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Korpen åter häckfågel i Sörmland 

Raven Corvus corax Breeding in the Province of Södermanland Again 

Hans Pettersson 

Före mitten av 1960-talet var korpen en relativt sällsynt gäst i Sörmland. 

Kringströvande exemplar kunde noteras under främst höst- och vintertid men 

inte årligen. 

Den Första häckningen i modern tid i Sörmland konstaterades 1967, då ett 

par fick fram tre flygga ungar vid Långhalsen (Broberg 1970). Samma år ob

serverades även ett exemplar vid flera tillfällen under häckningstid i när

heten av Simonstorp vid gränsen mellan Sörmland och Östergötland och ett 

flertal observationer under icke häckningstid rapporterades även. Från året 

innan finns endast en hästrapport om ett exemplar i Kolmården, medan rap

porter saknas helt Från åren 1964 och 1965. Häckningen och ökningen av de 

övriga observationerna kom därför plötsligt och utan Föregående observatio

ner under häckningstid. Korpen har sedan häckat årligen, eventuellt med un

dantag av 1969, i Sörmland. 

Nya lokaler med korp�örekomst under häckningstid har tillkonmit varje år 

och i ökande antal (se tabell 1). Med förekomst avses minst två observatio

ner under häckningstid på nya lokaler och en observation på tidigare note

rad lokal. Korp har dock inte rapporterats årligen Från samtliga de lokaler 

där häckning skett eller förekomst under häckningstid noterats. Några var 

Förmodligen bara tillfälligt besatta, men de flesta luckorna i förekomsten 

på lokalerna beror på att lokalen ej besökts varje år under häckningstiden. 

Fram till och med 1977 har totalt 34 korprevir konstaterats och de är 

ganska jämnt Fördelade över Mälarmården och övriga skogsområden i det inre 

av Sörmland (se figur 1). Fömodligen har ytterligare ett antal revir Före

kommit men ej konstaterats, då stora områden, som är lämpliga för korp, en

dast besöks sporadiskt av ornitologer. Antal besatta revir uppskattas därför 

ha legat mellan 25 och 50. Nord (197?) uppskattade att något mer än 20 par 

häckade i Södeimanlands län, vilket kan ha stämt ganska väl. 

På totalt 14 lokaler har häckning konstaterats något år under perioden 

1967 - 1977. 1977 konstaterades häckning på 10 av dessa lokaler. Av de korp

bon, som p�träffats, har sju rapporterats vara belägna i klippstup, två i 

höga tallar och ett i en kra F tledningsstolpe. Häckningsresultatet har varit 

förh�llandevis gott. Av 24 häckningar,vars resultat har rapporterats. har 
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Tabell 1. Korprevir i Sörmlands rapportomr�de med notering om förekomst 

under häckningstid (X) och konstaterad häckning (H) under, /!iren 

1967'- 77. Reviren anges endast med läpnurnmer, vilka mot.svarar 

siffrorna p� kartan i figur 1. 

(Territ□riea af Raven in Sädermenland 1967 - 77. X= Occurence 
during the breeding season, H = confirmed breeding. The terri-
t□rial nurnber refer ta the map in figur 1.) 

Revir Ar (Years) 

(färri tory) 1957 68 69 70 71 72 73 74 75 76 '77 

H H X H H X 

2 X 

3 X X H H H H H H H 

4 X H H 

5 X 

6 X X X X X X X X 

7 H H H H H H H 

8 X H H 

9 X X 

10 X X 

11 X 

12 X X 

13 H X H 

14 H H H 

15 H H X H 

16 H X 

17 X X X 

18 H H 

19 H H 

20 X H 

21 X X 

22 X X 

23 X X 

24 X X 

25 X 

26 X 

27 X 

28 X 

29 1-1 

62 



,, 

-, 
•• I 

I 

• Rovir 

0 Rov1r 

S\■1• 
.. 

I I 
•• i -

Figur 1. 

,. 

Karta över korprevir 

' 

. 

-�-1-;..=:�',.p,�'4---''-.-.;,,,,....,.l;��-·· 

I ' 
... i ... - - - -

i Sörmlands rapportomr�de 1967-77. 

(Map with marked territories of Raven in Södermanland 1967-77.) 

Tab. 1, forts. 

Revir Ar (Vears) 
(Territary) 1967 6B 69 ?Cl 71 72 73 74 75 76 77 

30 H 

31 X 

32 X 

33 X 

3lt X 

Antal revir 2 3 4 3 6 7 4 7 7 19 22 
(No. territories) 
Antal häckningar 1 0 2 3 3 2 5 5 6 10 

(Na. breedlngs) 

Ackumulerat antal 2 4 6 B 10 11 12 15 17 27 3lt 

revir (Accumulated 
territories) 
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.. 

Överst till vänster: 

Den första kända boplatsen för 

korp i Sörmland. Boet är place

rat L häxkvasten i tallen. 

Överst till höger: 

Korpbo beläget på klipp avsats, 

vilket är den vanligaste bo

placeringen i Sönnland. 

Nederst till vänster: 

Korpboet som placerats i en kraft

ledningsstolpe. 

Samtliga foton: lngmar HoL��sen/N 
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Flygande karp Foto: Ingmar Holm:;sen/N 

tre misslyckats och i snitt har minst 3,Li unge1• blivit Flygga eller nästan 
flygga per rapporterad häckning. 

RAPPORTÖRER 

Materialet till denna sammanställning har hämtats ur den lokala rapportkom
mittens arkiv och ett tack riktas till alla observatörer och rapportörer. 

Följande har bidragit med uppgirter: Lennart Almkvist, Birger Andersson, 
Folke Andersson, Stefan Bleckert, Lars Broberg, Olof Callin, Leif Carlsson, 

Etienne Edberg, H,ms Eliasson, Lars von Engeström, L. Engström, Tage Eriks

son, 'Robert Franzen, Karl-Erik Fridzen, Tony Haglund, Valde Halmgren, Ingmar 

Holm�sen, Gerd Isaksson, Johan Jansson, Gunnar Johansson, Kjell Karlsson, 

Leif Karlsson, Stig W Karlsson, Ri.idiger Kasche, Peter Krantz, Arne Larsson, 

Bengt Larsson, Rolf Larsson, Alf Lettesjä, Bert Lindgren, Lennart Magni, 

.llke Norman, Lars Dlausson, Kjell Olsson, Thomas Rafstedt, Ingemar Struwe, 
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Leif Stål,, Sven-Eric Swanqvist, Claes Svedlindh, Stefan Thorsell och Lennart 

Wahlen. 

Ett ta�k riktas även till Ingmar Holmåsen för fotografierna som illustre

rar artikeln. 

SUMMARY 

The first known breeding □f Reven in modern times in Södermanland occurred 

in 1967. The number af Reven territories have increased with years (see 

table 1). Confirmed breeding has occurred in 14- territories up to and Jnclu

ding 1977. 

The breeding population in Södernianland 1977 is estimated to between 25 

and 50 pairs. 

Seven nests were reported to have been found in precipices, twc in big 

pines and □ne in a p□wer-line post. 

REFERENSER 

Broberg, L. 1970. F�gelrapport för Sörmland 1967-1968. 
29:114-121. 
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Konstgjorda 

fallet 1977 

häckningsut

år 

hussvalebon och 

jämfört med tidigare 

Artificial Nests of House Martin Delichon urbica and the Breeding Success 

in 1977 Compared with Previous Years 

Tony Haglund 

I slutet av 1950-talet tillverkade Uppsalaornit□l□gen Ingemar Frycklund ett 

antal hussvalebon och satte upp dessa vid några ladugårdar utanför Uppsala. 

Svalbona hade gjutits i sågspån och cement, delvis efter mått från hussvalor

nas egna bon. Dessa konstgjorda bon accepterades av ett flertal svalpa.r. 
Med ett slldant gjutet svalbo som roodell tillverkade författaren år 1961 

sjuttioen stycken bon. Dessa sattes upp vid ladugårdar runt Eskilstuna, samt 
i Ärla och Ounkers socknar. Under 1969 tillverkades ytterligaxe 225 bon och 

sattes upp vid 34 nya gårdar belägna i ovannämnda socknar samt i Råby-Rekarne 

och Gillberga socknar i nordvästra Sörmland. 

Syftet med uppsättningen var att Få hussvalorna att häcka på gårdar, där 

de tidigare ej häckat, samt att kunna ringmärka ungar. De konstgjorda bona 

är även fördelaktiga för svalorna, då de är hållbara och kan användas Från 
år till år. De naturliga lerbana måste däremot normalt bygqas nva eller res

taureras varje vår. De är även sköra varför de lätt skadas och ramlar ned. 
Detta kan ibland ske när ägg eller ungar Finns i dem, vilket innebär att he
la kullen förstörs. Möjligheten till omläggning är liten, då förfärdigandet 

av ett.nytt b□ kräver rätt lång tid och tillgång på lera, rm1. 

UPPSÄTTNING OCH UTNYTTJANDE 

J\r 1961 sattes 71 b-□n upp vid 9 gl?irdar och antalet bon per gård varierade 

mellan 4 och 20 stycken. Uppsättning skedde vid gårdar där författaren har 

bekanta. Vid 3 av dessa 9 gårdar häckade hussvalan redan i egna bon sedan 
flera år tillbaka. 

Under åren 1961 till □ch med 1968 besökte jag gårdarna tillfälligt under 
juli månad varje år. Resultatet blev vad jag räknat med, att de konstgjorda 

bona accepterades s□m lämpliga häckningsbon, samt att hussvalepar etablerade 
sig vid nya gårdar. Fram till och med häckningssäsongen 1958 hade 5 av de 6 

gårdar där hussvalan ej tidigare häckat blivit nya häckningsplatser. 
Jag beslutade efter dessa färsäksår, att sätta upp Fler b□n på fler går-
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dar. Kontakt togs med lantbrukare för att erhålla tillstånd att sätta upp 

konstgjo_da bon vid deras ladugårdar. Våren 1969 sattes sedan 225 gjutna 

svalbon upp vid 34. nya gårdar och vid två gårdar kompletterades antalet bon 

från 1961 års uppsättning. Vid 3 av de 34 nye platserna häckade redan hus

svalan. Vid uppsättningen 1969 eftersträvades att F� 4, 6 eller 10 konst

gjorda bon per gård. Detta med anledning av att det under tidigare år visat 

sig att endast ett mindre antal bon blev bebodda vid varje gård, varför det 

ej fanns anledning att överskrida 10 stycken per gård. 

För 1969 års uppsatta bon gäller efter häckningssäsongen 1977, att hus

svala har häckat flera år i följd eller enbart något år på 22 nya lokaler. 

Det blev redan första året häckning på 7 nya lokaler. Det kan även ta flera 

år innan hussvalorna tar bon i besittning. Två nya häckningslokaler tillkom 

först under 1977. 

Antalet häckande par har varierat något från år till år och häckning kan 

utebli vid en gård under ett eller flera år för att sedan åter konvna igång. 

Omflyttning av en del bon har skett under åren på grund av restaurering 

ev ladugårdar och uthus. Totalt har 36 g!rdar haft häckande hussvala i de 

konstgjorda bona ett eller flera år under perioden 1961 - 1977. Av dessa 

har sex gårdar tidigare varit häckplats för hussvala i egna byggda bon. Vid 

tio gårdar med konstgjorda bon har ingen häckning Förekommit under dessa år. 

Vid flera gårdar, där hussvalan börjat häcka i konstgjorda bon, har även 

andra par lockats att bygga egna bon i nära anslutning till de konstgjorda. 

Även vid några bostadshus har svalorna hittat lämpliga fästen för sitt be

bygga. Lantbrukarna har inte direkt klagat men inte heller önskat att det 

skulle bli så. 

Såväl egna iakttagelser som rapporter från bekanta har ibland tytt på 

att hussvalorna skulle skrida till häckning vid någon ny gård. Svalorna har 

uppehållit sig flera dagar vid och i bona för att sedan vara helt försvunna. 

Detta händer främst då de just anlänt men kan även ses då andra par har ägg 

och ungar. Möjliga Förklaringar till detta uppträdande kan vara att svalorna 

är på genomflyttning eller att häckningsdriften är svag. Svalorna kan också 

ha häckat på annat ställe, där deras bon ramlat ned, varvid de söker ny 

lämplig häckningsplats. 

LÄGE 1977 

Några konstgjorda bon har under åren skadats och tagits ned, samt vissa om

flyttningar Från en gård till en annan har gjorts. Antalet uppsatta bon var 

därför under häckningssäsongen 197'7 29□ stycken fördelade på �O gårdar. 
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Bobyggande hussval□r. Fot□: Ingmar Holm�sen/N 

Sorrmaren 1977 häckade hussvala vid 21 gårdar. Vid 5 av dessa hade hus

svala tidigare häckat i egna byggda lerbon innan de konstgjorda sattes upp 

1961 och 1969. Dessa gårda� kan ej räknas som nya häckningsgårdar, men öv

riga 16 gårdar har genom de konstgjorda bona blivit nya häckningsplatser. 

Vid 9 gårdar, där det något eller några år förek□ITTilit häckning under perio

den 1961 - 1976, uteblev häckning 1977. 

HÄCKNINGSRESULTAT 

Att noggrannt följa upp häckningarna år Från år skulle ha varit önskvärt. 

Jag insåg dock redan vid uppsättningen 1969 att det ej skulle kunna gå att 

besöka över 40 gårdar i fem socknar under semestermånaden juli, då jag för

flyttar mig med cykel och även ringrnärker tornsvalor vid sarrrna besök. 

Jag har ändå under åren 1969 till och med 1977 kunnat f5 en bild av häck

ningsutfallet vid mina besök vid bona i början av juli. Normalt börjar jag 

att kontrollera häckningarna omkring den 5 juli och detta tar ungefär en 

vecka. Vissa år har även ett andra bobesök gjorts för att ringmärka de kul-
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lar, .som vid fi:irsta besöket bestod av ägg eller nykläckta ungar. 
För. varje bo anteckFtas antal ungar och ibland förekommande rötägg. Till

fälligt kan en död unge eller en hel död kull påträffas. Bon där ungarna 

redan är utflugna vi,d första besöket konstateras genom förekomst av spill

ning p� marken under ett bo samt att ohyra finns i boet. Dessa bon städas 
och nytt torrt gräs samt om möjligt även hönsfjädrar läggs in. Fr�n ovan

stående noteringar kan ej utläsas hur många ägg som lagts o·ch hur �nga 
ungar. som sedan blivit flygga. 

Under ären 1969 - 1976 förlöpte häckningen av hussvala, enligt vad jag 
bedömmer, normalt för dessa trakter. Tillfälligt nästan varje år förekom 

enstaka döda ungar eller någon död kull. 1977 hittades däremot ett onormalt 

stort antal döda ungar. 

Häckningen 1977 var cirka en vecka senare än normalt, varför ägg och ny
kHickta ungar påträffades vid Första besöket. Ett ytterligare. antal kont-ml

ler gjordes därför senare under häckningen. Där dflda kullar hittades s,täda

de jag bona och lade dit nytt torrt gräs. Vid två av dessa lade·s senare hya 
kullar med 2 resp. 3 egg. Boet med 2 ägg blev övergivet, medan det med 3 ägg 

Fortfarande ruvades den 28 juli. Den 19 augusti fanns en unge i boet. Dessa 

sena kullar har ej medtagits i redovisningen av häckningsre.sultatet f'tiI• 1977. 

Häckningsresultatet 1977 redovisas i tabell 1 och för jämförelse •visas 
resultatet från 1976 i tabell 2. Några kullar var utflugna vid besöken 1976 
och har därför ej medräknats. Resultatet 1976 är ej helt jämförbart med 1977, 

då fler bokontroller gjordes under 1977. 

Ar 1976 var endast en hel kull död medan 15 hela kullar var döda 1977. 

()en genomsnittli.ga ungkullstorleken (kläckta ägg) 1976 var 3,9 och 1977 

3,6. Enligt litteraturen är kullstorleken normalt 4 ägg (Söderberg 1955.) 
och 4-5 ibland 2-3 eller 6 ägg (Harrison 1975). I genomsnitt hade hussva
lorns 3,7 levande ungar per kontrollerat bo 1976 ,oot endast 2,5 1977,. var

vid andelen döda ungar per kull 1976 var i snitt 5% och 1977 32%. 

RINGMÄRKNING OCH KONTROLLER 

Under åren har 1 228 boungar och 118 vuxna fåglar märkts i och vid de konst

gjorda bona. Av dessa märkningar har inga långväga återfynd gjorts. Däremot 
.har 8 kontroller gjorts vid fångst av gamla ·råglar på liäckningsplatsen. 

Samtliga är egna märkningar och har endast kontrollerats en gång. Kontrol
lerna redovisas i tabell 3 och vis81' på en hög födelse- och hemortstror1et. 

En fågel (4.) återvände året efter födelsen till sa11JT1a gård och r,iäckade till 

och med i sitt födelsebo. De övriga pull-märkta häckade senare vid bon bara 
några kilometer från födelsegården. Av de två fåglar som mä.rktes som vuxna 
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Tabell 1. Hussvala 1977. Häckningsresultat i konstgjorda bon vid bes6k 

i juli. 

(House Martin 1977. Breeding results in artificiel nests visited 
in July.) 

KULLSTORLEK ANTAL KULLAR (Number af Broods) !il-lMA UNGAR 

(Srood size) Fullgångna Antal döda ungar Totalt (Sum af Voung) 

(Completly (Number af Dead Voung) (Total) Levande Dada 
successf'ul) 

2 3 4 5 6 (Alive) (Dead) 

1 2 0 2 2 0 

2 3 0 0 3 6 0 

3 16 5 23 51 18 

I., 10 2 0 1 7 20 47 33 

5 I., 0 0 0 0 2 6 20 10 

6 3 D 0 D 0 0 4 18 6 

Summa (Sun): 38 3 6 7 2 58 141., 67 

Tabell 2. Hussvala 1976. Häckningsresultat i konstgjorda bon vid besök 

i juli. 

KULLSTORLEK 

( Brood size) 

2 

3 

4 

5 

6 

Summa ( Surn) : 

(House Martin 1976. Breeding results in artificial nests visited 
in July.) 

ANTAL KULLAR (Number af Broods) SUl'f,,1A UNGAR 

Fullgångna Antal döda ungar Totalt (Sum af Voung) 

(Completly (Number af Dead Voung) (Total) Levande Dada successful) 1 2 3 4 5 6 (Alive) (Dead) 

1 0 1 1 □ 

0 0 2 □ 

10 1 □ 0 11 32 1 

13 1 0 0 1 15 55 5 

10 1 0 □ 0 0 11 54 

0 □ 0 0 0 0 0 □ □ 0 

35 3 0 0 0 0 39 141t 7 
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Tabell 3. Kontroller av egna märkningar gjorda på lokaler med konstgjorda 
bon. 

(Birds both ringed and controlled in the ertifical nests.) 

Nr (No) Märkt (Ringed) Kontrollerad ( Controlled) Anmärkning (Remark) 

ad rf 1969 ad r/ 1970 Häckar i sa,ma bo. 

2 pull 1973 ad rf 1974 1 km mellan födelse- och 
häckplats. 

3 pull 1974 ad r/ 1975 6 km mellan födelse- och 
häckplats. 

4 pull 1975 ad r/ 1976 Födelsebo och kontrollbo 
sarrma. 

5 ad� 1975 ad� 1976 1 km mellan häckningslo-
kalerna. 

6 pull 1970 ad r/ 19n 5,5 km mellan födelse- och 
häckplats. 7 år gammal. 

7 pull 1975 ad� 1977 1,8 km mellan födelse- och 
häckplats. 

8 pull 1976 ad r/ 1977 4 km mellan födelse- och 
häckplats. 

kontrollerades en hane i samma bo året efter och den andra en hona hade 

bytt häckningsgård efte_rföljande är. En av fåglarna kontrollerades vid re

lativt häg ålder, då den fångades sju år efter att den märkts som bounge. 

DISKUSSION 

Landskapet kring de gårdar där svalbona är uppsatta är skiftande. Flackt 

slättland med skogsholrnar, småbrutet landskap med blandskog samt små odling

ar med dominerande barrskog omkring. Jag har ej kunnat avgöra om de före
drar någon speciell landskapstyp runt häckplatsen. Klart är i alla Fall att 

de konstgjorda bona har attraherat hussvalorna att börja häcka vid nya går

dar. Deras egna valda häckningsplatser i områden där inga konstgjorda bon 
finns har sanvna landskapstyp som ovan nämnts. Ladugårdens eller de andra 

byggnadernas konstruktion med utskjutande bjälkar, bräder samt lämplig vägg
putsyta är troligen det avgörande för hussvalornes val av häckplats. 

Den regniga och kalle sommaren torde vara anledningen till den stora ung
dödligheten hos hussvalan och även tornsvalan (se separat artikel i detta 
nummer). Efter midsommar och hela juli var nederbörden mycket över det nor

mala. Under juli föll i Eskilstuna 180 rrm mot normalt 70 mm. Nederbörd i 

Form av dagsregn Förekom vid flera tillfällen. Detta har gjort att svalorna 
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Teckning: Tony Haglund 

sannolikt haft svårt att skaffa föda åt ungarna, då insekterna ej flugit i 

normal omfattning. Vid några regniga tillfällen, då jag besökte gårdarna, 

var de gamla hussvalorna i bana. 

Beträffande hussvala är det troligt att deras egna byggda bon, sam jag 

ej kunnat kontrollera, drabbats på samma sätt Sllll de konstgjorda bona. 

Biotoper med en art- och individrik insektsfauna ger sannolikt hussval□r

na större möjlighet att finna föda till ungarna under en regnrik sommar. 

Finns dessutom djurdrift med nötboskap inom området kan det ses som en yt

terligare fördel. Den enda lantgård, där hussval□rna lyckats bra med häck

ningen utan döda ungar, var Överhändö i Dunkar. Nio kullar med fyra ungar 

i snitt. P'å denna plats finns just de Förutsättningar, sam jag anser vara 

i det närmaste idealiska, en näi-ingsrik sjö, små jordbruksenheter, hagmar

ker med blandskog och nötdjursdrift. 

SUMMARV 

Artificial House Martin nests made af cement and sa1J>-dust were made (measure
ments partly from natura! nests) by the author an put up an farmyard buil
dings in n□rth-western Södermanland. 

The ambition was ta induce House Martins to breed at farms where they 
hadn't bred before and t.□ ring House Martin nestlings. 

In 1951 seventy-one nests were put up before the breeding season at nine 
farms, three of which already had naturally breeding House Martins. 

A yearly check in July on the farms in the fall□wing years showed that 
the artificial nests were accepted and that House Martin were braeding at 
new farms. 

In 1959 twohundred and twenty-five new artificial nests we�e put up (els□ 
before the breeding seasan) at thirty-four new farms, three of which already 
had naturelly breeding House Martins. 

During the period 1961-77 House Martins nested in artificial nests at llDSt 
farms (no breeding at ten farms). 
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During the c□urse □f the yearly check of the artificial nests in the 
breeding seas□n □f 1977 a great many more dead young were found c□mpared 
with earlier years. The BuJmler of 1977 was unusually cold and wet, with the 
amount af precipitation far ab□ve the average in late June and all of July. 

Continuous rain all day occurred several times and there c□nditions must 
certainly have made difficult the procuring of food for the nestlings. 

The 1977 breeding results are compared with 1996 (as an example of earlier 
years) in TBbles 1 and 2. 

A total of 1 228 nestlings and 118 adult birds have been ringed during 
the period 1961-77, but no distant rec□very has been reported. Eight birds 
have been c□ntrolled at the native farm or a farm close to it one ar several 
years after ringing (see Table 3). 
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APPENDIX 

Gjutning och uppsätt�ing av konstgjorda hussvalebon. 

Gjutformen består av tre trästycken (se figur 1). De tv� framstyckena är 

skålformigt utmejslade och vänds mot varandra. I framstyckenas bakre övre 

kant borttages några centimeter, som skall gjutas och bilda klackar för 

uppl1ängningen. Bakstycket är en slät bräda 200X165 rrm. De tre gjutformsde

larna förnissas för att bli lätta att hålla rena. 

Innan gjutningen läggs tunn plast rrellan trästyckena var fär sig. Denne 

kan lätt tas bort efter torkningen. En spännrem håller ihop gjutformen vid 

gjutningen och torkningen. 

Gjutblandningen består av cement och sågspån för att bona skall bli lätta. 

Jag har ej använt någon speciell proportion mellan cement och sågspån, utan 

efterhand blandat in sågspån i cementen tills den erhållit en lättarbetad 

fast konsistens, som lätt går att forma upp mot gjutformens kanter. Tjjmli

gen mycket cement är att föredra, då boet därmed håller bättre. Ingångsöpp

ningen formas redan vid gjutningen. 

Efter cirka 12 tirrmar i rumstemperatur kan gjutformen lossas försiktigt. 

Strålningsvärmen från ett element gör att torkningen kan gå snabbare. Boet 

har vid friläggningen en slät yta. För att få svalboet mera naturligt blan

das en liten redning som ströplas på boytan. En liten slät yta sparas på 
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Vertikal snittyta Gjutform sedd uppifrån 

G/utklack Tj8rpapplak 

1--l-- -

25mm 

L .

165mm 200mm 

L ---� 
Figur 1- Ritning av gjutform □ch ba för hussvala. 

(A design □f a cast mould ta a nest af H□use Martin.) 

höger sida strax under klacken för upphängningen. På denna släta yta skrivs 

sedan boets registreringsnumiex. Detta nunrner bör även skrivas på baksidan 

av boet, då det händer att bona blir sprutmålade samtidigt som ladugårdarna. 

Hussvalorna häckar åter i b□et fastän det blivit övermålat. 

Efter ett par dygns torktid filas med rasp diverse ojämnheter bort. Vik

tigt är att ingångsäppningen är väl tilltagen. Hussvalorna murar själv igen 

öppningen efter beh□v. 

Till tak används kraftig tjärpapp som klipps till halvrunt och utfallan

de ca 1 cm över bakanten. Mat baksidan lämnas mer tjärpapp sam sedan viks 

upp och spikas fast i väggen. 

Uppsättningen av bana kan vålla problem, då taken har alika vinkel. För

sök att få upp boet tätt intill vinkeln mellan vägg och taksprång. Blir det 

mellanrum skall det fyllas ut med papper eller dylikt, annars kan hussvalar

na bygga egna bon i mellanrUTWnet. Man kan även sätta upp boet någon meter 

under taksprånget. Det har jag gjort på en gård, där det sedan har blivit 

häckning. 

Två spikar slås in i väggen och böjs något uppåt för att boet skall sit

ta stadigare. Skallen på spikarna kan böjas något nedåt, så går det lättare 

att lyfta av och på boet utan att de skadar upphängningsklackarna. 

Till sist läggs torrt gräs och om möjligt även små hönsfjädrar in i boet. 
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Tornsvalans häckningsresultat 1977 

The 1977 Breeding Results of the Swift Apus apus in Nothern Södermanland 

Tony Haglund 

Under ett tiotal år har jag i början av juli varje år cyklat runt till la

dugårdar i Gillberga, Råby-Rekarne, Ärla och Dunkers socknar i nordvästra 

Sörmland. Jag har vid dessa gårdar kontrollerat konstgjorda hussvalebon 

(redovisas i separat artikel i detta nunner) men även ringmärkt tornsvalor, 

både vuxna och boungar. 
Tornsvalans ungar klarar normalt en längre period utan föda, då föräld

rarna flyr regn och lågtryck. Normala år är därför ungdödligheten låg hos 

denna art. Vid flera och längre perioder med dåligt väder dör någon unge i 
de store kullarna och boperioden förlängs för de övriga. 

I mitt undersökningsområde förlöpte häckningen normalt åren 1969-76 med 
endast enstaka rötägg och tillfälligt någon död unge. Är 1977 var däremot 

häckningerna cirka två veckor försenade och ett större antal döda ungar på

träffades. Så sent som den 20 juli hittades två nykläckta kullar. Förnyat 
besök gjordes vid bon där ägg och ungar påträffades vid första besöket. 

Antal levande och döda ungar i de olika bona 1977 redovisas i tabell 1 
.och som jämförelse ges även siffrorna från 19?6 års häckning i tabell 2. 

Eftersom jag besöker en del par endast en gång, då tornsvaleungarna är ring
märkningsstora, så vet jag ej hur många ägg de haft från början. Tornsvalans 

bobale kan variera mycket, från obetydliga små gropar i sågspånet·och barken, 

som finns under tegelpannorna, till övertagna gråsparvs- och pilfinksbon. I 
en del av dessa kan föräldrarna lätt knuffa till äggen, då de förflyttar 

sig under taket. Det är därför vanligt att ägg ligger strax utanför bobalen. 
Rötägg och ej färdigruvade kullar har därför ej tagits med i redovisningen. 

Den genomsnittliga ungkullstorleken (kläckta ägg) var 1976 2,1 och 19?7 
1

1
68. 1976 sågs inga döda ungar, men vid besöken 1977 hittades 22 stycken,

vilket för sistnämnda år ger medelvärdet 1,43 levande ungar per kull jämfört 

med 2,1 För 1976. Den försenade häckningen och vädrets inverkan kan dessutom 
ha medfört att flera av de som levande redovisade ungarna ej kom på vingarna 

1977. Endast en kull på tre ungar förekom 19?? och i den dog en unge. Av 

kullarna på två ungar registrerades döda ungar i 14- av kullarna och i fyra 

76 

Arten bör numera benämnas tornseglare. Del undersökningen utfördes före 
namnbytet, önskar förf. behålla det gamla namnet. Red. 

Fåglar i Sörmland 11(1978):7fj:.79 



Tabell 1. Tornsvala 1977. Häckningsresultat vid besök i juli. 

(Swift 1977. Breeding results in nests visited in July.) 

kULLSTORLIB ANTAL KULLAR (Number of Braods) SIJ'1MA UNGAR 

(Brood size) Fullgångna Antal döda ungar Totalt (Sum of Yaung) 

(Completly (Number of Dead Young) (Total) Levande Döda 
successful) 

1 2 3 (Alive) (Dead) 

1 ,6 3 29 26 3 

2 43 10 4 57 96 18 

3 □ 1 D 0 1 2 

Summa (Sum): 69 14 4 D 87 124 22 

Tabell 2. Tornsvala 1976. Häckningsresultat vid besök i juli. 

(Swift 1976. Breeding re.sults in nests visited in July.) 

KULLSffiRLEK ANTAL KULLAR (Number af Braods) SUMMA UNGAR 

(Brood size) Fullgångna Antal döda ungar Totalt (Sum af Young) 

(Completly (Number of Dead Young) (Total) 
Levande Döda successful) 

2 3 (Alive) (Dead) 

1 D 1 D 

2 39 D D 39 78 □ 

3 6 □ 0 0 6 18 0 

Sunvna (Sum): 46 D D 0 46 97 0 

av dessa hade båda ungarna dött. Det stora antalet kullar med en unge och 

dödligheten bland dessa tyder även på att sommaren 1977 var extrem för 

tornsvalan. 

Orsaken till de Försenade häckningarna och den stora ungdödligheten 197? 

var sannolikt det dåliga vädret under slutet av juni och hela juli. I Sörm

land föll i juli 1977 dubbelt så mycket regn som normalt, och månadens 
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Tornsvala Foto: Ingmar Holmåsen/N 

dygnsmedeltemperatur blev hela 3 grader lägre än normalt. Dessa värden inne-

1:!hr att juli 1977 blev en av de nederbördsrikaste och kallaste julimfmaderna 

under hela 1900-talet. 

Tornsvalorna, som är helt beroende av 11luftplenkton11 som föda, fick sann

olikt mycket svårt att finna tillräckligt mycket mat åt ungarna i Sörmland 

under juli 1977. Resultatet blev ett särnre häckningsresultat än normalt. 

I Oxford, England har tornsvalans häckningsbiologi studerats noggrannt. 

Perrins (1976) citerar några resultat Från dessa undersökningar, bl a över

levnaden hos tornsvaleungar från kullar om två och tre ungar i förhållande 

till väderleken under häckningstiden. Under vackra somrar blev i snitt 2,75 

ungar från kullar om 3 ungar och 2, □ ungar Från kullar om 2 ungar flygga 

medan under regniga somrar endast 1,64 ungar från} ungskullarna och 1,84 

ungar fTån 2 ungskullarna blev flygge. Jämförande siffror för kullarna om 

2 ungar i Sörmland 1976 och 1977 är 2,0 och 1,69. Den låga siffran ör 1977 
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tyder även p� att solllll8ren var extrem med mycket hög dödlighet hos tornsva

leungarna. 

S�RY 

In c□nnection with the check of the House Martins' breeding success in arti
ficial nests (see separate article) at farms in an area af n□rth-western 
Södermanland, the author has als□ ringed Swifts, bath adults and nestlings. 

During the years of 1969-76, only· a few unhatched eggs and dead nestlings 
were found, but in 1977 unusually many dead nestlings were found. 

The breeding Swifts were about two weeks late with their nesting in 1977 
and two newly hatched broods were found an 20.7. 

The 1977 breeding results in the nests checked by the author compared 
wi th 1976 are shown in Ta.bles 1 and 2. 

Unhatched eggs and clutches a;re not includ.ed. Als□, the original clutch 
size cann□t be kn□wn as only one visit is mad� and the delayed nestig plus 
the weathers influence could have resulted in nestlings dieing efter the 
authors visit. 

Swift nestlings normally manege periods without food brought about by 
poor weather, but the unusually cold and extremly wet weather in late June 
and July (twice the average precipitation) caused difficulties For tne parent 
birds to find en□ugh food for the nestlings, resulting in the higher than 
average mortality rate. 
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Knölsvansbeståndet i Sörmland 

The Population of Mute Swan Cygnus olor in Södermanland 

Hans Pettersson 

Under 1978 har en landsomfattande inventering av häckande knölsvan utlysts 

och organiserats av Sven Mathiasson, Naturhistoriska museet, Göteborg. Fö

reningen Södermanlands Ornitologer har inte engagerat sig i inventeringen, 

då en sådan ,i Sörmland skulle kräva ett enormt arbete och ändå troligen ge 

ett mycket osäkert resultat. Arten är spridd över hela landskapet. Den är 

vanlig i ytterskärgården, innerskärgården, de stora insjöarna och slätt

sjöarna men finns även i vissa skogssjöar och daJ1T11ar. Knölsvanen är dessu

tom ganska svårinventerad trots sin storlek och färg, då den gärna häckar 

inne i vass,, där den är s·vårobserverad både frlln land och vatten.

En noggrann flyginventering av hela Sörmland hade däremot kunnat ge ett 

någorlunda tillförlitligt resultat. Eskilstuna karrmun har flyginventerats 

1978 på lokalt initiativ och med ekonomiskt stöd. Inventeringen utfördes av 

Jan Pettersson och Leif Carlsson. Av flera skäl har en sådan inventering ej 

kommit till stånd i övriga kommuner. De spridda rapporter som kan tänkas in

komma från dessa kan ej ge en riktig bild av antalet häckars. En uppskatt

ning av antalet häckande knölsvanar med utgångspunkt från inventeringar 

gjorda under 70-talet och lokala ornitologers kännedom om förekomsten under 

senare år bör däremot ge en bättre siffra. 

UPPSKATTNING AV BESTIINDET 1978 

En uppskattning av antalet häckande knölsvanpar med ledning av utförda in

venteringar har tidigare gjorts av Nord 1977. Enligt denna skulle ca 250 

par häcka i Södermanlands län. Redan efter Långhalseninveteringen 1977 (Wahl�n 

opubl.) och några ornitologers kompletterande uppgifter m�ste denna siffra 

kraftigt revideras. 0� uppskattades grovt att något över 500 par torde häcka 

i Sörmlands rapportområde under 19n. 

Med ledning av dessa äldre uppgifter och vissa inveteringsresultat från 

1978 samt svar på förfrågningar riktade till ornitologer med lokalkännedom 

om kntilsvanens förekomst görs i tabell 1 en uppskattning av antalet revir

hävdande knölsvanspar i olika delar av Sörmlands rapportområde. Revirhävdan

de par har valts, då det i många fall är svårt att skilja på häckare, miss-

80 Fåglar i Sörmland 11(1978):80-86 



Tabell 1. Uppskattat antal revirhävdande knölsvanspar fördelade på olika 

delområden med angivelse av uppgiftslämnare. 

(Estimated number of territorial Mute Swan pairs indifferent 
areas of Södermanland.) 

Delområde 

(Area) 

MÄLAREN 

Galten - Björsund 

Söderfjärden 

Gran-, Norr- och Gisselfjärden 

Strängnäs- och Ulfhällsfjärden 

Segerö-, Tynnelsö- och Morraräfjärden 

Vikarna norr och ost Aspö - Oknön 

Vikarna narr och ost Selaön 

Segeröfjärden - Herrestad 

Gripshalmsviken 

Hornsudde - Södertälje 

Totalt 

SKÄRGMDEN 

Vtterskärgården 

Södertälje - södra Märkö 

Trosa - Källvik 

Tvären - Vålarö 

Norra delen av Örsbaken 

Sjösa- och Stadsfjärden 

Antal 

(Number) 

8 

36 

5 

6 

5 

4 

4 

2 

4 

10 

84 

65 

15 

10 

15 

B 

17 

Strandstugu- Snäck- och Stjärnholmsviken 13 

Marsviken ut till Femöre 15 

Ost Oxelösund 5 

Vibäck - Kvarsebo __ s_ 

Totalt 168 

STÖRRE s,jjAR 

Hjälmaren 22 

Långhalsen 41 

Yngaren 18 

Båven 12 

Näsnaren 3 

Uppgiftslämnare 

(Reporter) 

Flyginv. 1978 

LB, inv. 1978 

LK,BÖ,AE 

LK,BÖ,AE 

LK,BÖ,AE 

LK,BÖ,AE 

LW,LK 

LW 

Inv. (6) 

Inv. (10) 

HP 

HP 

CS,DF, inv. 19?8 

CS,DF, inv. 19?8 

CS,DF, inv. 1978 

Flyginv. 19?8 

Båtinv. 19?7 

LO 

LC,TH,KC, (12) 

GS,BL 
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Tabell 1 forts. 

Deloml;'åde Antal Uppgiftslämnare 

(Area) (Nt..nrber) (Reporter) 

STÖRRE SJÖAR forts. 

Hallbosjön 5 Inv. (13) 

Kolsnaren - Viren 6 GS,BL 

Öljaren 4 

Likstammen 3 LW 

Sillen 7 LW 

Klemmingen 9 LW 

Storsjön 12 LW 

Nyckelsjön 6 LW 

Frösjön s LW 

Yngern 3 L.W 

Näshultasjön 6 Flygimt. 1978 

Totalt 161 

ÖVRIGA SJÖAR 

Nyköpings kommun 

Gnestatrakten 11 LW 

Runtunatrakten 6 KK 

Övriga deler 10 HP 

Katrineholms kommun 23 LK,GS,BL,AD,LO 

Vingåkers kommun 6 GS,BL 
Flens kommun 20 LO,AO 

Eskilstuna kommun 16 Flyginv. 1978 

Strängnäs kommun 18 LK 

Södertälje kommun ____...1Q_ LW 

Totalt 120 

TOTALT Sörmlands rapportområde 533 
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lyckade häckare och enbart revirhävdare. 

Uppskattningen resulterade i ett totalantal på 533 par. Hälaren håller 

cirka 84 par medan resultatet för skärgården blir i det närmaste dubbelt så 

stort 168 par och för insjöarna erhölls summan 281 par. 

Uppskattningen är förmodligen n�got i underkant, åtminstone i de områden 

som är mindre väl kända. Totalantalet torde därerrot ej överstiga 700 revir

hävdande par. 

Antalet häckande par i hela landet har uppskattats till 2000 - 2500 (Ah

len 1977, Mathiasson 1973). Dm denna siffra skulle vara riktig, sl!t finns mer 

än en femtedel av Sveriges knölsvansbestånd i Sörmland. 

I tätare bestånd av knölsvan är en viss andel icke häckande men ändå re

virhävdande par. Andelen i Skåne var 14% och i Blekinge 19% vid en invente

ring 1972 (Nilsson 1973). I havsvikarna runt Nyköping-Oxelösund var 1976 

27% (Frendin 1976) och 1978 36% (DF,CS □publ.) ej häckande par. Om andelen 

enbart revirhävdande par i hela Sörmland antas vara 2[1¾;, så blir det häckan

de beståndets storlek cirka 425 par. 

En stor del av dessa enbart revirhävdande par är Förmodligen ungfåglar, 
som ej ännu påbörjat någon häckning. Knölsvanen häckar normalt vid 4 års ål

der (Cramp 1977, Mathiasson 1973) medan 1-3 åringar samlas i ruggningsflockar 

på lämpliga lokaler (Mathiasson 1973). De revirhävdande ej häckende paren 

Knölsvan med ungar. �oto: Leif Hildeby 
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kan förmodas vara i 4-5 �rs åldern. Ruggningsflockar förekorrrner i Sörmland 

främst i skärgården, vid bl.a. Strandstuguviken ca 100 ex (Pettersson 196B, 
Frendin 1975), Mörkö-Tullgarn (Mörkö fältbiologiska station 1971) och i 

Hartsö skärgård. 

BESTÄNDSUTVECKLINGEN FRAM TILL OCH MED 1978 

Artens äldsta historia i Sörmland har väl dokumenterats genom notiser i 
Södermanlands läns Jaktvårdsförenings årsskrifter och i en sarrmanfattning 
av Sven Ekman publicerad 1921. 

Den första kända häckningen i Södermanland ägde rum 18?5 i en liten sjö 

vid Rinkesta i Ärla socken. Vid denna tid häckade arten endast på ett Fåtal 
lokaler i Sverige, Hjälsta- och Garnsviken i Uppland, Tåkern i Östergötland 

samt några få lokaler i Skåne. 
På Sörmlandssidan av Målaren häckade knölsvanen först omkring 1890 i Jäder 

och Över-Enhörna socknar. Vid ungefär SBITlllB tid besattes även Närsjöfjärden 

och Östra Hjälmaren. 
Omkring och efter sekelskiftet ökade knölsvanen kraftigt i Mälar- och 

Hjälmarevikarna. Även mindre sjöar i de närbelägna socknarna Barva, Flods, 
Östra-Vingåker, Äker, Stenkvista, Näshulta och Julita besattes vid denna tid. 

Dessutom Finns den angiven från Långhalsen 1907 med 3-4 par och Första 

häckningen i Frustuna skedde 1910, där den två år senare häckade i flera 

sjöar. 
Är 1921 uppskattade Ekman att 105 par häckade i Södermanland, varav 25 i 

Målaren, 35 i Hjälmaren och 45 i övriga mindre sjöar. Hela Målarens bestånd 
uppskattades till 100 par och hela Sveriges till 310 par. Södermanland hade 
då alltså mer ·än en tredjedel av Sveriges knölsvanspar. 

Från tiden efter 1920 Finns endast sporadiska uppgifter i den tillgängli

ga litteraturen. Under 20- och början ev 30-talet fortsatte expansionen 1 

Mälaren och till nya slättsjöar i inre och sydöstra delarna av landskapet. 
Även i de inre havsvikarna började knölsvanen att häcka. Vid Strandstuguvi
ken, Nyköping häckade den åtminstone 1923 (Pettersson 196B). 

Vid slutet av 30-talet avstannade Förmodligen expansionen och en tillba
kagång ägde sannolikt rum under början av 40-talet, orsakad av flera mycket 

kalla vintrar. 

I slutet av 40-talet var knölsvanen så vanlig i Mälaren, att den anges 
som häckande i alla vassvikar och även ute på skär i Fjärdarna (Nilsson 1952). 
I Söderfjärden häckade omkring 1950 7-8 knölsvanspar (Broberg 1952). De fles

ta lämpliga slättsjöar var förmodligen besatta vid denna tid. 
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Knölsvanen ökade i innerskärgården under 40-talet, men hade inte nått ut 

till Hartsö-området 1949 (Olsson 1951). Under 50-talet var fö�modligen ex

pansionen störst i innerskärgården och då trängde den även ut i den karga 

ytterskärgården, där den bygger bo av bl.a. tång uppe på små skär. 1955 häck

ade minst fyra par i Hartsöområdet (Olsson 1956). Ökningen i ytterskärgården 

Fortsatte även under 60-talet och 1971 Fanns i enbart Hartsö-området 14 par 

samt 7 par i Lacka-Långö området (Röttorp 1972). 

Under 50- och 60-talen gynnades Förmodligen arten av den genom ökade fö

roreningar accelererade igenväxningen av vissa insjöar, som därmed kunde tas 

i besittning. 

I slutet av 60-talet och början av ?□-talet drabbades starrrnen av en till

bakagång, åtminstone i Östra Hjälmaren (Tl-l,LC opubl.). Åren 1970-72 noterades 

mycket dåliga häckningsresultat på flera håll i Sörmland och upprop om häck

ningsuppgifter För knölsvan under 1971 och 1972 gjordes av Björn Ahlbom. 

Under Fortsättningen av 70-talet har Förmodligen en viss ökning skett. I 

Söderfjärden fanns 12 revirhävdande par 1971, 22 1973 och 36 197B (Broberg 

i �rev). Denna kraftiga ökning är nog ej representativ för hela Sörmland. 

I Långö-arkipelagen har knölsvanen ökat Från 1, till 8 par under tiden 1971-

1977 (Ljungberg 19?8). Däremot har en tillbakagång noterats i havsvikarna 

runt Nyköping-Oxelösund mellan 1976 och 1978, Från 55 revirhävdande par till 

45 och det häckande beståndet från 40 till 29 par. 

På flera håll i Sörmland noterades dåliga häckningsresultat 197B. Av de 

36 paren i Söderfjärden sågs senare endast 3 par med ungar. 

UPPGIFTSLÄMNARE 

Ett tack riktas till alla som har lämnat upplysningar och rapporter för den

na uppskattning och samnanställning. 

AE=Alf Eriksson, AD=Anders Olausson, Bl=Bengt Larsson, BÖ=Bert Östholm, 
CS=Claes Svedlindh, DF=Dan Frendin, GS=Gunnar Sjöö, HP=Hans Pettersson, 
JP=Jan Pettersson, KC=i'ient Carlsson, KK=Kjell Karlsson, LB=Lars Broberg, 
LC=Leif Carlsson, lK=Leif Karlsson, u'l=Lennart Magni, L□=Lars Olausson, 
Lul=Lennart Wahlen, P□fl=P-0 Palm och TH=Tony Haglund. 

SUMMARY 

The number of territorial Mute Swan pairs in Södermanland have been esti
mated to be around 533. The estimation is based an local censuses and 
estimations by local □rnith□logists. The Baltic archipelago holds 158 pairs, 
Lake Målaren 84 pairs and other lakes 281 pairs. A certain part of the po
pulation c□nsists of nonbreeding but territorial pairs. 

The first breeding of Mute Swan in Södermanland occurred in 1875. The 
population was estimated ta 105 pairs in 1921, ITEinly in Lake Mälaren and 
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Lake Hjälmaren. The increase c□ntinued in thE lakes af Södermanland but na 
figui-es ai-e available. In the twenties the first breeding □ccured in coastal 
bays, and in the fifties and sixties there was e great and rapid increase 
in the archipelago. 
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Naturreservat och fågelskyddsområde 

vid Strandstuguviken 

lmportant Coastal Area Protected as a Nature Aeserve 

Lennart Wahlen och Hans Pettersson 

I maj 1978 beslöt länsstyrelsen i Södermanland att med stöd av 11§ NVL bil

da ett interimistiskt naturreservat vid Strand.stugu-, Snäck- och Stjärnhalms

vikarna sydost om Nyköping. De dispensabla föreskrifterna gäller i avvaktan 

på planläggning av området ach slutlig utredning om naturreservat, dock 

längst t.o.m. 1 maj 1981. Vid behov kan förordnandet Förlängas med högst 

tre år till. 

Även om beslutet att bilda ett permanent naturreservat alltså dröjer ännu 

något, så är det tillfredsst�llande att ärendet äntligen avancerat så här 

långt. Redan 1970 föreslog nämligen F9J genom Ingemar Nord att Strandstugu

området skulle avsättas som naturreservat, främst med hänsyn till det rika 

Fågellivet. Trots områdets väldokumenterade kvaliteer och positiva remiss

ytt.randen möttes Förslaget av kraftigt rrotstånd Från mal,'kägaren, Nyköpings 

korrmun. 

Under de gångna åtta åren her FSO hela tiden krävt och motiverat ett reser

vat, och det nu Fattade beslutet är utan tvekan resultatet av föreningens 

aktiva arbete rned fågelskyddsfrågorna, främst genom kontakterna med länssty

relsens _neturvårdsenhet och, inte minst viktigt, genom engagemang i den kom

munala planeringen. Strandstugu-reservatet kan därför utgöra ett bra exempel 

på hur man genom enträget arbete kan påverka beslutsfattarna i rätt riktning. 

Samtidigt Pinns det tecken som tyder på att politiker och tjänstemän börjar 

förstå och t.o.m. ta hänsyn till naturvårdens krav, vilket är mycket gläd

jande. 

Nedan lärnnas en mycket komprimerad beskrivning av Strandstugu-områdets 

kvaliteer. För detaljerad information om fågellivet hänvisas till Petters

son (1968), som redovisat samtliga arters uppträdande i området. 

Slutligen redogörs också för förslag, remisser, beslut etc. under åren 

1970-78. Avsikten är att visa hur besvärligt det kan vara att skydda stora 

naturvärden när andra intressen finns med i bilden. 
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Karta över naturreservatet vid Strandstuguviken. 

(Map af the nature reserve at Strandstuguviken) 

GRUNDA HAVSVIKAR OCH STORA vATÄNG911\RtlER 

Reservatet omfattar 300 hektar land och 650 hektar vatten, se figur 1. Såväl 

Strandstuguviken som Snäckviken är mycket grunda havsvikar, men ändå av olika 

karaktär. I Snäckvikens inre delar är bladvass och andra vattenväxter domi

nerande, och viken växer långsamt igen. Strandstuguviken däremot är helt fri 

från högre vegetation, såväl i vattnet som på stranden. Den norra sidan all

deles utanför reservatet, är Nyköpings stads bästa friluftsbad. Inom reser

vatet dominerar lerbottnar, och havets ständiga vattenståndsvariationer med

för att särskilt vadare här har mycket goda födoområden. Av samma skäl uppe

håller sig änder, gäss, gravänder, måsar, tärnor etc. i dessa grundvatten

områden. 

Den allra mest värdefulla och skyddsvärda naturtypen i reservatet är sä

kert de omfattande våtängsmarkerna. Skyddsbehovet för Strandstugu-området, 

som i detta avseende är unikt i Södermanlands län, har påtalats bl.a. i en 

rapport från skogshögskolan (1972) och av Tyler (1968) i Sveriges Naturs 

årsbok. Stora ssrmianhängande strandängar finns i sydvästra delen vid Flättna, 

innanför Snäckviken, mellan Snäckviken och Strandstuguviken (Våmmen) samt 

vid Våmedet. Tidvis är dessa områden vattendränkta, men de nordligaste de

larna av Vå1T111en och Våmedet mot Strandstuguviken är högre belägna och all

tid torrare. Dessa våtängsmarker och strandängar kräver sannolikt ett väl 

avvägt betestryck för att bibehålla sin karaktär. Redan nu sker betning år

ligen. 
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I sydväst finns lite åkermark, men i övrigt är resterande landområden 

skogsbevuxna. Relativt ga1TrT1al blandskog, med gran och ek s□m dominerande 

trädslag, karaktäriserar de västligaste partierna. Särskilt intressant är 

skogen på halvön Kvislingen vid Stjärnholmsviken, där urskogsliknande be

stånd Finns. I de östra delarna, t.ex. på Stor-Tallaren, ökar inslaget av 

tall och hällmarker med ett tunt jordlager. Här finns också områdets enda 
fritidsbebyggelse, ett 10-tal hus som smälter in ganska väl i miljön. Längst 

ut möter det öppna havet. 

FÄGLAR 

De grunda havsvikarna gör att området är en ypperlig rastlokal för både va
dare och änder. De flesta svenska vadar- och andarter har också setts här. 

Vanligast bland vadarna är grönbena, kärrsnäppa, större strandpipare, röd

bena och gluttsnäppa samt bland änderna vigg, kricka, knipa, bläsand, gräs

and och storskrake. Av mindre vanliga arter uppträder småspov, kustpipare, 

spovsnäppa, kustsnäppa och småsnäppa så gott som årligen. 
Även måsfåglar, gäss, svanar, piplärkor och ärlor utnyttjar vikarna-med 

dess stränder och strandängar för födosök. Sångsvans- och salskraksflockarna 

under höstarna är likaså anmärkningsvärda och havsörnar gör ofta proviante

ringsturer över detta fågelrika område. 

Sträcket över Strandstuguviken är betydande under höstarna. Mest känt är 

rovfågelssträcket, som utgörs av främst ormvråk_, fjällvråk och sparvhök, 
vilket har beskrivits av Nord (1971). Stora mängder finkar och kråkor kan 

även ses på flyttning och vissa år har kraftigt sträck av tallbit (Wahlen 

1976), nötskrika och nätkråka noterats. 

Området är ej direkt känt som en betydande häckf,ågellokal, men ca 75 ar
ter häckar ändå tämligen regelbundet. Under 70-talet har gravand och häger 

tillkonrnit som regelbundna häckfåglar. I Snäckvikens inre finns en skäggdop
pingkoloni och där häckar även knölsvan, sothöna, sävsångare, rörsångare och 

sävsparv. Bland strandängarnas häckfåglar märks ängspiplärka, gulärla, busk

skvätta, enkelbeckasin, rödbena och storspov. I ekblandskogen häckar bl.a. 

svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare, hackspettar, göktyta och andra 
hålbyggare. 

Ovanliga arter dyker ibland upp och bland dessa kan nämnas svartbent 

strandpipare, skärfläcka, ägretthäger, härfågel, lappuggla, kungsfiskare, 

och vaktel. 
Fram till och med 1978 har minst 198 arter noterats i Strandstugu-området. 
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RESERVATSFÖRSLAGETS BEHANDLING 

ImjE!mar rJord lämnade det första förslaget till länsstyrelsen i november 

1970. Dåvarande naturvårdssektionen begärde efter visst samråd komplE!tte

ringar, som lämnades in av Nord i januari 1971. Länets naturvårdsråd sam

manträdde i februari samna år, dock utan att ta ställning i Frågan. Man fö

reslog att inhämta yttrande fTån markägaren. 

Ett år senare lade länsstyrelsens naturvårdsenhet fram ett konkret För

slag, baserat på Nords framställan, vari även förslag till föreskrifter in

klusive skötsel och vård ingick. Det sändes till markägaren, Nyköpings korrrnun, 

för yttrande. 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 1972 att avstyrka reservetsförslaget. 

Som skäl angavs ett "gynnsamma områden för bebyggelse" ingick och att vissa 

delar skulle korrma "att kunna avsättes för rekreation som närströvområden 

och naturpark". Ett annat skäl var reservatets storlek och i yttrandet till 

länsstyrelsen fastslogs: 11Det framlagda Förslaget framstår far kommunen som 

helt orealistiskt". 

Det av länsstyrelsen utarbetade förslaget sändes i augusti 1972 på remiss 

ti.11 bl.a. SNV, som tillstyrkte: "Naturvårdsverket finner det angeläget att 

området avsätts som naturreservat". Inom Nyköpings koQ1mun var man dock Fort

farande lika negativ, och i februari 1973 avstyrktes åter en frafl)Ställan 

från länsstyrelsen. 

Därefter beslöt länsstyrelsen i augusti 1973 att man i. avvaktan på full

följandet av den fysiska riksplanen skulle vänta med ett slutligt ställnings

tagande. 

Nästa gång som föreningen agerade skriftligt var med anledning av att 

planeringen av det närliggande nye bostadsområdet Arnö hunnit ganska li1ingt. 

Samtidigt uppti:lcktes att skogsavverkning pågick och att badplatsen hotade 

tränga in i det föreslagna reservatet. Därför fö=slag FSO i november 1976 

att länsstyrelsen, i avvaktan på ett slutligt ställningstagande, omedelbart 

skulle utfärda interimistiska reservatsbestä11111elser. 

I december samma år lämnade föreningen tillsa!lTilBns med Sörmlands Natur

vårdsförbund ett remissyttrande över förslag till kommunöversikt för Nykö

pings kommun. Där krävde vi att Strandstugu-områdets skyddsvärdE! skulle be

aktas, och vi fick samtidigt stöd av SOF,s fågelskyddskomrnitte och Naturhis

toriska riksmuseet. Kraven tillgodosågs emellertid inte. I kommunöversikten, 

som kom i april 1977, angavs inte ens att det fanns ett vilande raservats

F□rslag. 

Men sedan vände vinden! I slutet av året presenterade länsstyrelsen ett 

förnyat förslag och nu gällde det alltså ett interimistiskt Teservat. Efter 

ännu en remissomgång, där k□1111lunan tillstyrkta, kunde ett positivt beslut 
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• 

Ornitologer på vadarstranden längst in i 5trandstuguviken, där numer.a 

tillträdesförbud råder mellan 1.3 och 31.10. Foto: Ingm ar Holmåsen/N 

Fattas i' maj 1978. 

GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

Som exempel kan nämnas att det är förbjudet att anlägga båthamn, tältplats 

eller husvagnsuppställning, liksom att bedriva jakt under tiden 1.4 - 31.10 

samt fiske som inte är yrkesfiske. 

För allmänheten gäller bl.a. hastighetsbegränsning om högst 7 knop i 

Snäckviken och Strandstuguviken. Vidare är det under tiden 1.3 - 31.10 För

bjudet att beträda strandängarna vid Strandstuguvikens inre och södra del, 

samt vattenområdet ut till Tallargrundet. 

Detta Fågelskyddsområde är motiverat även med hänsyn till det ökade or

nitologiska intresset. Om lokalen skall bestå som en av Sveriges viktigaste 

rastplatser För vadare och änder som Flyttar utmed ostkusten, så krävs gi-
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vetvis att fåglarna får vara ostörda när de skall vila och äta. Dessutom är 

denna del av reservatet mycket lättöverskådlig och med hjälp av tubkikare 

kan artbestämning ske på långt håll. Här liksom på alla andra håll är ju av

sikten med bestämmelserna att ge Fåglarna ett område skyddat mot alla st_är

ningar, inklusive ornitologer. Därför är det synnerligen angeläget att till

trädesfärbudet respekteras. 

Avslutningsvis kan man konstatera att detta ovärderliga och för länet 

unika stycke natur ännu inte har ett tillfredsställande skydd. Med vä�ande 

ekologisk insikt hos beslutsfattarna bör emellertid ett permanent naturre

servat inte vara alltför avlägset, till gagn för både fåglar och människor. 

SUMMARV 

In May' 1978 the County Government Board af Södermanland decided t□ make a 
Natura Reserve at the c□ast, southeast of the town af Nyköping. 

The pr□tecti□n is temp□rary for three years, but it will pr□bably be 
permanent efter that. 

This paper shortly describes the natura in the reserve, called Strand
stuguviken (see fig. 1). It c□nsists mainly af m□ist meadow land,, rather 
old forests and very shall□w bays af the Baltic. The area is very important 
as a resting-place for migrating biros, especially waterfowl and waders, 
both in spring and autumn. Same ex�les are given. 

The □rganization Södermanlands Ornitologer has worked with this project 
sinc:e· 1970, and an account is given For the acting af county officers and 
local politic:ians during all these years. 
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Notiser 

Mindre strandpipares ägg flyttade på grund av vägbygge 

Arne Andersson 

Den 9 juni 1978 blev jag av Kjell Sollerborn informerad om ett Fågelbo som 

hade flyttats. Det hade upptäckts på marken framför en schaktningsmaskin, 

som ftlrberedde en ny väg i Spelhagsområdet, Nyktlping. Äggen hade sedan flyt

tats till en smal sandremsa emellan en parkering och en tillfartsväg till 

ett byggvaruhus. Som skydd För trafiken till varuhuset hade ett par "bil

ovänliga" stenar utplacerats på två sidor av det nya boet. Detta nye bo kom 

ett accepteras av Fåglarna. 

Trafiken till byggvaruhuset var stundtals ganske livlig och bilar kom 

att passera som närmast endast någon meter ifrån den ruvande Fågeln. Den 

reagerade ändå inte synbart för trafiken. 

Avståndet mellan det gamla och det nya boet uppstegades till hela 15 me

ter. Ett nog så anmärkningsvärt avstånd med tanke på de förstlk som utförts 

med flyttning av ägg för markhäckande Fåglar. 

Sådana försök har visat att 11är man flyttar äggen en bit utanför bogm

pen, så lägger sig fåglarna för att ruva i det totm1a boet. Ibland kunde få

geln gtlra någon tur fram till äggen, som då ruvades under någon kort stund, 

varpå den sedan återvände till själve boet. Var äggen placerade alldeles 

utanför bogropen kunde fåglarna ftlrsöka rulla tillbaka äggen till boet. I 

de Flesta fall tycktes Fåglarna vara mer präglade på själva boplatsen, där 

de hade ruvat, än själva äggen. 

Trots allt som tycktes tala mot en lyckad häckning, så var 3 ägg kläckta 

vid mitt besök den 18 juni. Ett ägg var □kläckt vid detta tillfälle och om 

även detta kläcktes eller om det rövades är okänt. Ungarna som ringmärktes 

befann sig straxt intill själva boet. Jag bedömde att de var 1-2 dygn gamla. 

Med en ruvningstid hos mindre strandpipare på 23-2'4 dygn blir ruvtiden i 

det gamla boet ca 15 dygn och i det nye ca 8 dygn. 

Den 8 juli var jag åter på platsen och då observerades ftiräldrarna och 

två ringmärkta ungar. 

Den 8 juli påträffades ytterligare en kull mindre strandpipare i närheten 

av Arnöån ca 300 meter från ovsnnämda häckplats. Två av minst tre ungar i 

denna kull kunde infångas □er Förses med ring. 

Arne Andersson, längsta gård, 610 55 Stigtomta 
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Inventering av strömstare 

län januari 1978 

Södermanlands och Östergötlands 

Jan Under 

Fältbiologerna, Sörrnlend- Östgötadistriktet utförde under januari 1978 en 

inventering av det övervintrande strömstarebeståndet i de båda länen. Här 

följer en kort sammanfattning av resultaten och en jämförelse mellan åren 

1976, 1977 och 1978 för de lokaler som tidigare ingått i en inventering ut

förd av Nyköpings och Oxelösunds Fältbiologer. En fullständig salMl{lnställ

ning av inventeringen 1978 -inns att beställa från distriktets kansli. 

Ett upprop gick ut med distriktets kontaktblad under hösten. l detta om

bads alla som kände till lokaler för strömstare att rapportera dessa till 

olika kontaktpersone.r. Dessa försökte sedan, med hjälp av klubbarna, att Få 

ut folk till a§ många av lokalerna som möjligt. Ett upprop gick också ut i 

INFO och telefonkontakt togs med en del lokala föreningar och privatperso

ner. 

Det huvudsakliga inventeringsarbetet utfördes helgen den 28-29 januari 

men rapporter Från helgen före och efter har också anvä�ts. 

�i planerar att Fortsätta inventeringarna varje år i januari. I första 

hand ska vi försöka att täcka upp de lokaler, som vi nu har registrerade, 

men om det l'inns tillräckligt med folk så ska vi natLirligtvis utöka. 

Uppgifter om vatten- och issituation i kombination med klimatfaktorerna 

bör ge möjlighet att utröna vad det är som styr strömstararnas numerär i 

dessa trakter under vinterhalvåret. 

Resultat 

D- län

94 

Antal registrerade lokaler: 

Antal inventerade lokaler januari 1978: 

71, st 

68 st 

Tabell 1. Antal strörnstarar vid lokalerna i D-län. 

Antal strömstarar □ 1 2 3 4 5 6 

Antal lokaler 35 21 7 2 .3 0 □ 

Totalt antal strömstarar: 53 st 

Lokaler med mer än 5 ex : saknas 

Antal rapportörer: 1;6 st 

7 
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E- län Antal registrerade lokaler: 58 st 
Antal inventerade lokaler januari 1978:. 53 st 

Tabell 2. Antal strömstarar vid lokalerna i E-län. 

Antal strömstarar 0 1 2 3 L 5 6 7 

Antal lokaler 18 17 11 3 0 1 1 2 

Totalt antal strömstarar: 73 st 
Lokaler med mer än 5 ex : Pjältån, Näknadelen norr Äby 6 ex. 

Svartån, Tolhe m-Boxholm 7 ex. 
Karlsström, 11 km NNO Motala 7 ex.

Antal rapportörer: 19 st 

Dassutom har tre lokaler utan-ör länen med 8, B resp 6 ex rapporterats. 

I tabell 3 jämförs antal strömstarar per år och lokal i Nyköpingstrakten. 
Slutligen ett tack till alla rapportörer samtidigt som vi hoppas på god 

uppslutning även i Fortsättningen. 

Strömstare 

Fältbiologiska sektionen 

Fältbiologerna, Sörmland- Östgötadistriktet 

Jan Linder, Erikslundsvägen 7, 611 00 Nyköping 

Foto: Tero Niemi 



Tabell 3. Jämförelse av antalet övervintrande strärnstaxar vid inventeringar 

utförda 1976, 1977 och 1978 i trakten kring Nyköping och Dxelä-

sund. Lokalernas läge framg�r av karta i FiS 10:72. 

Lokal 1976 1977 1978 

1. Ureta ån ? 

2. Uir1ln, Virå 1 

3. Ramundbäckens utflöde i Bålsjön ? ? 

4. Älberga/!in, Kila 2 1 
5. -"- , Brukskontoret 1 ? 

6. Urenaån ? ? ? 

7. Skäret, Nävekvarn 2 
8. Näveån 1 4 

9. Bäck vid Gälkhytteda1T111en ? 

10. Fadabäcken 1 

11. Bäck vid Munksäter och Frankhyttan 1 1 
12. Uttervik 1 

13. V. Kovik 2 2 2 
14. ö. Kovik ? ? 

15. Sibro kvarn

16. Taxinge g/lrd 7 7 

17. Täckhairrnars bro 1 ? 

18. Kristineholm-Lundströrrmen 18 2 

19. Harg-Släbro 1 3 2 
20. E4:an- Perioden

21. Perioden-Fors
22. Storhuskvarn 1 
23. Jogersöbron 1 
24. Femöre-huvud
25. Färjeläget, Oxelösund

26. Sandviken Oxeltisund
27. Köls halsen
28. Getnäsudden
29. Svärta�n vid Sjöse
30. _11_ , kring Svärta 10 1 

31. Bäck mellan Uttersjön och Svärtaån ? ? 

32. Bäck från Käxlan ? 2 
33. Ange 1 1 
34. Trosaån vid Åbro gård ? ? 

35. Stendörren 1 ? 

Summa antal strömstarar 42 15 16 

Antal inventerade lokaler JO 26 30 
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FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 

Utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och är 

huvudman för Hartsö-Enskär Fågelstation. 

Föreningen är ideell och verkar för.vidgad kännedom om och bättre levnadsbe

tingelser För de si:jrmlRndska fåglarna samt att bland allmänheten sprida intres

se För ornitologi och naturvård. 

Detta försöker vi förverkliga genom en verksafltiet som omfattar bl a 

• Inventeringar □ch a7dra undersökningar

• Arlig fågelrapportering

• Hartsi:i-Enskär fågelstation

Styrelse 

Ordförande Leif Karlsson 

1f Fågelskyddsarbete 

1f Tidskriften Fåglar i Sörmland 

1f Sammankomster och exkursioner 

Finningevägen 628, 152 00 Strängnäs Tel 0152/15108 

Sekreterare Lennart Wahlen 
Nygatan 17A, 150 10 Gnesta Tel 0'158/10770 

Kassör Gunnar Sjöö 

Övriga 

Medlemskap 

Brenäsvägen 23, 641 00 Katrineholm Tel 0150/52071 

Stefan Bengtsson, Vadsbrovägen 12-, 1;□ 20 Järns 
Tony Haglund, Lindtorpsgatan SA, 632 27 Eskilstuna 
Hans Pettersson, Blodstensvägen 20, 752 4L, Uppsala 
.Claes Svedlindh, Badhusgatan BA, 613 00 Oxelösund 

Se omslagets andrasida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELST A TION 

Stationen ligger i Sörmlands yttre skärg�rd rakt öster om Oxelösund och där 

utförs ringmärkning huvudsakligen under aug-okt llf)rje år. 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 ringnärkare och assistenter från Södermanland. 

Upplärning □ch vidareutbildning av personal sker årlige-n och nya medarbetare· 

år välkomna att deltaga i verksamheten. 

Medlemmar är ocks� välkomna �tt besöka stationen och f�r rabatt p� b�tresan. 

Förläggning �ker i tält. 

Kontaktman är Lennart Wshl�n, Nygatan 17A, 150 10 Gne·sta Tel 0158/10770. 



Knölsvan med ungar. 

INNEHÅLL 

61 Korpen åter häckfågel i Sörmland. 

Hans Pettersson 

Fat□: Lennart Wahlen 

67 Konstgjorda hussvalebon och häckningsutfallet 1977 jämfört med tidigare 
år. 

Tony Haglund 

76 Tornsvalans häckningsresultat 1977. 

Tony Haglund 

80 Knölsvansbeståndet i Sörmland. 

Hans PettE!rss□n 

87 NaturresE!rvat och FågelskyddsområdE! vid Strandstuguviken. 

Lennart WahlEn och Hans Pettersson 

93 NotisE!r: Mindre strandpipares ägg flyttade på grund av vägbygge, Arne 

Andersson; Inventering av strömstare i Södermanlands och Östergötlands 

län januari 197B, Jan Linder. 
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