 22-25.6, sedan observerades al-
fäglar 4-16.10. 

SJÖORRE Melanitta nigra Några honfärgade f�glar rastade i mitten av okto-
ber, som mest 4 ex 14.10. 

SMÅSKRAKE Meraus serrator Rastade i flockar om 100 ex 17.9 och 30 ex 7.10. 
Den 1�.10 deltog ca 20 ex i flockfiske �illsamnans med närmare 200 storskrakar 
M. merganser.

EJDER Somateria molissima Även denna höst sågs stora mängder ejder på 
havet 50-0 Enskär, bl.a. 22-24.8 som mest ca 1 800 ex och 21.9 troligen minst 
5 000 ex. 

Den 12. 1 0 noterades en händelse som relateras under duvhök, se nedan. 

GRAGAs Anser anser Sträck mot sydväst noterades 27,9 (35 ex), 5.10 (60 ex) 
och 8.10 (200+70 ex). 

PRUTGÅS Branta bernicla 3+1 ex sträckte mot sydväst den 5.10. 
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VITKINDAD G.lls Branta leuc□psis 3 ex sträckte mot sydväst den 9.10. 

PAUTGAS/VITl'iINDAD G.l\s Branta sp. 35+10 ex sträckte mot sydväst den B.10 
i samband med frisk-hård ostvind. Denna dag passerade, förutom ovan nämnda 
270 grågäss, ca 300 obestämda Aser/Branta-gäss. 

S.llruGSVAN Cygnus cygnus Fem observationer den 8-19.10 av totalt 15 ex. 

KUNGSÖRN Aguila ch1ysaetos Ett ex stationärt den 14.10 och 18.10. 

FJÄLLVRÅK Bute□ lagopus Noterades 2-19.10 och sam mest ca 00 ex förbi
sträckande den 7.10. Tota.It sågs ca 200 fjällvråkar under 11 obsdagar. Den 
5.10 sågs en fjällvräk med en orm i klorna. 

SPARVHÖK Accipiter nisus Ovanligt talrik förekomst denna höst� observera-
des 3 dagar i augusti samt 37 dagar under peri□den 4.9 - 23.10. Fangsten av 
15 sparvhökar är årsbästa vid stationen. 

Vid Torö på Södertörn (23 km NO Enskär) kulminerade sträcket i mitten av 
septerrber. Under Fem dagar räknades de 555 sparvhökar, vilket är en anmärk
ningsv.ärt hög si Ffra för denna l□kal ( Jan Dhlss□n i brev). 

DUVHÖK Accipiter gentilis Observerades 14 dagar under hösten. Den 12.10 
sågs en stor, ung duvhökshona svepa ut lågt över udden mot hällarna utanför. 
Några ådor som vilade där kastade sig i vattnet när höken närmade sig. Men 
en av dem var inte tillräckligt snabb att dyka, varför höken sl□g henne i 
vattnet. Under de följande 10 minuterna pågick sedan en kamp, där fåglarna 
stundtals låg i vattnet och stundtals fanns på en av hällarna, sedan höken 
simmande och flaxande lyckats släpa upp ådan där. Till slut började höken 
plocka sitt byte och kampen s�g ut att vara avgjord. Me� plötsligt gjorde 
ådan en sista.kraftansträngning och lyckades släpa ned höken i vattnet ännu 
en g�ng. Nu var höken så våt att den troligen frivilligt släppte taget om 
ådans ,als. Actan silllll8de bort, medan höken satte sig att torka på hällen. 
Den Försökte flyga, men det gick inte förrän den under 5 minuter suttit som 
en storskarv med utspända vingar. Sedan orkade den flyga tillbaka till Enskär. 

HAVSÖRN Haliaeetus albicilla Observerades 21 degar 3.9 - 23.1□, som mest 
3 ex 14.10. 

BLA KÄRRHÖK Circus cyaneus Ett honfärgat ex rrot SV 23.9, 1 honfärgad sedd 
2.10 och 1 hane mot SV 13.10. 

FISKGJUSE Pandion haliaetus Observerades 7 dagar 14-28.8. 

STENFALK Falc□ c□lLmJBrius Noterad vid fyra tillfällen 11.9 - �2.10, varav 
3 ex Fångades. 

TDRNFALJ<, Falco tinnunculus Ovanligt fåtalig, noterad endast fem dagar i 
rni-tten av september, möjligen endast 1 ex totalt. 

ORRE Lyrurus tetrix 
par. 

Observerad 15.9 □ch fyra dagar i oktober, minst ett 

TRANA Grus grus 
1 ex 11>.9. 

Sträck mot sydväst: 30+27 ex 28.8, ca 00 ex 7.9 samt 

HORNUGGLA Asio .otus Ett ex Fångades den 22·.s. 

J□RDUGGLA Asio flarrrneus Ingen observation. 

GRÖ�JGÖLING Picus viridis Observerades 18 dagar, 5 ex ringmärktes·. 

47 



KORP Corvus corax Observerades fem dagar, som mest 3 ex den 17.10. 

SKATA Pica pica Den 20.9 besökte 2 skator ud�en. En av Fåglarna fångades 
och skata blev därmed ny fångstart vid stationen. 

NÖTVÄCKA Sitta europea 16 ringmärkta är nytt i!irsbästa, tidigare som mest 
13 ex 1973. Under 1977 noterades nötväckor 25 dagar 18.8 - 19.10, varav dag
ligen 18.9 - 8.10. Den 12.10 sågs 2 ex göra upprepade sträckförsök ut över 
havet mat sydväst, men de vände åter till Enskär varje gång. 

NÄKTERGAL Luscinia luscinia Artens expansion visar sig även i Form av 
ökad Fångst vid Enskär. Sju ringmi:lrkta under perioden 14 - 30.8 är nytt års
bästa. 

BLAHAKE Luscinia svecica 
ka ex 22.8 och 12.9. 

Endast två observationer genom fångst av ensta-

GRÄSHJPPSANGARE Locustella naevia Stationens tredje exemplar fångades 10. 
9 och kontrollerades tre dagar senare. 

RÖRSMGARE Acrocephalus scirpaceus Ett sent exemplar fångades 13.10. 

1-ÖKSJ\NGARE Sylvia nisoria Två ungfåglar fångades 18 resp 21 augusti. 

LÖVS.IINGARE Phylloscopus trochilus Efter nio dagars frånvaro Fångades 10 
ex 8-11.10. Den totala Fångsten p� Enskär blev ungefär lika stor pom 1976. 

KUNGSFÅGEL Regulus reoulus Sträcket kulminerade ovanligt sent hösten 
1977, mad de största fängsterna 5.10 (105 ex), 9.10 (202), 10.10 (153), 11.10 
(175), 15.10 (237), 20.10 (177) och 21.10 (130). 

MINDRE FLUGSNAPPARE Ficedula parva 
8.10, 2 ex ringmärkta. 

Observerades endast fyra dagar 11.9 -

VARFIIGEL Lanius excubitor Sedd 9-18.10, Fångst 4 ex. Varfågel sågs vid 
ett tillfälle jaga en rödhake högt upp i luften, och vid ett annat tillfälle 
hittades en dekapiterad taltrast fastsatt i en nyponbuske. Varfåglarna härjade 
också ibland i näten, där de hade lätt ett skaffa mat. 

GRÖNSISKA Carduelis spinus Ingen observation i augusti men s.g.s. dagli-
gen i september-oktober, ofta på sträck eller sträckförsök. Både vid Enskär 
och vid Torö på Södertörn kulminerade sträcket 8-11.9, och vid Torö räknades 
ca 12 600 sträckande grönsiskor under dessa fyra dagar (Jan Ohlsson i brev). 

DDMHERRE Pyrrhula pyrrhula Första obs 21.9 och från 2.10 noterad varje dag. 
43 r.ingmärkta är stationens näst högsta årssurrma, 1972 togs 102 ex. 

Aven vid Torö på Södertörn var domherren talrik i oktober, särskilt 12.10 
då 1 351 ex sträckte förbi! (Jan Ohlsson i brev). 

LAPPSPARV Calcarius lapponicus Observerades 6 dagar 4-24.9, bl.a, ett 
20-tal ex mot sydväst 4,9,samt 12.10.
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RINGMÄRKNINGEN 

Totalt mär ktes 4.397 Fåglar ev 68 arter. Endast ett fåtal arter var talrika 

och nådde hundra märkta ex, kungsfågel 1.940, rödhake 613, lövsångare 439 

och talgoxe 100 ex. 

Under året passerade kungsfågeln som Första art 10.000 ringmärkta ex. Den 

uppträdde rikligt under en sen flyttningstopp en bit in i oktober, men även 
en liten Fångsttopp noterades 20-22. 1 0. Arets fångst kom nästan upp i samma 
storleksordning som 1975. 

Fångstsiffran För lövsångaren vid södra udden blev ungefär lika stor som 

1976, men den är knappt hälften så stor som medelvärdet för åren 1965-68. 
Nya märkarter för året blev stenfalk (3 ex) och skata (1 ex). Därmed har 

nu ringmärkts 123 arter vid stationen. 
Bland den övriga Fångsten kan noteras: morkulla 2, sparvuggla 3, hornugg

la 1, pärluggla 4, nattskärre 1, näktergal 7, blåhake 2, gräshoppsångare 1, 

höksångare 2 och mindre flugsnappare 2. 

En ev de elva ringmärl<ta 
mindre hack;pettarna. 
Foto: Dan frendin • 



Alngdlrl<ta rl;lor vta Her�na!<8r rågwtaUon, 58,41N/17,2'l!E 

(Blrda rlngod at Horts!I-EnelcDr bird 01>,ervatory, 59.411'1/17.29E 

Art {SpecieB) Antal rlng.t!rlcta .(Nu,,ber rlnged) At.,rynd (111,coverlee) 
1977 1965-77 

tjdor 5rJmBter�a mol lnn.11'18 

Knlllsvon Cvgnu,, olor 

Sparvh�k Acclpitor nloua 

Ouvt>öl< A. gentHl.s 

Lilrkrolk l'elcc eut>buteo 

Stenfalk F. cclu;t,arl\J9 

Tornfalk F. tinnunculuo 

Vattenroll Rallus BQU•ticus 

Strondokate Haemetc,puo ootralogus 

Större atrondplpere Charlldrlus hlaticula 

Kustpipare Pluv1ells squat.arola 
En�olbeckaoln Gellinnga golllnagc 

t'orkullo Scolopax ;rus'Ucola 

DrlllanMppa Tolnga t,ypalcucca 
Rödbena T. totanus 

Ciluttan!lppo T. nebularle 

KUBtentlppa Ca lid ris canut.ua 

Wonl!ppa C. ml riuta 
llllrranl!ppe c. alpina 

LBbb St:.ercorarius paresl tlcue 

f1Bkm�a Laru!" C8ni.J!I 

Sl<rllntarna liydroprognc tochegravo 

SUvertärne Sterna perlldlooea 

Toråffllle Alca torde 

Toblogrloo·le Cepphu• grylle 

Jllngduva Coluntie pelumua 
Gök Cucuhm canorUB 

Sparvuggla GlaucldiU?t pas9e:r1mll'I 

Hornuggla Aalo otuo 
Jorooggla A, n"""'""

PllrlUQQl• AegoUua runereue 
�att.okllrra Caprlmulgua euroPll\lO 

Tomaval.a Pipuo- npua 

KLf>!l$fis1<ere Alcedo atthle 

Gn!l)gllling Plcus v1rldle 

Stam, haci<opett Derdrt1copaa rrajcr 
Vltrvgglg hoakapett D, lmJcotca 

Htrdre Mackopett D, ral!'IDr 

Tret&!.g �.ac�epett Picoid•• tr!dactylua 

Spllllcr&ce Dr;ocopo,, rert1U1J 

Gllktyta .Jyruc torqulla 
Berglllrka Ererophilo upeatrle 

Ladusvala HI runde rusttca 
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1965-76 1977 1965-77 

1 

9 

52 

2 

7 

, 

8 

JJ 

4 

6 
157 

1 

6 

l 

172 

14 

2 

65 
116 

? 

260 

6 

75 
2 

39 

217 

101 

15 

52 

54 
1 

sa 

16 

45 

3 

13 

y 

6 

11 

B 

1 

9 

68 

2 

7 

1 

6 

6 
15? 

7 

J 

217 
17 

2 
76 

1_21 

6 

264 
' 

75 

2 

45 

21? 

1 

112 
15 

60 

55 
1 

59 

2 
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Art (Specla•l 

Hussvalo Delichcn urblc• 
Socl<olvela Rlperi e r1 p,c r1e 

5°"""'1'QVUlng Odoluo orioluo 
'iråka Corvl.19 c:orcqg, 
Skata Plco pi.ca 

rl!ll�råko e�u.c:1 f'roga ce.rvocata.ctes 

Ndhkrllca Garrulus glendar!.Uli 

Telgoxe Par·t�a nejcr 

91&,es P. caerulcus 

Svort�s P. eter 

EntUo P. palustr1a 

Tall"t!ta P .. mcntenws 
Stjärt.res Aeg1 t:helus ceOOat:JS 

!Jötvl!cl<• S1 tte europco 
Trlld<rvpere Certriie rom1l1ar1a 

Mrdonyg Trogltld,;teo trcglodyte9 
Duhool tras1; Turdus v:h1civol'U3 

Sjörk�ro•t T. pllorio 
Tel trast T. phllornalos 
Rtldvlr,getraot T. 1l1ocue 

Rl"9trest r. tcrcuetus 
Koltrast T. n-erula 

Stenskvätta Oenanth� oennntt".e 

9LJl!:lkskvätta. Saxkola rubetrn 

Svart rödotjNrt F't1oentcurU11 ochruras 
RDdstjllrt Pr,. pticl!n1cut'U9 

N�ktorgal Luocinle lu5c'lnla 

Slhke L • .svec1a 

RH�he�e Erlthacug ruhecula 

Gräohoppdngare Lacustella neevia 
llUra4ngare Acroceghalue aclri,eceui, 

SMll55n9are A. 8Ch,oert0bBenus 

HUrtrll5nga:re liippo1•1• icterlno 
Svnttrilltto Sylvia etr1cop1lla 

H!l�s&,gare S. riieg.ria 

TrlldgArdsslngare 5. borln 
TUrno5r>QRr■ s. CDff""-Jtll■ 

Ärte&,gare S. curruce 
RMstruplg �ngore S. cantlll ons 

Ldvs&,gan, Phylloscopus troctillus 

Grensångflr-e Ph. collybl tu 
GI'OnsAngore PI,. otbllatrb 

Ncrd•lr,g•r• Pn. l:n:rrea U a 
Taigas&,geNt ?h. lnometun 

�ungsr&gela/lngare Ph. proregulus 

Vlaee!ngaro Ph.. schwarzl 

Antol r!nqnllrl<t• (!JU!Tber rl"l)!!<1) Atn:rrvn<1 ( Reccvuien) 

1'.165-76 1977 1965-77 1'177 1955-77 

60 l 62 

4 4 

1 

2 2 

16 20 

31 17 48 1 

814 100 91• 2 

1007 62 1069 2 

112 2 114 

141 4 1•5 

40 '-0 

367 367 

47 16 63 

l!OJ 6G 569 

170 38 205 

11 11 

55 10 65 J 

112? 90 �217 29 

231 38 269 2 

1 , 

393 50 4i.J 7 

JllJ 7 310 ,. 

123 121, 

1278 70 1)48 6 

19 7 26 
45 2 47 

4835 613 5446 7 23 

2 J 

17 2 19 

15 16 
17 J 2□

1182 70 1252 a 

117 2 119 

705 29 ?J• 

472 i., 513 
1241 97 1336 5 

11318 t,39 8757 15 

491 49 541l 

87 8 95 

) 
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Art (SpccLco) Antal l'1"1l".:lrl<�U (NutTl!er r1nged) �torfynd CRecaveriesl 
1966-?6 1977 196�77 1977 19�'1? 

KU'l!)Oflll"I Regulu• regulus 9933 1940 118?3 3 11, 

Gd 'h,gs,epp�ro Muacicape ot:-leto 1878 58 1936 4 

S\."artvll FlugsneDPBre f'lCE1dule hypoleuca 920 62 862 3 

Ha.1-oband!lfl.ug!lnaµ;)Brl! r. ulblcolllo 2 2 

V.lnd:-e PhJCJ9fl8pp13tE! r. parva L1 2 43 

JltJTKJJ)l11V Prt.Jl"lalia riodularls 102 7 1!l'J 

Ä,-gsplpl3ri<o A"lthua pratenele 59 5 61< 

Trlldpiplär a �- crivLolls 289 Z1 310 2 

SUrplpUrl<o A. oplnolette 18 18 

Slldeo�rle Motaoillo ell>e 636 19 ess 3 

Gulllrla K. rtovo ?& 76 

Sidenavans Sa:rbycl Ils garoulue 5 5 

V'1l'fAl)i,l Lan1u::a e>Ccl.lbi tor 46 so 

TOm,ilc9to L .. col-ur1a 614 1,3 657 J 

Stero Sturnua vulg.arla �(]I. 104 2 

Er!lnfl-.1< C�crl.o c'1lcl'1!1 82 2 81, 

St•glHs Card1.1?Ua cardl.Jella 1 1 

Gt'!!nslslce C. oPLnua 563 30 593 5 

�Ung C. cennnb\na 

VI te.rhllo,pllnq C. rlaU"lroDtrh 6 6 

l!rmlo�o C. fla-.,,ea 06?2 1676 
SN!slol<o C. horrcnaool 6 6 
DoTnerre Pyrrhula pyrr ule �, I.J 266 

Rosenfink Carpoaocu• erythl'inu<1 2 2 

Tnlll>l>. Pintcola onuclentor e e 

IUndl'e korenäbo lol(!.D curvirc!lt-rs 67 61! 2 

Bl!ndell<oronDbb L. li!:!UCOpt;era 11 11 

llofirl< fringi.lla coelebs 950 6� 1015 9 

Bergfink f, ,-,,nttfringllle l00 19 11B 

GulopaN Enbe:r!i.n c1t.ctnal.lo 156 7 163 

0rtolon9perv E. rortulnna 37 37 
Vldi!eparv E. ruatl.ce 7 7 
S&,sparv E. oc-hccniclus ll8 s 93 2 

loppooarv Calear1us lapponicuo 6 6 

s"""" (5',rn) OSO/J6 4397 MIi-$} 18 19} 

Antal ort.er (l\uitlar cf epec1e:9) 121 68 12'.I 8 �2 
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ÅTERFVND OCH KONTROLLER 

Under 1977 inrapporterades 18 återfynd av,8 arter genom ringmärkningscentra

len. Atta av fynden är frlln Norden, 8 Från övriga Europa och 2 fr�n Nordafri

ka. Aterfynden i Afrika utgörs av en taltrast och en rödhake, vilka båda är 

funn� i Algeriet. 
Hela sju av återfynden hänför sig till rödhakar. Fyndet av svarthätta i 

Bulgarien är vårt åttonde av denna sydost-flyttare. 

Ett Flertal Fåglar har kontrollerats pä andra Fågelstationer. Alla dessa 

kontroller har gjorts året efter märkningen och under häststräcket, med undan

tag av den törnskathane som kontrollerades under sormraren vid Kvismaren. 

Fem främmande kontroller gjordes under hösten. En Matsalu-märkt rödhake 

har vi ännu inte fått några märkdata För. Tre av de frä,nmande kontrollerna 

hade märkts vid andra fågelstetioner beli:lgr,a vid Östersjön. Den kanske intres

santaste av dess,i är trädkryparen som märktes på Signilskär, lllarrd den 11.9 

och en vecka senare kontrollerades på Enskär. Denna liksom ett återfynd av en 

av våra under hösten 1977 märkta trädkrypare vid Norrköping i januari 1978 

utgör våra första bevis för längre föTflyttningar has trädkrypare. 

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 □bestämd ålder (full-grown, age uncertain) 

1K fågel i sitt första kalenderår (bim in its first year) 
1K+ fågel i sitt Första kalenderår eller äldre (bird in its first year 

or alder) 

2K+ fågel i sitt andra kalenderår eller äldre (bird in its second year 
er older) 

r/ hane (male) 
0 
+ 

+ 

hona ( feimale) 

skjuten (shot) 
+K dödad av katt (killed by cat) 
X funnen död (Found dead) 

v Fångad och �Hippt med sin ring ( caught and released with ring intact) 

c? fångad, vidare öde okänt (caught, its further fate unkno111n) 

/?/ Fyndsätt obekant (manner of rec□very unknown) 

Understrukna nummer anger att ringen har returnerats till ringmärkningscentra
len. Märkningarna har gjorts på Enskär (58.41N/17.29E), Bälinge sn, Söderman
land, d� inget annat anges. 
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Aterfynd inrapporterade under 1977 (Rec□veries recieved during 1977) 

Tordmule (Alca t□rda) 
7.066.382 pull j9.07.75 

X 00.09.75 

Taltrast (Turdus phil□melos) 
4.049.102 juv 25.09.67 

Hamnsk2r 58.41N/17.34E 
Täckt□m 59.50N/23.05E, Br□marv, Uusirnaa, 
FINLAND 

+ 08.12.67 Villamarchante 39.34N/00.39W, Valencia,
SPANIEN

4.140.179 juv 05.10. 75
c? 04.01.77 M'Chedallah 36.22N/04.1GE, Wileya de Bouira, 

Alger, ALGERIET 

4.140.399 juv 15.10.76 
+ 06.03. 77 Scandriglia 42.10N/12.50E, Riati, ITALIEN 

Rödstjärt (Ph□5nicurus phoenicurus) 
1.859.063 1K+ + 26.08.76 

v 18.09.77 Christiansä 55.19N/15.12E, Bornholm, OAI\MARK 

Rödhake (Erithacus rubecula) 
1.858.082 1K oi..1□. 75 

x 21.11. 77 le Pian-Mi§doc 44.58N/00.38W, Gir□nde, FRANK-

1.859.565 jt.Jv 
+1-1 

1.859.611 1K 
X 

1.859.632 juv 
X 

1 .859.858 1K 
V 

1.920.546 1K 
X 

1.968.107 1K 
X 

RIKE 

18.09.76 
14.01.77 Djemåa-N'Saharidj 36.40N/04.17E, Mekla, Tizi

Ouz□u, Grande Kabylie, Alger, ALGERIET 
18.09.76 
15.10.76 Hollenstedt 53.22N/09.43E, Harburg, LDneburg, 

Niedersachsen, TYSKLAND 
18.09.76 
31.03.77 Jarchlin 53.41N/15.12E, Nowogard, Szczecin, 

POLEN 
25.09.76 
11.10.77 Holmögadd 63.36N/20.45E, Väster�otten 
06.10.76 
06.11.76 Rodez, 44.20N/02.34E, Aveyron, FRANKRIKE 
05.10.77 
15.10.77 Olbernhau 50.39N/13.20E, Marienberg, Karl

Marx-Stadt, Sachsen, TYSKLAND, DDR 

Svarthätta (SylMia atricapilla) 
2.505.784 juv + 02.10.76 

Kungsfågel 
R 95.629 

R 96.011 

5 06.226 

/?/ end .76 Vidin 44.□0N/22.56E, Vratse, BULGARIEN 

(Regulus regulus) 
juv 0 06.10.76 + 05.11.76 X 

1K+ r/ 10. 10. 76
V 19 ,20.10. 77 
1K □' 21. 10. 77
X 05.11.77 

Östersjön, söder om Gotland 

Christiansö 55.19N/15.12E, Bornholm, DAJ\MARK 

Frederikssund 55.50N/12.D4E, Själland, DAN
MAR!-1 
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Grå flugsnappare 
1.780.538 juv 

(Museicape strieta) 
02.09.75 Storrä 58.41N/17.34E 

V 08.08.76 �ågskär 59.50N/19.56E, Lemland, Aland, FIN
LAND 

Tärnskata (Lanius collurio) 
3.232.084 juv 15.08.76 

v 2K+ r1 22.07.77 Kvismaren 59.11N/15.24E, Norrbyås, Närke 

Frärrmande kontroller 

Rlldhake (•Eri thacus rubei:ula) 
HELSINKI 
J 316.596 1K 

V 2K+ 
20.09.76 
27.□9. 77

Luvia 61.29N/21.21E, Turku-Pori, FINLAND 
Enskär 

Trädkrypare .(Certhia familiaris) 
HELSINKI 
V 54.100 Pl 

v 1K+ 

11.09.77 

18.09.77 

Ärtsångare (Sylvia curruca) 
STOCKHJLM 
1.958. 757 2K 

V 2K+ 
23.05. 77 
25.08.77 

Kungsfågel (Regulus regulus) 
PIJLAND GDANSK 
MA OB. 739 1K rf 11.10. 75 

v 1K+ r/ 22.10. 77 

Sunma{Y 

Signildskär 60.12N/19.20E, Eckerll, Aland, 
FINLAND 
Enskär, kl 07. 

Ottenby 56.12N/16.24E, Öland 
Enskär 

Hel 54.46N/18.28E (Operation Baltic), Gdansk, 
POLEN 
Enskär 

1977 was the observato-ry's 13th consistent year and was manned for ten weeks 
from mid-August ta late October. 

As in the previous seasons, biometric data from irruptive species were noted 
and this year data from the sdditional species Willow Warbler, Lesser White
throat and Spotted flycatcher were als□ noted. 

4 397 birds of 68 species were ringed with Goldcrest as "largest" species 
(1 940 ringed), foll□wed by Robin (613), Willow Warbler (439) and Great Tit 
(100). New species ringed were Merlin (3) and Magpie (1), but an the whole, 
197? was a mediocre year wi th relatively felll spe.cies. 

Irruptive species: Nutcrackers, Jays and Nuthatches displayed serious mig
ration while owls and 11.0□dpeckers were scarce. Great Tits, Blue Tits, Tree
creepers, Bullfinches and Siskins were relatively numerous and Tw□-barred 
Crossbills were seen several times. 

□ther species: The Sparrmihawk was unusually numer□us, 16 ringed birds being
best result sofar., 

Manus ink□rrmet februari 1978. 

Lennart Wahlen, Nygatan 17A, 5-150 10 Gnesta 

Hans Pettersson, Blodstensvägen 20, 5-752 44 Uppsala 
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Kovakärret hösten 1977 

Autumn Observations from a Marsh in Södermanland 1977 

Per-Åke Hägerroth, Tage Wahlberg och Jan-Eric Hägerroth 

Av en tillfällighet kam vi att besöka K□vakärret, en del av Malmakärret vid 

Malmköping under en septemberhelg för att utröna huruvida kärret motsvarade 

det goda tvkte det åtnjutit under gångna tider ur fågelsynpunkt. 

Vid besöket i fråga sågs fem dubbelbeckasiner, åtta brushanar och en blåha

ke, vilket omgående följdes av ett enhälligt beslut att kärret var väl värt 

att drabbas av våra ringmärkningsambitioner, varför nät uppsattes. 

Till en början vittjades näten endast under dagtid, med ett i vårt tycke 

magert resultat. Vi beslöt därför att utsträcka tiden till att omfatta även 

dygnets märka del. Det var med viss spänning vi Första kvällen (24.9) vadade 

ut för att vittja. Trots högt ställda förväntningar var det ändå knappt vi 

trodde våra ögon, då vi i ett av näten stod inför en dvärgbeckasin. Efter den 

betan kom det upp fler nät och resultatet blev därefter. Nästan varje natt gav 

en ny dvärgbeckasin och efter avslutad hästsäsong, den 26.10, visade Facit på 

26 märkta praktexemplar av denna art. 

Många roliga upplevelser därutöver och lika väl värda att omnämnas tilldrog 

sig i kärret under höstens lapp. En tidig morgon vadade en av deltagarna över 

till bortre ändan av kärret för att inspektera ett nät, som stod utmed ån i 

hög starr. Nedre våden hade fastnat i starren och när denna slets loss uppstod 

ett rassel i det Frostbelupna starrgräset som knappast kunde sägas uppväcka 

döda, rrien väl den rördrom, som stod dold i starren bara någon meter bakom ryg

gen på den intet ont anande fridstöraren. Drorrmen uttryckte sitt djupa miss

nöje i ett evgrundsskri, som tycktes upphäva tyngdlagen hos fridstöraren, som 

försvann i ett jämfotahopp , som skulle gjort en känguru grön av avund. 

Före den här aktuella malören så hördes drorrrnar passera kärret under natt

flyttning vid två tillfällen. Vid ett ev dessa upptäcktes också drommen, där 

hon stävade fram på cirka 30 meters höjd, som en stor fladdermus eller ännu 

bättre en flygande hund och avgivande detta klangfulla ödsligt kusliga läte 

med jämna mellanrum, taktfast som en kronometer. 

Nattliga ljud i luftrUTJTiet över kärret var det gott om och trots gruppens 

stora ambitioner beträffande arttillhörighet, så fick många ljud passera ai

dentifierad1=. 

Av övriga upplevelser 111§ silr�ilt nelmnas en som tilldrog sig den 15. 10. Vi 

iakttar en rovfågel, tillsynes en vråk, sam står alldeles still mot vinden på 

stela snett uppåtriktade vingar och liksom tänjer med kroppen fram och åter 
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under vingspannet. Plötsligt lossnar f3geln Från denna upphöjda position och 

vänder mot oss i en elegant sväng varvid vi genast upptäcker att det är en 

kungsörn. Hon kontller sävligt svepande mot oss, görande en överflygning på ba

ra cirka tjugo meters höjd, nästan som om hon avsiktligt vill exponera hela 

elegansen av sin magnifika uppenbarelse, som visar sig vara en synnerligen fin 

produkt av årets skörd. Genast, som genom ett trollslag, lyfter samtliga minst 

fem hundra kråkor och kajor fr11n Kovaberget för att skränande skynda örnen 

till mötes och i samfälld kör utgjuta sitt förakt över Hans Majestät Konungen 

i Fågelvärlden. Vi står i stum beundran och åser hurusom örnen med staisk·t 

lugn, oberörd av sina skräniga undersåtars uppvaktning, drar bart över gärdena 

mat Sparreholmshållet. Vi står länge kvar och stirrar mot den punkt i fjärran, 

där örnen försvann, och ägnar omedvetet dim "väldige" en tyst minut. 

Vid ett tillfälle, den 8.10, fick vi s11 besök av en ung pilgrimsfalk som 

lågt och helt sakta kom klippande rakt emot oss, där vi stod i dyn. Den sveP

te helt nära i en snäv sväng runt oss för att sedan med nyvaknat intresse bör

ja klippa hastigare med vingarna och accelerera upp till en rent hiskelig fart. 

Då vi såg utmed färdriktningen upptäcktes Föremålen för detta plötsliga intres

se i form av en flock trastar, som hastigt Förpassade sig utom synhåll bortom 

horisonten tillsaRTI1ans med den uppvaktande falken. Vad som sedan hände där 

bortanför undandrar sig vår bedömning, men vi sände samfällt av hela vårt hjär

ta en önskan om god jaktlycka. 

Dylika ögonblicksbilder var legio vid detta avundsvärda kärr och nästan dag 

ligen hade vi sällskap av en sparvhöksh□na, som inom vårt synfält jagade före

trädesvis ängspiplärka med varierande framgång. Vidare så gjorde oss en bli\ 

kärrhökshona den äran med besök vid tvenne tillfällen, måhända samna exemplar. 

FiskQjusen gjorde täta provianteringsförsök i ån som genomflöt kärret, där 

förövrigt två hägrar ständigt kivades med varandra. Från skogen bortom kärret 

hördes dagligen några korpar konversera. Kungsörnens uppvaktning, de Fem hundra 

kråkorna och kajorna, livade ständigt upp kärret med omnejd och då och då pas

serade svärmar av flyttande trastar, lärkor m.m. samt vid ett tillfälle 43 st 

grågäss. 

Nätfångade och märkta Fåglar 

Tofsvipa 1 Nötväcka Lövs/ångare 1 

Enkelbeckasin 6 Trädkrypare 1 ;!ärnsparv 
Dvärgbeckasin 26 Björ.ktrast 1 Angspiplärka 
Brushane 3 Taltrast 2 Sädesärla 28 

Ladusvala 1 Rädvingetrast 2 Sävsparv 11 

Kråka 1 Blåhake 1 Gr-åspai:v 10 

Kaja 1 Rödhake 4 Pilfink 19 

Stjärtmes 5 
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Aterfynd 
Två av de märkta dvärgbeckasinerna har redan rapporterats äterfunna. Bäda 

hade försetts med ring den 1.10. Den ena hade flugit till Italien på 30 dagar 

och hittades död i Pisa den 30.10. Den andra flög mera västligt och nedlades 
med ett välriktat skott vid Saint-Justine, Charente-Maritime i sydvästra de

len av Frankrike den 19.1.78. 

Observattlrer 
Tage Wahlberg, Maud Hellman, Anita Pettersson, Jan-Eric Hägerroth och Per-Ake 

Hägerroth. 

SullVllary 
Observations and ringing were performed between 10.9 and 26.10. Five great 
snipes, one golden eagle and one peregrine were observed. Night migrating 
bitterns were als□ heard and seen. A total af 26 jack snipes were netted 
and ringad. Two of these have already been recovered, one in nothern Italy 
and ene in the south west af Prance. 

Manus inkomnet januari 1978 

Per-Ake Hägerroth, Borgaregatan 1, 5-611 00 Nyköping 

Tage Wahlberg, Solsidan, 5-640 32 Malrrköping 

Jan-ETic Hägerroth, Jupitervägen 10A, 5-611 00 Nyköping 

Dvärgbec1<asin Teckning: Tage Wahlberg 
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Notiser 

Nötskrika häckande på marken 

Leif Karlsson 

Angående notis i Fåglar i Sörmland nr 2, 1977 sid 82 om nötskrika häckande 

på marken av Lennart Wahlen. 

I månadsskiftet maj-juni 1961 gjorde jag och min bror en promenad på P 10:s 

övningsfält ca 5 km NV Strängnäs. Vi passerade bl a genom en tätvuxen mindre 

grandunge. Ungefär mitt inne i denna stötte vi upp en nötskrika ·från marken 

på ca 5 meters avstånd. Vi Fann ett bo med 6 ägg som utan tvekan var nötskri
kans. Boet låg helt öppet på marken mellan en mossig sten och en granstam. 

Vid ett besök några dagar senare var boet plundrat, troligtvis av grävling. 

Annat var väl inte att vänta med ett så utsatt läge. 

Leif Karlsson, Finningevägen 62 B, 152 00 Strängnäs 

Observation av simmande järpkyckling 

Leif Karlsson 

Under atlasruteinventering invid Dammsjön i Åker påträffades en järpkull som 

skyndsamt tog till vingarna och flög över till 1TDtsatta stranden. En av kyck

lingarna nådde inte ända fram utan störtade i vattnet ca 50 meter Från stran

den. Den satte genast igång med att simmande ta sig i land, vilket gick utan 

några sam helst besvär. Det hela skedde med långa bugande halsrörelser och 

upplevdes som betydligt mindre ansträngande än tex sothönans simteknik. 

Har någon gång kommit i kontakt med icke vattenbundna Fåglar som vilat med 

utbredda vingar på vattnet och lyckats lyfta, men aldrig sett någonting lik

nande. 

Leif Karlsson, Finningevägen 62 B, 152 00 5trängnäs 

60 



FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 

Utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornit□l□giska Förening (SOF) och er 

huvudman för Hartsö-Enskär rå�elstati□n. 

Föreningen är ideell och verkar för vidgad kännedom om och bättre levnadsbe
tingelser 'ör de sörmliindska Fåglarna samt att □land allmänheten sprida intres

se för ornitologi och naturvård. 

Detta försöker vi föryerkliga genom en verksamhet som omfattar bl a 

• Inventeringar ach andra undersökningar

Jf- Årlig F8gelrapportering

.\I. Fågelskyddsarbete 
Jf- Tidskriften Fåglar i Sörmland 

• Sainnankomster och exkursionerJf- Hartsö-Enskär fågelstation

Styrelse 

Ordförande Leif Karlsson 
Finningevägen 628, 152 00 Strängnäs Tel 0152/15108 

Sekreterare Lennart Wahlen 

Kassör 

Övriga 

Medlemskap 

Nygatan 17A, 150 10 Gnesta Tel 0158/10770 

Gunnar Sjää 
Brenäsvägen 23, 641 00 Katrineh□lrn Tel 0150/52071 

Stefan Bengtsson, Vadsbrovägen 12, 150 20 Järns 
Tony Haglund, Lindtorpsgatan BA, 632 27 Eskilstuna 
Hans Pettersson, Blodstensvägen 20, 752 44 Uppsala 
Claes Svedlindh, Badhusgatan 8A, 613 00 Oxelösund 

Se omslagets andrasida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELSTATION 

Stationen ligger i Sörmlands yttre skärgård rakt öster □rn Oxelösund och där 

utförs ringmärkning huvudsakligen under aug-akt varje �r. I samband med märk

ningen genomförs ofta specialstudier. 

Stationens läge gör att vi tidigt registrerar invasioner av mesar, sisk□r, 

hackspettar och ugglor. 
Stationen bemannas främst av ring1@rkare och assistenter Från Södermanla'ld. 

Upplärning och vidareutbildning av personal s er årligen och nye medarbetare. 
är välkomna att deltaga i verksamheten. 

Medlemmar är ocl<s1i välkOrtJ'lB att besöka stationen och f�r rabatt på båtresan.
Förläggning sker i tält. 
Kontaktman är Lennart Wahlen, Nygatan 17A, 150 10 Gnesta Tel 015B/10770. 



Gräshålet, Enskär, Teckning:Dan Frendin 
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