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F ågelrapport Sörmland 1978 
Bird Report Södermantand 1978 

Hans Pettersson, Lars Broberg. Tony Haglund och Lennart 

Wahlen 

Föreliggande sammanställning omfattar till Lrk/Srm inrapporterade fågelobser

vationer av allmänt och regionalt intresse från landskapet Södermanland (Srm) 

utom Södertörn under 197B. Upprop med precisering av intressanta observatio

ner inför denna sammanställning gjordes under hösten 1978 i INFO nr l, 1. Några 

arter och typer av observationer, sam ingick i uppropet, har ej behandlats. 

Dessa kommer att behandlas utförligt i kammande rapporter eller i separata 

artiklar. 

Föregående rapport, som behandlade Fågelobservatianer från 1977, var införd 

i Fåglar i Sörmland 11 {1978) sid 1 - 18. 

För 1978 ·nkom totalt 836 repporter om 139 arter från 66 rapportörer, vil

ket ungefär motsvarar rapporteringen från 1977. Fördelningen av rapporter och 

rapportörer mellan olika delar av rapportområdet är fortfarande sned. En stor 

andel kornmer Fr&n Eskilstuna och Nyköping-Oxelösund, medan Trosa-Vagnhärad 

och Katrine�olm-Vingåker är klart underrepresenterade. I nedanst�ende tabell 

redovisas antalet rapportörer och deras rapporter uppdelade på olika delområ

den. Rapportöre�na har förts till delområdena beroende på bosättning eller 

huvudsakliga verksamhetsområde. 

Nyköping - Oxelösund 

Tro6� - Vagnhärad 

Södertälje - Järna 

Gnesta 

Strängnäs 

Eskilstuna - Kungsör 

Flen - Malmköping 

Katrineholm - Vingåker 

Antal rapportörer 

14 

3 

11 

I:, 

5 

15 

9 

3 

Antal rapporter 

175 

14 

11'7 

88 

97 

173 

130 

l�2 

Den nya ordningsföljden av Fågelarberna, sarn tillärripas den nya förteck-



ningen, Sveriges fåglar, följs i denna rapport. 

Searbetningen av observationerna har liksom till föregående rapport delats 

wellan Författarna. För avsnittet smålom - storskrake svarar Lars Broberg, 

bivråk - sothöna och sillgrissla - tretäig rac�spett Hans Pettersson, trana -

svarttärna Tony Haglund, tofslärka - kornsparv Lennart Wahlen semt för sam

ordning och redigering Hans Pettersson. 

För observationer av sällsynta och svårbestämda arter, vilkas beskrivning 

skall granskas av SOF:s raritetskornmitte (Rk), gäller att de publiceras i 

första efterPöljande årsrapport sedan de bedömts och godkänts. Dessa observa

tioner markeras med en asterisk. 

9'1i!J..OM Gavia stellata 
:: observation under försorm,aren: 1 ex i Mörköf järden vid Tullgarnsnäs den 
11.6 (PS). 

5�AOOPPING Tachybaptus ruficollis 
Höckningar rapporterade årligen sedan 1974. Under 1978 inte mindre än Fem 
konstaterade håckningar varav 2 par med 3 ungar resp. 3 ägg på en lokal i 
närheten av Katrineholm (L�), 2 par med 4 resp. 6 ungar på två olika lokaler 
i närheten a� Eskilstuna (LBo,HG,KC) samt 1 par med� ungar i närheten av 
Nyköping (LSt,LW,IN). Enstaka fåglar har setts på ytterligare Fyra lokaler 
under häckningstid. 

En vinterobservation: 1 ex den 1.1 vid Södra Femöre, Oxelösund (LO m.fl.). 

SKÄGGDOPPING Podiceps cristatus 

Två vinterobservationer: 1 ex Skanssundet, Mörkä den 22.1 (MB) och 1 ex Fors
sjö br.1k, Katrineholm den 16.2 (UR). 

GRÅHAKEODPPING Podiceps griseigena 

En vårobservation, 1 ex Strandstuguviken, Nyköping den 23. 1, (LO) och Fyra 
hästobservationer vid Enskär, Bälinge av 1 ex 7, 23, 24.10 och 3.11 (H-Efstn). 

SVARTHAKED□PPIN5 Podiceps auritus 
Rapporterad Frän 18 lokaler med ca 80 par. Två goda lokaler i närheten av 
Katrineholm med 12 par (UR) resp. 15 par (JS). Liknande ansamlingar på två 
lokaler vid Södertälje (JE,BR,PB m.fl.), på en av dessa räknades den 29.4 
samtidigt 32 ex troligen fanns 35-40 ex (BR). 

STDRSKARV P alacrocorax carbo 

I Hartsö skärgård ca 20 ex den 4.6, ca 15 ex den 6.6 och ca 10 ex den 16.7 
(LW). Detta s ulle vara rörsta året med stationära skarvar hela försommaren 
i denna skärgård (BB). 

InlandsobS;rvationer: 3 ex den 15.10 vid Torpegrund, Galten, Mälaren (AE) 
och� ex den 29.�□ vid Fittjehuvud, Hjälmaren (AE). 

RÖRDROM Gotaurus stellaris 

1577 och 1978 framstår som artens bästa år under 1900-.alet. 1977 rapporte-
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Figur 1. !�arta över lokaler där tutande rördrorrmar (Botaurus stelleris)
härts under 1978 i Söderrnanlands rapportom.råde.
(Bittern in Södermanland 19?8) 

radas 61 �utande hanar redan resultatet 1976 Förbättrades med ytterligare 
21 % till 98 hanar i 31 sjöar, varav �9 hanar i Mälaren (se karta fig. 1). 
Antalet taxerade revir inom den 25 km stora provytan Söd!!rfjärden ökade Från 
20 till 28 eller med 40% (LB). 

Täckningen förefaller tämligen god, ;ren luckor finns givetvis ds rapp01·
teringen inte är grundad på någon utlyst specialinventering. Jämfört med 
19?7 saknas uppgifter från bl.a. östra halvan av Långhal9en och inre delen 
av Galten :I, Mälaren. Surrman för 1978 bör därftir uppräknas m!!d ytterligare 
minst 14 till 112 hanar. Då Söderfjärden enligt tidigare bedömning håller 
ca 20 % av rapportområdets rördrombestånd äi· det rimligt att anta, att det 
totala antalet rördromhanar i Sörmland 1978 uppgick till 125-140 (LB). 

HÄGER Ardea cinerea 

Fortsa·tt äkning. Häckningar har rapporterats Fi:ån en lokal vid kusten utanför 
Nyk�ping (LW,CS), från tre sjöar i de centrala delarna (AB,LC,TW) samt från 
Mälaren där den färsta häckningen nu p�visadee inom Strängnssområdet (BÖ). 

Flera övervintrande fåQler. Under januari-Februari sam mest 5 ex i Katri
nerolmstrakten, 3 i Strängnästrakten och 3 vid Oxelösund. Två av dessa har 
anträffats döda/döende under februari, 1 vid Åker den 17.2 (LB) och 1 vid 
Forsajäbruk den 19.2 (UR). Under december 1 □ serverad l Husby-Oppunda den 
15.12 (LC). 
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MINDRE S/1.NGS', IA�J Cyonus columbianus 
Vid Tullgarnsnäs 1 ad den 30. 9 (JE) och 2 ad + 2 juv den 16. 10 (MK). 

s!INGSVAN Cygnus cygnus 

Ater häckning av ett par på tidigare känd lokal i norra Sörmland. Paret åt
följdes av åtminstone 1 unge den 17.6 (AL). Fåglar har under juni iakttagits 
i ytterligare en sjö i Strängnäsområdet (LK) och en i Eskilstunsornrådet (58t) 
men inga tecken på häckning där. 

KNÖLSVAN Cygnus olor 

Antalet revirhävdande par inom Sörmlands rapportområde har 1978 uppskattats 
till minst 533. Därav ca 84 par i Mälaren, 168 par i skärgården och 281 par 
i insjöarna. Separat redovisning av Hans Pettersson i Fåglar i Sörmland 
nr2/78. 

SPETSBERGSGlls Anser brachyrhynchus 
3 ex vid Svenviken, Nyköping den 28.3 tillsammans med 3 grågäss och 17 kana
dagäss ( AA) • 

GRAG�s Anser anser 

Antalet rapporterade häckande par ökar. Liksom 1977 1 par med 4 ungar i Sö
derfjärden, Mälaren (LB,VH,BE). I Lundbysjön, Husby-Rekarne 2 par med 5+6 
ungar den 18-21.5 (KC). Ca 5 km nedströms Lundbysjön passerade den 11.6 3 par 
med 4+4+5 ungar under Tandlabron och ut mot Tandlaviken (KC). I Båvenområdet 
2 par i Ekebydammen med 3+4 ungar den 11.6 (LS), ytterligare fåglar sedda på 
tv� platser under maj CTH). I Hartaö-skärgården 1 par med 5 ungar den 6.6 (LW). 

Rastande fåglar har uppträtt i Tullgarn/Mörköområdet under våren 31.3-21.5 
med som mest 48 ex den 10.4 och under eftersommaren och hösten 9.7-22.10 med 
som mest 690 ex den 30.9 (JE m.fl.). 

SNJGlls Anser caerulescens 
1 ex vid kylvattendarrvnen, Oxelösund den 19-26.3. Mycket oskygg, ej ringmärkt 
(CS, AA , OF , HP). 1 ex Svanviken, Nyköping den 25.11 (JL). 

VITKINDAD GÄS Branta leucopsis 

6 ex i Tullgarn/Mörköområdet den 16.9-21.10 (LW,M8,Mi ,PB,JE). De 6 Fåglar som 
sågs den 16.9 utgjordes av 2 ad+� juv och minst 3 var färgmärkta = sannolikt 
Skansen-gäss (LW). Vid Lindbacke, Nyköping sågs 1 ex den 25.11 som också var 
Färgmärkt (AA). 

PRUTGÄS Branta bernicla 
9 ex rastade vid Enskär, Bälinge den 13.10 (HP). 

GRAVAND Tadorna tadorna 

Ett 10-tal par jämte ytterligare några ensamma f.'\glar rapporters1de från skär
gården under häckningstid. 6 par har åtföljts av ungar: 1 par vid Nävekvarn 
med 8 ungar den 18.6 (LH), 1 par i Marsviken med 6-7 ungar den 18.6 (gm CS), 
2 par i Strandstuguviken/Stjärnholmsviken med 7 resp. 1 unge den 5.7 (GE m.fl.), 
� par Fårudden, Hartsö med 9 ungar den 3.6 (LW,HP), 1 par vid St. Garkast, 
Hartsö med minst 1 unge den 19.7 (BL,j). 
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Figur 2. 

Antal rapporterade par och 
och konstaterade häckni ger 
(Fyllda staplar) av gravand 
per år i rapportområdet. 

(Annual number af' :reported 
pairs and confirrned breed
ing (filled blocks) by 
Shelduck in Södermanland) 

BL.ÄSAND Anas penel□pe 

10 

5 

I I 9 I 

19- 65 70 75 

Fåglar rapporterade på flera h�ll under maj-juli men inga observationer som 
tyder p� häckning. 

SNATTERAND Anas strepera 

Endast två observationer: 1 par i Klämrningen den 22.4 (Ml'i) och 1 par i Strand
stuguviken, Nyköping den 24.4 (JS). 

KRICKA Anas cracca carolinensis 

En hane av den amerikanska rasen i Häggnäsviken, Tullgarn den 14.4 1976 (KMh). 

STJÄRTAND Anas acuta 

En hona övervintrade, �tminstone sedan den 3.1, i en vak vid Tovetorp, Öster
Malma (AB), sedd även den 10.2 (LW). 

Fem observationer av �ar eller enstaka fåglar den 23.4-22.7 men inga rap
porter om häckning. 

ÄRTA Anas guerguedula 

Rapporterad från 9 lokaler med totalt ca 12 par under perioden 8.4 - 20.5. 
Ingen säkerställd häckning. 

SKEDAND Anas clypeata 

Aterigen nästan lika Fåtalig -rappartering som av "rta. Endast ca 20 par eller 
ensamma hanar på 10 lokaler under perioden 22.4 - 30.6. Inger konstaterad 
häckning. Största ansamlingen utgjordes av 7 par under tidig v�r vid Löv�und, 
Runtuna (l'il'i). 

Häckningen sam omnämndes i förra rapporten avsåg 1S?5. 

BERGAND Aythya marila 

Inlandsobservation av 2 nanar + 1 hona i Näsna-rran, i'\a T:nctialm drn 19.h (PEfl). 
Vid kusten 2 par + 2 hanar vid Tullgarnsn�s den 21.5 (Ml',), 
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Bergandpar Foto: Karl-�rik Häger 

SJÖORRE Melani tta nigra 
Inlandsobservationer under vårsträcket: 4 !:'X l Mälaren utanför Tarsl1älla den 
18.4 (SBl), 1 hane +  1 hona i Duveholmssjön, Katrineholm den 22.4 (MJ), 
7 hanar + 7 honor i Galten, 'lälaren den 5.5 (HG), 5 hanar + 4 honor i Närsjö
f järden, Eskilstuna den 19.5 (TH), 5 ex i Segeröfjärden, Mälaren den 19.5 
(BÖ) samt 1 hona i Söderfjärden den 4.6 (LB). 

Under hösten 7 ex vio Brobyö, Tumbo den 25.11 (PL). 

SALSKRAKE Mergus albellus 

Vinterobservationer: Under januari har f�glar rapporterats från Mörkö, bl e 
21t ex den 1.1 (MN) samt enstaka från kustvikarna vid Nyköping (L□ ,PAH,CS). 
Den 16. 2 2 ex vid Oxbro i Bliven ( PAH). I december iiter några ex vid Mörkö 
{P8,Ss":l:). 

Under sträcktid rier anmärkningsvärda ansamlingar endast i Mörkö/Tullgarns 
□mr§det med som mest 75-90 ex i slutet av 3ktober (JE) samt i Strandstuguvi
ken och Stj'"mnolmsviken, Nyköping med 12 re3p. 31 ex den 13.1'1 (CS). 

Sista vårobservationen: 2 ex vid Stendörren, Studsvik den 21.5 (TW). Ti
dig hästobservation: 1 ex Mörk□ den 13.8 (MB). 

9-IÅSV.RAKE Mergus serrator 
Inlandshäckning i Bsv;;m: 1 hona med 6 ungar den 2□ .e (LC). Dessutom 1 par på 
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olika ställen i Likstallll1en den 6.5 och 23.6 (LW). 

HA'JSÖRi'J Hal:aeEtus albicilla 

Under jan - feb har 1-2 ex observerats vid ett flertal tillfälle i Mälarom
rådet (SBt,PL). Observationer föreligger även frl!m i"örkö (PB,MN) oct, n�:;i ra 
andra kustlokaler (LW,S8t). Decemberobservationer ev 1-2 ex är gjorda i samma 
amreden ( N,SBt,TH). 

BRUN KÄRRI-ÖK Circus aeruginasus 

Dålig rapportering, endast 34 häckningar eller :örmodade häckningar. I Söder
Fjärden, sam inventerades, Fanns 13 par, vilket är en ökning med ett per gent
emot 1977 (LB). 

Dm inte arten gått tillbaka sedan 1977 bör ca 100 par note_as vid den kom
mande riksinventeringen 1979. 

BL� KÄRRI-Ö-I Circus cvaneus 

Tv� vinterobservationer: 1 ex vid Glottra, Runtuna der 5.1 (KK) och 1 hane 
Salä, Fogdön den 8.1 (MB). 

ORMVRÅK Buteo buteo 

Förhållandevis många ex stannade under jan - feb och ett stort antal observa
tioner 3V 1-2 ex Föreligger Från minst 26 lokaler, so� är fördelade över ela 
rapportområdet. Atminstone 9 ex var stationära och observerades på sanrne lo
kaler vid flera tillfällen. Endast två decB�berobservatioPer. 

-JÄLLVRÄI', Suteo lagopus

Ett förhlillandevis stort antal stationära Fåglar i rremförallt de norra de
larna av rapportomr�det under jan - feb. At�instone 12 ex var stationära och 
förcmlade sig en_igt följande, 1, ex Gorsingehalm, Strängn3s ( LK, AiiJ, LB), 1 ex 
Vansö (MJ,BÖ,LM), 1 ex Söder-fjärden (L3,LC), minsi: 1 ex Hanmarbyfälten NE 
Es":ilstuna (LC), 2 ex V;ingsleär, Lista (l�C), 1 ex f"agla, Gillberga (KC) och 
2 ex Grinda, Malmköping (PÅH,TW). Dessutom ryra enstaka observationer av 1-
2 ex (LW,LC). Endast en decemberobservatio� (PB). 

l�UNSSÖRN • Aguila crrysaetos
Flera observationer under jan - Feb av som mest 3 ex den 2e-29.1 
(PB,JE,KJ). Från övriga delar av rapportområdet finns Fr3n denna 
servationer av enstaka ex vid Oppeby, R;by den 2.1 (KK), Kåveta, 
21.1 (VH), Vingsleör, Lista 28.1 (KC), Tovetorp, Öster-Malma 7.2 
sjöbruk, St. Malm 9.2 (UR) och Ålberga, Kila 18.2 (K ). 

En observation av 1 ex vid Båven den 7.5 (HC). 

på M□rkö 
tid sex ob
Hyltinge 
(AB), Fo:-s-

Från december Finns fem observationer av enstaka ex vid S�ö1isa, Klemmingen, 
Dillnäs 22.12 (SK), Ledarön, Mörkö 2J.12 (MN), Hammarbyfälten, rJ Eskilstuna 
26.12 (LC), Bji:irkarö gård, Mi:lrkö 28.12 (MN) och 11:ärsjöfjärden, Husby-Rekarne 
28.12 (SBt). Drnen sam s�gs vid Närsjäfjärden var utfär�ad. 

TORNFALK Falco tinnunculus 

Fem konstaterade häckningar (LB,LC,LW,HB,U�,}-18) och ett heckningsförsök (LS). 

Af"TONFALK Falco vespertinus 

En v/h och en h!:istobservat·on: 1 honfärgat ex vid Tu.lge-:isnäs d n 21..5 (MK) 
och en t1ane straxt norr Jäders kyrka c;m 15.8 (TS). 
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LÄRKFALK Falco subbuteo 
Konstaterade häckningar, varnande f�glB'r, par eller andra näckningsindicier 
har rapporterats fr�n 13 lokaler (AB,KK,SBt:PAH,TY,LC,JS,BA). Observationer 
under häckningstid pä ytterligare 14 lokaler. Antalet häckande par har upp
skattats till 120 (Nord 19?7). 

JAKTFALK Falca rusticolus 
Ett ex stöttes upp från en grantopp vid Elrna, Vansä den 30.12 (LK,RK). 

PILGRIMSFALK Falco peregrinus 

Ett ex vid Hyltinge kyrka den 24.4 (TW). 

RAPPl-ilNA Perdix perdix 
Endast en rapport om 3 ex, som htlrts vid Hällberga, Stenkvista den 6.6 (rn). 

VAKTEL Coturnix co·turnix 
Totalt Fem spelande exernplar, vilket är något över snittet för de senaste 
14 åren. Den förste hördes den 11.6 vid Ytterselö kyrka '(LK,MK,RK) och 1 ex 
13-26.6 vid Segersta,Runtuna {KK,VF), 2 ex den 20.6 Lunda äng, Strängnäs (LB,
VH), samt 1 ex 29-30.7 Blacksta, Gåsinge-Dillnäs (Rl).

VATTEJ\IRALL Rallus aguaticus 

Ei:t övervintrande ex som häll till i ett dike vid Duveh□!mssjön, Katrineholm 
Frem till �ch med den 15.2 (MJ). Efter detta datum hade diket Frusit igen 
och Fågeln försvann. 

SMÄFLÄCKIG Sl11PHÖNA Porzana porzana 
Visslande ex her hörts pli följande tia- lokaler Hallsjön, FrustL1na 2 ex 18-
19.5 (LW), 1 ex 21.5 (LW); Jägern, Flads 1 ex 20.5 (TL); Brunnsta, Nyköping 
1 ex 27.5 (HP), 29-30.5 (LS), 2.6 (HP); Dclgöholm, Långhalsen, Lerbo 1 ex 30.5 
(LP); Norrlången, Ärle 1 ex 3.6, 24.6 (LC); Kyrkviken, Mälaren, Toresund 1 ex 
12.6 men ej 18.6 (LK); Häckelsta, Skundern 1 ex 16-17.6 (TE); Bonjöknasjön, 
Barva 1 ex 18.6 (AL); Storsjön vid Gåsinge k:a 1 ex 19.6 (LW), 2 ex 22-23.6 
(MK); Hollandetsjön, Gåsinge 1 ex 24.6, 2 ex 5.7 och 1 ex 11.? (LW). 
Separat redogörelse För artens föreko'l\St i rapportområdet kommer i nästa 
nuITT11er av F�glar i Sörmland. 

KORNKNARR Crex crex 

Sex spelande ex rapporterad vilket är n�got över snittet för de senaste 14 
aren. För andra äret i rad 1 ex vid Sva viken, Ny1<:öping den 27.5 (HP,IK), 
8.6 (AA). Ett ex vid Tandlaviken, Husby-Rekariie 29.5 (KC), 5.6, 10.6 (TH), 
16.6 (Sf lt); 1 ex Kyrksjön, Sköldinge 13.6 (JS) och 1 ex öst Lindarsnäs, Ärla 
5. 7 (LC). Två ex hördes förhctllandevis sent på .säsonge11, ett ex vid vardera
N§shulta k:a 26-30.7 (8An) och Vingsleör, Lista 2.B (MNo).

rtiRl-iiNA Gallinula chloropus 

Tv3 ex höll till i Kylva"ttendamnar·na i Dxelusund under januari - Februari 
(DF,PE8,LD,AD,CS) och ett ex s�gs i slutet av januari i Trosasn, Vagnhärad 
(EF gm Lhl). 

Ett ex. i Kylvattendammarna, Oxelösund under december (CS). 
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Stärre strandpipare Foto: Karl-ETik Häge� 

ST�ANO�ATA Haematopus ostralegus 

Endast en inlandsobservation: ett ex rastande □å Stora Blackhäll, Blacken, 
Mälaren den 1.5 (HG). 

MINDRE STRANDPIPARE Charadrius dubius 

Tre konstaterade häckningar (AA,SÖ) samt varnande ex och per på ytte�ligare 
sju lokaler. Arten häckar spar5ant i grus�ag och på utfyllningar äver ela 
rapportområdet och antalet par har uppskattats till ca 25 (Nord 1977). 

STÖRRE STRANDPIPARE Charadrius iaticula 

Från 1978 har tv� häcknir�srapporter inkommit, meda s ingen häckning rapporte
rades 1977. En inlandshäckning i ett grustag beläget ej lsngt fr�n den senaste 
häckningal□kelen i inlandet (IN) samt en häckning på en kustlokal (PB). 

Arten synes häcka sällsynt p� ett fåtal lokaler längs kusten och endast 
sporadiskt i inlandet. Nord 1977 anqav antal häckande par till h�gst 100, �en 
en riktigare siffra torde vara hägst 10 par. 

LJUNGPIPARE Pluvialis apricaria 

Två relativt stora flockar rastade vid kusten den 1�.5 7J ex 1 Pil�rogsviken, 
Järna och 85 ex Björkarösund, Ml:irkö (JE). 

SANDLÖPARE Calidris alba 

lnlandsobservation: 2 ex rastade på en översv1.! 1:nad 13ker vid Södertuna, Frus
tune den 17.9 (LW). 

BRUSHANE: Philornachus puQnax 

Flera rapporter O'll sena vå1·observa ioner Ten inga misstänk.;c1 häck:iinaar. 
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OVÄRGBECKASIN Lvmnocryptes mini us 
Endast två vlrabservaticner, 1 ex vid SkaI'5jön, TunaMerg den 2.5 (LSt) och 
1 ex vid Sundbyholrnsån, Tystberge den 16.5 (AB). 

Arten synl;!S va:ra relat· vt 'Jcnlig under häststräcket, då F2ngst För ring
märkning und::::- September - Qkt□ber gav 37 ex i Malmakir�et, Malmköping och 
39 ex vLd Nyköpings reningsverk (PÅH,.EH,Tin). Liknande Få7�st (26 ex) �kedde 
även 1977 i Malmakärret (H�gerr□th e�.al. 1978). Ytterligare fem hästfynd, 
1 ?,x Björkarösund, Mtirkö den 26.8 ( N), 1 ex Stensjön, St Malm den 2.10 (U"I, 
CP,GS), 1 ex Bergsharrrna.-, Söde>rfjärden, Vansö den 11,-15.10 (MB) □c� 1 ex 
Lövsund, Runtu�a den 28.10 (KK). 

RÖDSP□V Limasa lim□sa 
T� observationer, 1 ex v:d Björkarösund, Mörkö den 29. 4 (JE) och 1 ex vid 
Floda den 3.6 (TI�). Ett till två ex ses s� gott som årligen. 

MVRSPOV Lirnosa lapponica 

En·stor flock p� cs 20u ex rastade vid Strandstuguviken, Nys:öping den 16-i?.5 
(KK,DF). Den 18.5 var �� SU ex kvar (KK) ach den 20.5 1 ex (LW). 

STORSPOV r�umenius arguata 

Rapporter om par, spelande och varnande ex under häckningstid tyder p� ca 
1? häckningar. 

RÖDEENA Tringa totanus 

Sp2lande ex rapporterade F�Ein två inlendsl□keler, Lövsund,,Runtuna (KK,AB) 
och Särbykärret, Torsåker (LW� under häckningstid. 

HDSKARL Arenaria interpres 

En inlandsnbse'l'vation a11 et.t ex som rastade pli en översvämmad åker vid Gnesta 
den 17.5 (LW). 

DVÄRGMÄS Larus minutus 

En ettårig Fågel jagade insekter över Runnviken vid Lövsunds gård, Tystberga 
den 10.6 (AB). 

\/ITTRUT Larus hyperboreus 

En ungfågel i första vinterdrä�t ,öll till i Fiskehamnen, Femöre, Oxelösund 
den 1-3.1 (lfi-1,LO,JS,PEB). 

SVARTTÄRfl!A Chlidonias niuer 

En observation av ett ex vid Kölshalsfln, Oxelösund den 17.7 (AB,SR). 

SILLGRISSLA Llria aalge 

Ett ex uppehöll sig vid Hamnskär, Hartsö s.�ärgård, Bälinge den 6.6 (LW). 
Arten häckar i en liten koloni i Källs<är� mr/idet, Oxelösund, 111en ., r under 
senare år setts på f era h1'!11 i de narra cclarna av skärgården under '11cicl:ning!:
tid. 

10 



TOR0�ULE Alca torda 

Inom Hartoö f�gelskyddsomr&de, Bälinge häckade ca 130 par varav minst 105 
par p� Hamnskär (HP,LW). 99 boungar ringmär�tee där i juli (H-E fstn). 

SKOGSDUVA Colurnba oenas 

En tidig obs av ett ex vid ��mbr□, Runtuna den 12.2 (KK). 

RINGDUVA Columba palunbus 

Under december sågs sena ex p� norra Mörkö (MB), vid Brobyö, Tumbo (PL) och 
Eskilstuna (SBt,t'E). 

TURKDUVA Str2pt□pelia decaocto 

Artens expe1nsion i Sörmland tycks a sta nat upp och tillbakagång rapporteras 
Från 5trängnäs,'där nu endast 5-8 revir finns mot ca 20 revir åren 1974-75 
(LB,LK,BÖ). Dessutom rapporteras minst tre stationära ex i södra delarna av 
Katrineholms centrum (MJ), 1 par i Valla (LK), 1 par i Flen (PAH,Thl), 6 par 
i Nyköping (PAH) och 1 par syd Ärla (LC). Uppgifter an antal par i Eskils
tuna saknas oi;;t, inga observationer fl:ireligger Från repportområdets östra 
tätorter som Gnesta, Vagnhärad, Järna, Södertälje och Trosa, där arten ännu 
ej fått något Fäste. 

TURTURDUVA Streptopelia turtur 

Tre observationer i juli, 1 ex den 8.7 vid Vxtat□rp, Björkvik (Ft:B), 1 ex den 
9. 7 vid Lännasjön, Länna (MB) och 1 ex d,m 17. 7 vid norra delen av l�lämmingen
Gåsinge-0illnäs (PB,MBn).

FJÄLLUGGLA Nvctea scandiaca 

Ett ex vid_ Malmköping ::len 21 och 22.12 ( TW) blev den enda höstobservationen 
trots de många och stora kullarna i Fjällregionerna u der so11maren. 

SPARVUGGLA Glaucidium passerinum 

Minst 54 olika visslande hanar under våren från de flesta större skogs□mrå
dena (SBt,LC,LSt,KC,MK, mfl). Tre konstaterade häckningar, en kull 1,-5 ungar 
den 24-.5 vid Lillajön, Dunker (LC) samt 1 par vid Sko�tvång, Gåsinge-Dillnäs 
(MK,BA,GK) och 1 par vid Ekenäs, 

Endast ett tiotal observationer under hösten, men utflyttning ägde rum och 
38 ex ringmärktes vid Enskär, Bälinge (H-E fstn). 

HORNUGGLA Asio otus 

Total� har 50 häckningar rapporterats och de �ördelar sia på följande korn
mune.r/områden, Eskilstuna 11, Strängnäs 5, Katri ehclm 5 Flen 17, Gnesta/ 
8jörnlunda 9 □ch Nyköping 3. Antalet häckningar var färre än toppåret 1977 
med 7?. häckningar :-apporterade (Nord 1978) men filr ändå e�t jämfö:relsevis 
liögt antal. De kraftigaste minskningarna har skett i Nyköpingsoo1rådet Fr�n 
12 till 3 häckningar och i Strängnäso.,didet Från 11, till 5 111edan en ökning 
n□terats i Flens k□r1!11un -r�n 10 ti 11 17 häckning11r. Under !lotten �r hörs 
hornugglekullarna senare än under toppår (Nord 1978), men medcldatuf'le 1978 
(20 ,iuni) lioqer mitt emellan medeidatU11en �är topp- och b□tten!lr. 

Under höst flyttningen fångades 9 ex på i::nskär, Bäli ge (H-E f'stn). 
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Figur 3. Karta över l□kaler där nattskärra hörts något eller n�gre av 
åren 19?□ - 78. 

(Sites of Nightjar 1970 - 78.) 

.JJRDUGGLA Asi□ flammeus 
Ett jagande ex sågs den 6.6 vid Stjärnh□lm, Helgarö (LB).

Under l1östflyttning,m Fångades 5 ex på Enskär, Bälinge (H-E fstn). 

PÄRLUGGLA Aegolius funereus 

Minst 33 alika spelande hanar har rapporterats, vilket är något Färre än 
19??. De är främst hörda i de stora skogs□rnrådena Mälarmå rden, Kolmi!!rden 
och F jällveden. 

Fyra k□nstaterad:e häckningar, en i Kolmården (SBtl och tre i Mälarmården 
(SBt,LC,TE). Tre av häckningarna ägde rum i holkar, vilket bär inbjuda till 
uppsättning av Fler holkar. 

Under hästens invasionsartade utflyttning Fångades 90 ex på Enskär, Bälin
ge ( H-E Fstn). 

NATTSKÄRRA Caprirnulgus europaeus 
21 spelande ex rapporterade från främst Mälarmården och Tunaberg (LC,SBt,TW, 
BR,LW m.fl.). 

Under sjuttiotalet nar i snitt 13 ex rapporterats per är. Fullständig rap
portering liar förmodligen bara skett vid rlksinventeringen 1970 (35 ex) och 
under 1978. Lokaler där arten hörts n�got eller några av åren 1970-78 har lagts 
in på karta (fig. 3). 
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Blåkråkan vid Malmby Foto: Anders Andersson 

KU\GSFISKARE Alcedo atthis 

Endast ett fåtal observationer under icke häckningstid (PÅH,JL). 

BL�RÄKA Coracias garrulus 

Ett ex observerat vid Trafikledartornet, F1'1, Nyköping den 21.6 (HB) och 
flera observationer av ett ex vid Malmbv, Stränqnäs den 26-29.6 (AAn,EvS grn
LB). Fågeln vid Malmby fotograferades (AAn) rnedan den vid F11 blev Filmad. 

Arten ses endast sporadiskt i rapportområdet, fe� observAtioner tidigare 
under 70-talet och den senaste 1977. 

HÄRFÄGEL Upupa epoos 
Ett ex uppehöll sig och sökte föda på Nya kyrkogården, Eskilstuna den 20-28.4 
(LBo). Den 23.� hittades ett nyligen dött exemplar i en källarruin belägen 
mellan Händösjön och Skundern, Dunker (TE). Vid Akalby, Husby s-ågs 1 ex den 
27.5 (BE grn KK). 

Ett till två ex ses nästan årligen i april - maj. 

Härfågefn i Eskilstuna. Foto: Lennart Bolund 



TRETÅIG HACKSPETT Picoides tridactylus 
Endast tre observationer, 1 ex vid Grundsdal, Frustuna den 14.5 (LW), 1 hane 
vid Halmsjön, norr Hälleforsnäs, Mellösa den 12.11 (BP) och 2 ex vid Rockel
stad, Helgesta den 22.11 (PÅH). 

TRÄDLÄRKA Lullula arborea 

Fjorton rapporter omfattande Fåglar pä högst 21 lokaler, vilket är lika manga 
sam rapporterades 1977. Dock har några nya lokaler tillkommit. Populationen 
i Sörmland har uppskattats till 120 par (N�rd 1977). 

BACKSVALA Riparia riparia 
Under 1978 har �tta nya kolonier rapporterats jämfört med 1977. Dessa utgörs 
av 50 par vid Bi e ( TL), ca 10 par H.elgarö kläpp ( LB, VH) , ca 30 par Tax inge 
(PB), 30 par Råby-Rönö k: a ( TH), 8 par Hållsta, (TH), 71 bon Forssjö bruk (UR), 
21 bon Ardala (IN) och ca 70 bon Hovra gård (AA ). Samtidigt har backsvalorna 
försvunnit från fyra lokaler. Detta innebär, tillsammans med övriga kända 
förändringar av koloniernas storlek, att populationen inom rapportområdet 
under 1978 uppskattas till ca 2.400 par fördelade på 31 kolonier. 

SIDENSVANS Sombycilla garrulus 

Under januari-mars sågs åtskilliga Flockar om max 50 ex på mänga lokaler. 
Dessutom 130 ex i Eskilstuna 31.1 (SBt), 100 ex i Eskilstuna 1.2 (BÖ) och 
110 ex i Katrineholm 6.2 (UR}. Vårens sista observation utgjordes av en 20-
flock i Strängnäs 2□.4 (LB). 

Under hösten gjordes en obseTvation av 1 ex 29.10 (MB) men ingen observa
tion i november. Den första större Flocken (70 ex) sågs vid Sundbyholm, Eskils
tuna 2.12(M�o). Sedan noterades enstaka större flockaf,70-84 ex, under perio
den 10-14.12 i ykäping, Katrineholm, Strängnäs och Eskilstuna. Efter 22.12 
sågs ca 100 ex i Södert�lje (PS), 100 ex i Strängnäs (BÖ) samt i Eskilstuna 
sam mest 210 ex i centrala delen (SBt) och 300-LOO ex i Arby-olnl:'ådet (LC,LBo). 

NÄKTERGAL Luscinia luscinia 
Fortsätter att öka. Inom två områden i Strängnäs konrnun har ökningen varit 
30 % sedan inventeringen 1975 (LC), då totalt ca 550 ex noterades i Sömland 
(Wahlen 1'l75). 

BLAHAKE Luscinia svecica 

137 ex nätfångades och ringmärktes på en lokal vid Nvköping under september 
(P.l\H,JEH). 

BJÖRIHRAST Turdus pilaris 

Stora ansamlingar vid Söderfjärden, Mälaren den 11-12.11, bl a nä:ca l,000 ex 
under en punkttaxering vid Sti·ands ås den 11. 11 (LB). 

GRÄSHOPP5$NGARE Locustella naevis 
Totalt 90 sjungande ex �rån 58 lokaler. Se särskild artikel i detta numner 
av FEigla i Sörrnland. 

FLODS�NGARE Locustella fluvi�til_s 
Fyra sjungande hanar: Alsp�nga, Bettna den 7.6 (1/H), Strands Koholme, Söder
fjärden, M;;ilaren den 16.6 (Lf.l), Tullgarns slott, Hölö den 25.6 (LW) samt 
Södertuna, FTustu�a den 9.6 - ?.8 (LW). 
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SUSl�SÄNGARE Acrocephslus dunetorum 

En hane sji:ln(; vid Hjortsberga, Vårdin�e den 26.5 - 9.7.77 (LW,IN).:ich !cun e 
dokumenteras genom bandinspeln:ng. 

En hane sjöng vij Dåderö sker, rörkö undsr natten 3 - 1,.5 (Se) mer hördes 
ej vid senare besi:lk. 

Oessa fynd utgör tredje och fjärde fyndet av arten i r3pportområde;;. 

Figur 4-. 

Antal rapporterade kärr
sångare per är fr�n rap
portområdet. 
(Ann1Jal nurnber af Marsh 
Warbler in Södermanland) 
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KÄRRSÄJ\IGA�E AcJ;'ocephalJs palustris 

70 75 

Atta sjungande hsnar, vilket är högsta ental något år hittills: Tendlavlken, 
Husby-Rekarne den 5.6 och 11.6 (TM) □c'i ·,2.S (KC,LC), rnellan t✓.ölnto och Hjorts
berga, vtlrdinge den 10.6 (LW), Bl!rsten, Ärla den 11 - 18.5 (TH,SBL rn.fl.), 
Kyrksjön, Hölä den 12.6 (MB), Tullgarns slott, Hölö den 14.5 (JE), Hårby, Frus
tuna den 22 - 29.6 (LW), Hånö, Bälinge vid ett tillfälle i ju i (8Lj) och P10:s 
övningsfält, Vansö den 12.7 (LC). 

TRASTSANGARE Acrocephalus arundinaceus 
Åtta sjungande hanar, ungefär halva antalet jemfört med 1977: Hagbysjtln, ÄL'la 
den 30.5-2.6 (SBt,ME) och 5-6.6 (liC), Skundern, Dunker den 3-21..6 (TC,SBt) och 
eventuellt 2 ex på lokalen (TE), Älspångaviken, Bettna den 4.5 (LO), B□ndkro
ken, Läggesta den 12.6 (LK), Kyrksjön, Sköldinge den 13.6 (JS), l!nstasjön, 
väster Södertälj:! der, 20. 5 (LW), Eksägs11m, Söderf järden, �•;naren cen 21. 6 (Vrl) 
och Valasjön, Fustuna den 23-24.6 (L�). 

KUNGSF�,GELSAf�GARE* P1

711
lloscopus proregulus 

Ett ex ringrnärkt vid HartsLl-Enskär fsgelstation den 30.9 (GI). Tre�je fyndet 
i rappor·Lornrådet. 

TAffiASÄNGARE* Phyllm;copus inornatus 

Ett ex ringmär t vid Hartsö-Enskär ,..igels-i:ation den 15.5 (CS,CL}. F�mte Fy11det 
1 rappcirtomrectet och vid rågP.lst.ii;ionen. 

MINDRE FLUGSNAPPARE Ficedula □arv.i 

En ut"ärgad hane vid Klärnmingen, Gåsjng!'-Dillräs den /+.5 (On). 
Dessutom J ex ring-när<:ta under tiösten vid Hartsi.i-Cnsld:ir' ,.åqefototl'.ln. 

-

.

HALS8ANl'lSFLUGSN1'\PPAR:c ficedLla al□icoll'ls 

En hane vld Flättna, �:\l'.;öping den 7.5 (DF 11.Fl.). 
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Figur 5. 

Antel rapporterade solllllar
gyllingar per år från rap
portområdet. 
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�------111 
(Annual number af Golden 
Driole in Södermanland) 

s□riMARGVLLING Oriolus oriolus 

19- 65 70 75 

En hane vid Syltan, 5km väst Flen den 4.6 (PE8) och en hami på Strands Ko
holme, Söderfjärden, Mäleren den 10.6 (LB) .• I snitt 3 ex hör·s elier ses år
ligen i rapportområdet under slutet av maj och juni. Se diagram i Fig 

RAKA Corvus Fruoileous 

Observerades under vårsträcket i något större omfattning än normalt, dock 
fåtaligare än under våren 1977 (se Wahlen 1978). Från 1978 finns en observa
tion av 1 ex den 20.2 (KK) och ett 30-tal rapporter omfattande totalt t"iögst 
80 ex under perioden 5.3 - 23. 4 . 

Dessutom gjordes två observationer under häckningstid: 1 ex Bjällersta, 
Torshälla den J.6 (AL) och 1 ex �ålbonäs, Fienden 19.6 (HR 9111 LW). 

SVART KRAKA C□rvus cor□ne c□r□nE 

Ett ex vid Studsvik, Bälinge under februari - mars (PÅH), 1 ex vid Gnesta 
den 18.5 (LW) och 1 ex Svanviken, Nyköping den 30.5 (LSt). 

KORP Corvus corax 
Häck ing i 10 nya revir (KC,BÖ,S□W gm LW, IN,RL,LC), b□fynd och häc'<ning i 
12 gamla revir (PÅH,AB,KK,BA,LSt,m.fl.). Alltså totalt 22 konstaterade häc�
ningar. Antalet konstaterade häckningar har me:- än fördubblats sedan 1977 
(Pettersson 1'378). Ensanma fåglar och per dessutom sedda i t:-e gamla och 
tv� nya revir. 

Ett 60-tal ex på en åtel nära Öster-Malma, Lujgo den 10.2 (LW). 

STEGLITS Carduelis carduelis 

Konstaterade eller troliga häckninger på 15 lokaler (LC,JE,KK,LK,ÄN). 

VINTERHÄMPLING Carduelis flavirostris 

Ca 10 ex Hörningsholm, Mi:irki:i der, 6.1 (r'B), max 27 ex Eskilstuna reningsverk 
den 23-30.3 (SBt,MN), 3 ex den 11. 1, ocl 2 ex den 29. l Valstakärret, Sk�ldinge 
(JS) samt en sjungande hane vid Stensjön, St Malm den 23. 11 (JS). 

U der t,östen ringmärktes 7 ex vid Hartsö-Enskär fågelsL::it.ion (H-E fsLn). 

SNÖSISl'iA Carduelis I ornQl'nannj 

Ett ex nätfl\ngat CJch :ringmiirk t. vid Malmköping den 5. 1 ( Piil m. fl.). 
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8ÄNDELKORSNÄ88 Loxia l0ucnptera 
En hane i Södertälje under januari - ca 15 mars (JE,Mru,HGW), 5 ex i Flen den 
13.9 (JS) 1 ex i Flen den 25.9 (SH) och 3 ex vid Johannesdal, Nykvarn den 
t..10 (PEB). 

ROSENFINK Carpodacus erythrinus 
Främst rapporter av sjungande hanar och per från de väletablerade områdena vid 
Nyköping, Tullgarn, Mörkö och Strängnäs. En häckningsuppgift från Strängnäs 
(LO). Av övriga lokaler med sjungande hanar kan nämnas Sundbyholm, Sundby 
(TM,GJ, KGP), Linenäs, Södertälje (Li"I) a Lövsund, Tystberga (AB), T"robbof jär
den, Bälinge (BLj), ' Jibyheilm, Båven, Hrclala (LC, TH), Nävekvarn (LH, BLj)' och 
Kvarsebo (HP ,IKg). 

TALLBIT Pinicola enucleatar 

Ca 4D ex vid Sundta:rp, Helges ta den 27. 1 (IN). 
Liten invasion under hösten. Observ erad på 18 lokaler under perioden 

22.10 - 31.12. Som mest 20 ex den 26.11 (AAiJ och 13 ex den 23.12 (LB). Totalt 
sågs ca 100 ex. 

STENKNÄCK Coccothraustes coccathraustes 

Glädjande ökning av antalet rapporter. Under januari - mars abser·vatianer i 
Strängnäs, Flen, Eskilstuna, Trosa, Gnesta, Pershagen och på Märk. Totalt 
ca 30 ex, som rrest 8 ex Vansö, Strängnäs den 12.2 (/IN) och 6 �x Mälarlunden, 
Strängnäs den 8.3 (LO). 

Någon häckning har inte konstaterats men observationerna under april -
juni tyder på ca 15 :revir, varav drygt hälften finns i Strängnästrakten och 
övriga vid l�vici<sund, Perst-agen, 5parreholm och Hartsi:i. 

En observation i juli och tio i oktober - december gav endast en ny lokal, 
NVköping. 

LAPPSPARV Calcarius lapponicus 

En vl:irrapport: 3 ex Tösta, Hi:ilö den 3.5 (MB) och tvi! höstrapporter: 1 ex på 
Enskär, Bälinge den 2-3.9 (H-E fstn) och 2 ex på sträck vid Hävringe den 15.10 
(LW). To�de vara regelbunden i Sörmland �tminstane under häststräcket. 

SNöSPARV Plectraphenax nivalis 

Observerad på två lokaler u�der våren och fem under hösten. Sam mest 48 ex 
Björkarösund, Hörkö den 1.4 (MB,MN) och 16 ex Uallby k:a, Eskilstuna den 18.11 
(LC). 

VIDESPARV Emberiza rustica 

Tre ex ringmärkta under hösten vid Hartsö-Enskär Fågelstation (H-E fstn). 

RAPPORTÖRER OCH OBSERVA TtiRER 

AA::Arne Andersson, AAn;Jlnders Andersson, AB=Anders Bylin, AE=Arne Eklöw, 
AL::Arne Larsson, AD=Anders Olausson, BA::Elirger Andersson, BAn=Björn Axelsson, 
88::Bengt Blohm, 8�=8erti! Karlsson, BLj=Bo Ljungberg, BP=Bengt Pettersson, 
BR=Bo Runesson, 80=Bert Dstholm, CL=Clas Lundkvist, CP;Christer Pettersson, 
CS=Claes Svedlindh, DF=Dan Frendin, DL=Dag Lanerfeldt, EF=Elis Fredriksson, 
E□=Elsa Olaussan 
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son, EvS=Eri ven Stockerström, GE=Göran Ernstav, !ll=Gerd Isaksson, GJ=Gert 
Johansson, GS=Göran Stenberg, nB=Henry Benktzon, HG=Hjördis Carlsson, i,E= 
Hans Eliasson, H E FstncHartsö-Enskär fågelstation, HG=Håkan Gilledal, HGW= 
Hans-Georg Wallentinus, HP=l-lans Pettersson, HR:=Hans Rydberg, IKg=Inger Karl
berg, Iill=IngEmer Nord, JD=Jessper Danielsson, .JE=Johan Eh1·len, JEH=Jan;..Erik 
Hägerroth, .JL=Jar. linder, JP=Jen Pettersson, JS=,Jan S"östedt, KC=rlent Carls
son, KGP=l'\les-Göran Persson, KJ=Kenneth Johansson, KK:Kjell Karlsson, K�= 
Kjell Mathson, l✓.Mh=Krister Mildh, LB=Lars Broberg, LBo=Lennart Bolund, LC= 
Leif Carlsson, lli=Lei F Hildeby, LK=Leif Karlsson, LM=le[inart Magni, L□=Lars 
Olausson, LP=Lennart Pettersson, LSt=Leif Stål, lW=Lennart Wehlen, ·18=.'viagnus 
Brande 1, M8n:¾lagnus Berggr?.n, ME=l'1ats Eriksson, MJ=l"lih-ten Johansson, MK=�lats 
Karströrn, MN=l"rats Nordin, MNcr-Mikael ll!oren, MO=Mats Olsson, NH&liklas 1-'□lrn
strörn, PB=Paul Berggren, Pl=Pontus Lindberg, PÄH=Per-Åke Hägerroth, RK=Ragn
hild �arlsson, RL=R□l Larsson, SB=5tefan eengtssan, SBt=Stefan Blec�e.rt, 
SR=Stefan Rosengren, TE=Tage Eriksson, TGP=T□rsten Green-Petersen, rrl=Tony 
I-laglund, TL=Tf-omas Lundell, TS=Tomas StaFström, Thl=Tage Wahl erg, UR=Urban 
Rundström, VF=Vidar Fellnert, VH=Valde Halmgren och 'AN=Äke Norman. 

SUM.11iARY 

The above paper is a repor� an bird observations (rnostly aP l□cal interest) 
witl'lin the province of Scidermanland duri g 1978. It deals with the Following 
types af a�servations: rare visitors/breeders, scarce breeders, regular but 
scarce passage migrants, remarkably early or late migrants, wintering rnigrants, 
inland observations oF coastal/marine species, invasion species and species 
under census. 
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Verksamheten inklusive ringmärkningen 

vid Hartsö-Enskär fågelstation 1978
-'vt

Hartsö - Enskär Bird Observatory 1978 

Lennart Wahlen och Hans Pettersson 

F:ir Fjortonde året i �i:iljd bedrev Föreningen Södermanland9 ornitologer under 
1978 Fegelstetion9verksamhet. Liksom de närmast föregående åren var ringmärk

ningen under hösten helt dom_nerande. Tolv vec�ors kontinuerlig Fångst på 
Enskärs aödre udde engagerade �□ personer, vilka som vanligt arbetade helt 

ideellt. Trots ekonomiska svårigheter och viss personalbrist så gick det vägen 
ännu en säsong. 

Den 16 och 30 juli besöktes tordmuleskären f::ir ringmärkning oc kontroll 
ev häckningsutfallet. I övrigt gjordes inga häckningsstudier under vår och 

soITT11ar. 
Under hösten insamlades, liksom under tidigare�., biometriska data från 

alla invasionsarter sa11t li:ivsångare, som är föremål fiir en specialstudie. 

Vinglängd, Vikt, fettklass och underlag för bera ning av vingindex noterades, 

Hi:isten 1978 blev fångstmässigt artrik men relativt individfattig. Summorna 

För den telrikaste arten, ku,igsfågeln, och tm;alfångsten blev den lägst6 se

dan 1969, medan antalet fångade arter (79) var det högsta hittills. Delvis 
som ett resultat av att vi använde ett tiotal grovmaskiga net Fångades rekord
stort antal spa:rvhökar, gökar, horn- oc jo�dugglor. 

S□rn väntat skedde 1:n kr1:ftig ~1yttning av ugglor, särskilt pä:-1- och sparv

ugglor. Av övriga invasionsartE� var det endast blåmesen som noterades i stör

re antal, men även svartmes och mindre hackspett uppvisade Flyttningstendenser. 

Däre�ot var övriga hackspettar, nötväcka, gråsiska och domherre Fåtaliga. 
Stjärtmes och nötskrike observerades inte al_s. 

Från föreningens sida Framförs ett varmt tack ti 11 Nyköpings kom111un För det 
ekonomiska st�d som fågelstationen erhall"t u7jer år1:t. 

VERKSAMHETSPER!OOER 

Junj 1,, 6 Seotenoer 1 - JO 

Juli 16, 30 Oktober 1 - .31 

Augusti 12 - 31 Nove,1be-:- 1 - 3 

SUl�na 98 dagar, vatcv 54 dagar i en följd. 

J:;!.Msi:!delande nr 31, rl1n Hartsr.-En!'.lkär f.",qel,;tntion 

F!.\qlar i Stir'rl2nd •":?( ·1q·�n): 1--,- 19 



PERSONAL 

Från stati□nsledningen Framförs ett varmt tack till samtliga medhjälpare, 
vilka tjänstgj□rt under en vecka om inte annat anges. 

a ringmärkare 

a assistenter 

VÄDER 

Augusti 

Arne A1rdersson (2 veckor), Per-Stefan Hallberg, Gerd Isaks
son (2), Anders Kiessling, Anders Olauss□n, Lars Olauss□n, 
Göran Petter5Son, Han3 Pettersson (2), Gunnar Sjöö, Claes 
Svedlindh och Lennart Wahlen. 

Stefan Bengtsson(½), Torbjörn Brissman, onica Döring, 
Dan Frendin, Jan Gustafsson, Annica Holmertz, Jan Isaksson, 
Björn Johansson, Inger Karlberg, Karl-Heinz Kiessling, Jan 
Lindar, Torsten Ljungdahl, Claes Lundkvist, Anders □lausson, 
Rakel Sjöö och Claes Svedlindh, samt miniassistenterna Peter 
Döring, Andreas och Samuel Sjöä. 

Månaden var sval, ostadig och solfattig i södra Sverige. 
Vid Enskär var maxtempe

0
aturen över 2□0 den 12 - 24, sam högst +23°

, gch
därefter 8a +15° lägst +13 den 31. Mini temperaturen varierade mellan +8
och +16,5. 

Melttliga - friska vindar mellan S och NU dominerade kra tigt, dock rådde 
vindar omkring ost den 14 - 15 och 30 - 31. 

Totalt föll Sl1 mm regn, som mest 27 lllT1 den 31. 

September 

En bedrövlig väctermånad då ett flertal kraftiga oväder drog fram över särskilt 
södra Sverige. Det var bl�s�gt □ch nederböTdsrikt, den 16 - 26 dock mest klart. 

Maxtemp som högst+ 16,5 (9 och 16) och lägst +9,5° (27), vanligen 14 - 16
grader de8 1 - 18 o8h 10 - 12 grader den 19 - 30. MintemperBturen varierade mel
lan +11,5 och +4,5 • 

Det förekom vindar på minst 10 m/s under 12 dagar, och som mest bl�ste det 
V 18 m/s den 17. Den 1 - 8 dominerade vindar Fr�n □ - N□ och den 9 - 26 S - NV. 
Månaden avslutades sedan med friska □-vindar. 

Totalt föll 122 mm regn, bl.a. 41 rrrn den 1, 13 JJTll den 10, 12 tm1 den 24 och 
10 rrm den 27. 

Oktober 

Inledningsvis ostadigt i söder och kallt i norr. Den 10 - 14 hägtrycksväder med 
värmerekard i sydöstra Sverige. F·din den 18 blåsigt med sto1· Higtrycksaktivitet 
i norr, vilket r•esul terade. i växlingsrikt och tidvis ostadigt väder i söder. 
Den 24 rörde sig en kallfront med åska mot syd□st över södra Sverige, vid Lands
□rt uppmättes då V 24 m/s.

0 1 0 - 12 grader utgjorde vanligen maxbemperaturen,0högst +15° den? och lägst
+5 den 21. Mintemperaturen mellan +8,5 (17) ach -t.. (22). 

Under sju dagar noterades vinder över 10 m/s och ,elt dominerande var mått
liga - friska vindar omkring SV - NU (22 dagar). Dock svaga vindar den 12 - 15, 
19 och 29 - 31. 
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Mllr,aden blev nederbördsfattig wed totalt endast drvgt 10 rrm regn. 

November 

Unde� de "örsta tre dagarna m�st molnigt, något regn och måttliga vindar SV 
V. 

S811i1lanfattningsvis kan sägas att hösten ( t.o.m. 3.11) blev relativt nede r
bördsrik. Regnmängden blev ca 187 llill

1 
varav 68 mm inom ett dygn 31.E - 1.9,

och under 24 dagar uppmättes minst 1 rrrn. 
Augusti och September uppvisade temperaturunderskott, medan oktobervärdena 

låg nära det normala. 
De ri�tiga h6ststormarna uteblev, men ändå var dEt ovanligt blåsigt med 

23 dagar då vindstyrkan var minst 10 meter per sekund. 

INIIASIONSARTER 

Under denna rubrik redovisas de s.k. invasionsarter�a, Vilka kännetecknas av 

att deras flyttningsrörelser uppvisar stora årliga fluktuationer. Arturvalet 

baseras på den lista som upprättats inow projektet ordiska invasionsfågla r. 

Ytterligare några oregelbundna Flyttare redovisas nedan under rubriken Obser

vationer. 

SPARVUGGLA Glaucidium passerinum 
Stark flyttning. Noterades 23 dagar under perioden 16. 9 - 30. 10 , varav s� gott 

Figu:- 1. 

r. 
60,-------------------- ---< 

�O'-t------------- - - ----- ----1 

�0-t-----------------------1 

10-1------- --- - - ---+L--- -- ------1 

,,.JJ 1t-JI Sf.J a-1 8-/S '1-11 lt·zt .tl-J1 ll·l 1·1 1-IJ Il -111'·11 JJ-21 u�

AU, HI' Ol<T 1/0t' 

lf1 �9 "9 SO !I .5".2 S3 � 5'f s, 51 58 S9 U ,, 

Fångsten av sparvuggla (- - - -) ::ich pä,lL1ogla ( - -- ) "örd�lod 
på fe!fldagarsll!,!rioder under hösten 1979. 

(The distributi.on by Five-day periods of ringed Pygrny Dwls Glau
cidiu,i oasserinum (----)and Tengmalm's Owls Aeqollus Fune�eus 
(---) during the autumn 1979.) 
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Sparvuggla Fato: Jan Ring 

sam dagligeri 27.9 - 16.10. Ringmärkningen slutade pi!! 38 ex, vilket ä'r vi1,rt 
näst bästa resultat sedan starten 1%5. Största "ångster tidigare är 103 ex 
19?1, ach 12 ex 1970. F1''.lgstens fördelning i ferndagarsperiad2r framgfu. av 
fi;iur 1. En tapp in�i:ill 3-7. 10 1976 medan ingen markant tapp noterades under 
1974 (Se di�rarn i FiSrm '1974: nr 2, sid 63). 

mfll\JUGGLA Asio otus 
Noterades 13 .. 9 sam't 8 dagar i okt□ber. 9 ex kunde ringmärkes, vilket var års
högsta och överträffade den totala f'�ngsten tidigare, 8 ex. 

PÄALUGGU\ Aeo□lius fJnereus 
Star flyl-tning. i\loterades li□ dagar 28.8 - 29.10, varav så gott som dagligen 
efler 15.9. Totalt ring�rktes 90 ex, vilket liksom för sparvuggla är de näst 
högsta Pångstsiffrorna genom åren. Största fångster tidigare är 9� ex 1967, 
63 ex 1971. och 6J ex 1975. Fängstens fördelning l fetrdagarsperiocieI' framgår av 
figur 1. Flyttningen kulminerade i slutet av september vilket var fellet 1967 
m�n inte 1974 och 1975 (Se diagram i FiSrm 1975: nr1-2, sld 23). 

SPJLLKRfö�A oryocopus martius 
Ol.Jserverades 6 dagar, •· ngst 2 ex. 
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Porträtt av Pärluggla Foto: Hans Pette�saon 

STÖ9RE HACKSPETT Dendrocopos rna.j□r 
Observerades endast 5 dagar, 1 ex fängades. 

MrnDRE HACKSPETT Dendrocopos minor 
Dbservlil'ades 32 dagar, så gott som dagligen r�n 1.10, och 15 ex f�ngades. 

SlDENSVANS Bombycilla oarru.lus 
Observerades 4 dagar 21.10 - 3.11. 

TALLTITA Perus montanus 
1 ex som fangades 13.10 utgjorde den erda observationen. 

SVARTMES Parus ater 
Observerades 7 dagar i oktober, f�ngst 9 ex. 

BLÄMES Parus caeruleus 
Observerades 62 dagar och f�gsten blev 1?.1 ex rned en koncentration till 6 -
26.10 ( 1 '11 ex). Fihgsten var den största sedan 1974, oc:b som 11est har tidigsre 
ringrnärkts 255 ex hösten 1973. 
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TALGOXE Parus major 
Observerades S7 dagar (av 84 möjlige u�der hösten) och medelm�ttiga 96 ex 
ri�gmärktes, varav merparten togs i oktober. 

NÖTVÄCKA Sitta europea 
Noterades endast 22 - 23.9, 1 ex Fångades. 

TRÄDKRYPARE Certhia familiaris 
Obser-verades 57 dagar och fångsten blev m�tt1,iga 52 ex utspritt över hela 
hösten. Som o-est har ringrnärkts 202 ex 1975. 

NÖTKRÅKA Nucifraga ceryocatactes 
Endast en observation: 1 ex 4.9. 

GRÅSISKA Carduelis flanmea 
Observerades 5 dagar 25 - 30.10. 

MINDRE KORSNÄBB Loxia curvirostra 
2 ex som f�ngades 11.9 utgjorde enda observationen. 

OBESTÄMDA KORSNÄBBAR Loxia sp. 
Noterades 8 dagar i augusti - oktober. 

DOMHERRE Pyrrhula pyrrhula 
Observerades 30.8, 1.9 samt 12 dagar 15.10 - 3.11 och 2 ex F�ngades. 

Följande arter har ej observerats 1978: 
Fjälluggla Nyctea scandiaca, Hökuggla Surnia ulula, Gråspett Picus canus, 
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos, Tr-etaig hac.i<spett Picoides 
tridactvlus, Stjärtmes Aegithalos caudatus, Lappmes Parus cinctus, Nötskrika 
Garrulus glandarius, Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera, Större korenäbb Loxia 
pytyopsittacus och Tallbit Pinicola enucleator. 

HÄCkNINGAR 

GRAVAND Tadorna tadorna 1 par med 9 ungar samt ytterligare 1 par vid Får
udden, Hartsö den J.6. 1 par vid Lillrö den 6.6. 1 pav mad minst 1 unge .vid 
Garkast den 19.7. 

VIGG Aythya fuligula En hona med B små ungar vid Torskbåden den 16.7. 

SVÄRTA Melanitta fusca En hona med 8 små ungar vid Garkast den 16.7 och 
en hona med 3 ungar strax v!:ister Enskärs södra Udde den 16.8. 

SKRÄNTÄRNA Sterna caspia �Jågra enstaka par häckade. En unge ringmärktes 
den 16.7 och samtidigt skedde kläckning i ett annat bo. 

TORDMULE Alca torda Den 16.7 ringmärktes 94 boungar och den 30.7 ytterli
gare 5. De flesta Fanns pli Harnnskär, där minst:. 105 par häckade. Populationen 
ser ut att långsamt växa och 1978 häckade uppskattningsvis närma:re 150 par 
i Fågelskyddsamrå□et. 
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Tordmular i t"ägelskyddsornrådet Fota: Hans Pettersson 

TOBISGRISSL,A Cepphus □rvlle Åtskilliga par häckade sannolikt i fågelskydds
området, en unge ringmärktes på Tvekrepplingarna den 16.7. 

SKÄRPIPLÄR�A Anthus spinoletta Bofynd på Hamnskär, 5 ägg den 16.7. 

OBSERVATl □NER 

Inom Nlgelstationens ve1'ksamheta□rndde no ,erades 150 arter under hösten 1978. 
Av dessa var endast storlabb ny �ör Fågelstationen, och totala antalet 

obse verade arter 1965 - 78 är nu 218. 

Om inget an1at anges, s§ ar observati.□nerna gjorts vid Enskärs södra 
udde. 

SM�LOM Gavia stellata 1 ex sträckte not SV den 22.9. 

GRÅHAKEDOPPING Podiceps orisegena 
23.10, 2L,.10 oc 3.11. 

Enstaka ras ande få[Jlar sågs den 7.1D, 
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SVARTHAKEDOPPING Podiceps auritus 2 ex rastade den 23. 10 uch 3 ex den 21,. 10. 

STQRSViARV Phalacrocorax carbo För första gilngen fanns stationära Ö\/ersom
randa storskarvar i fagelskyddsornrådet. De �öll till vid Ljusskär, där ca 20 ex 
sågs den 4.6. Under hösten fanns det skarvar i ungefär normal omfattning, som 
mest räknades den 16.9 drygt 100 ex semtidigt. 

HÄGER .Ardea cinerea Ovanligt många observationer, 26 dagar under period.en 
18.8 - a.10. Som mest 5 ex den 18.8, för övrigt 1 - 2 ex varav sträck noterades 
vid tre tillfällen. 

sllNGSVAN Cygnus cyqnus 
SV den 1.11. 

Två observationer: 4 ex mat V den 29.10 och 4 ex mat 

PRUTGÅS Branta berniola 9 ex rastade hela dagen den 13.10. 

BLÄSAND Anas penelope 
arten endast 2 dagar. 

SJÖORRE Melanitta niora 

par vid Fårudden den L,.5, under hösten noterades 

1 ex rastade den 24. 10 och 3 ex den 27. 11J. 

HAVSÖRN Haliaeetus albicilla Observerades 16 dagar under perioden 17.8 -
3.11, som lnc!St J-4 ex den 8. 10 och 11.10. 

BLA KÄRRHÖK Circus cyaneus Sju observationer. 

DUVHÖK Accipiter oentilis Ovanligt talrik, observerades 30 dagar utspritt 
undar hela h5sten. Utsträck av 2 ex den 7.9 och 1 ex den 13.10. Möjligen 
fanns även lokale häckfåglar bland besökarna p� udden. 

SPARVHÖK Accipiter nisu� D\/anligt tal.rik, obser\/erades under 54 dagar och 
fångsten av 31 ex är en Fördubbling av tidigare högsta notering (1977 16 ex}. 
En hane som S'llet ur ett nät den 26.10 lämnade kvar sitt byte, en åkersork. 

DRMVR/l.i'i Suteo buteo En ormvråk dtidade en i ett slöjnEit fingad morkulla 
den 13.9. Arten noterades under 25 dagar, senast den 7.10. Ny ringmerknings
art, 1 ex få gades i slöjnät den 30.9. 

FJÄLLVR�� Buteo lago□us Observerades 16 dagar under perioden 21.9 - 21.10, 
totalt drygt 100 ex. Som mest sträckte 24 ex under IT()rgonen den 10.10 □ch 
47 ex vid middagstid den 13.10. 

FISKGJUSE Pandion haliaetus Observerades 8 dagar 20.8 - 19.S. 

TDRNFALI', Falco tinnunculus Fåtalig. Noterad 5 dagar i mitten av september 
samt vid vardera ett tillfälle i augusti □er oktober. 

STENFALK Falco c□lLmtbarius Observerades 10 dagar 11.9 - 8.10, f�ngst 3 ex. 

LÄRKFALI� Falco subbuteo Endast tv!\ observationer. 
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TR.'INA Grus grus 7 ex mot V den 14.9 oc1 2 ex mot 5 den 19.9. 

Sjutton a=ter vadare observerades, varav gluttsneppa Trinqa nebularia notera
des oftas.; eller under 29 dagar. Srnåspov Numenius phaeopus 3 dagar och stor
spov Numenius arquata 5 dagar, av den sistnämnda arten sträckte bl.a. 28+16 ex 
den 20.8 och 7+12 ex den 22.8. 

LABB Stercorarius parasiticus Sista observationen den 23.8. 

STORLABB Stercorarius s1<ua Ny art vid stationen. 1 ex passerade under 
eftermiddagen den 25. 10. Observationen ännu ej granskad av Rk. 

SKRÄNTÄRNA Sterna caspia Sista observationen den 9.9. 

SILLGRISSLA Uria aaloe 1 ex vid Hamnskär den 6.6. 

BERGUV Bubo bubo 1 ex stöttes upp på Fyrberget under �örmiddagen den 2.10. 

JDRDUGGLA Asio flammeus Observerad 9 dagar den 22.9 - 26.10, fångst 5 ex. 

GRÖrJGÖLING Picus viridis Observerad 13 dagar, 3 ex ringmärktes. 

BLAHAKE Luscinia svec:ca 6 observationer 21.8, 28.8, 29.8, 30.8, 8.9 och 
12.9. 

HÖKS'AN&'IRE Sylvia niso=ia Gamla fåglar observerades vid Fårudden, Hartsö 
den 4.6 samt p� norra Enskär den 22.8. Däremot uteblev· östfångsten av Flytt
ande ungfåglar. 

KUNGSFIIGELSM!GARE Phvlloscopus prareoulus Stationens andra exe111Jlar fångades 
den 30.9. 

TAIGASÅ�&'IRE Phyll□sc□pus inornatus Stationens fjärde exemplar Fångades 
den 15.9. 

MINDRE FLUGSNAPPARE Ficedula parva Observeredes endast 5 dag□r unde::- perio
den 31.8 - 10.10. Tre exemplar ringTärktes. 

TOFSMES Parus cristatus Observerades den 27.6 samt 5 dagar i oktober. Ny 
ringmärkning5c1rt, då ett exemplar Fångades den 14.10. 

VA�rAGEL Lanius excubitor Observerades nästan dagligen den 29.9 - 13.l□ 
men inte alls därutöver. Fångst 6 ex. 

K□qp Carvus corax Endast en observation, 3 ex flög förbi den 26.10. 

PILFINK Pesser �ontanus En observation: 1 ex Fånaedes den 25.10, vilket 
gjorde arten "ill ny ringmä kningsart vid s.ationen: 

VHJTERHÄMPLir.JG Garduelis flavirostris 2 ex den 16.10, 5 ex dan 21,. 10, 1 ex 
25. 1 □ och� ex den 1.i1.
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U\PPSPARV Calcarius lappanicus Observerades endast den 2 -3.9. 

VIDESPARV Entieriza rustica 3 ex Fångades den 28.6, 6.9 och 13.9. 

RINGMÄRKNINGEN 

Totalt märktes 3 373 Fåglar av 79 arter, vilket är en för stationen låg års

Sl..llmla medan ant let arter blev det högsta sedan verksamheten startade. Fångs

ten missgynnades av vädret under första delen av hösten genom myc�et regn och 

tidvis blåsigt väder. 
De talrikaste arterna ver kungsfågel 700, rödhake 519, lövsångare 383, bo

fink 151, grönsiska 124 och blåmes 121. Fångsten av lövsångare blev mindre än 

de närmast Föregående åren, och medelvärdet för åren 1965 - 77 är 674 ex. 
Ett .rekordstort antal tordn1uleungar, 99 ex., kunde ringrnärkas vid besöken pä 

skären öster om Enskär under sommaren. Ärahögsta noteringar erhölls också 

för sparvhök (31) och gök (19), troligen delvis beroende på uttikat antal grov

maskiga nät. 
Ugglorna utgjorde annars höstens mest upprnärksamnade inslag. De första 

pärlugglorna Fångades den 28.8 och sedan droppade de in med en topp · slutet 

av september. Arssumman blev 90 ex. Denna överträffas endast av 1967 års 

Fångst, 94 ex. Sparvugglorna kam igång något senare och fångstsiffran stanna
de på 38 ex. Även 9 hornugglor och 5 jordugglor fångades. 

Två sällsynta Phylloscopusarter kunde fångas och märkas denne höst, en 

tidig taigasångare den 15.9 och en kungsfågelsångare den 30.9. 

Nya märk arter För året blev emåspov, ormvråk, tofsmes och pilfink. Därmed 
har nu 127 arter märkts vid stationen. 

Bland den övriga fångsten kan nämnas duvhök 1, tornfalk 1, stenfalk 3, 
morkulla 3, blåhake 6, mindre flugsnappare 3, varfågel 6, steglits 1, vinter

hämpling 7, rosenfink 4 och videsparv 3. 
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Teckningar: Dan Frendin 
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Tabell 1. Rln�rkta fl,gu,r •,id HaTts�E'ns�llr r/lgehtotion, 5B.•1V1?,?.9E 
(B1rd! rir,ged ut Hnrt•�-Ensk6r bird observator,,,.) 

�rt (Specleo) 

MnHl svan C\,1 gnus olor 
Ejde1· Somsteria rollssl.rm 
Ouv�!)lc �cclpl te: gcntlHn 
SpGl'v�k A. l"!.B!.t!t 
Orn.,r� 81Jteo hu.t&o 

Tar:,talk Falcti tirmun::ulU! 

Stenfalk F. colunbarl us 
Lär'<felk F. subnute� 

1/atte�rall Rallu, tt::;uatlcu" 
Strandsketa Haenatopus D9tra1=gl.ffl 

Större s.tra1dpip e Chomdri':5 Maticule 
�is ptp&re Pluvlalh sqt.1JtHt"Ol11 
.-lwita,lippa Cel:ldrlo canu,.,. 
s.&in�µpe C, .,.I nuto 
"IUrrarnlppl! C. alpin• 

!r<eloeckaGln Galll,ogo galll"'lga 
N,n tJ1L.! Scnl.cpax :-Lmti cola 
S:nåspov NumCl""'lu>J ph;t:eopus 

R'.jdbena 1.ri ge h:rtarus 

Glut"::!on!!ppa T. r:2bunlrlo 

D�Ulsnäppo �ccllin hypc,leuco, 
Lol:.tl S�e_-rr:ars:rlt..1!1 ru1r!!.e!.ttcue 
Fla�s Lnrus ce;-us 
Sk r-äntärne Sterna caspl� 
Sllvert.Mma 5. parad!.aoea 

Toroiule Al rn, torda 
TDblsg"iasla Capphw grylle 
Ringduva CclurQO i,al"'1ta:S 
Cilik Cuculua cnrior� 
5paNU��te Glo.ucidiun pa9sel'!n"' 

Harn.,g;il• Aaic otl!S 

JoTdu-ggla A. F-""""'us 
P'ärlugg:1o AegoHus =uoeooUB 
f\'a· t;11tärr-a C=1pr!mulJus �.Jl"'Ofl9.!:!US 
Tcm.sv�la Apus apus 

Kung5:" J,4k,3:'!! Alcedo ettros 
Gfl'<tyta .Jvnk torcu1la 
6rtlngölini; Pi.ous vl::<1dls 
5plllk11!ka Oz-yccouuo mort-it..-s 
5törri! lmi:l.c.spi!tt D�m:!..-oc:Cipoa Jrajar 

1/l trygglg haci<spatt 0. leOCDtes 
Mindr� t,ei:!c"spEJt t D. nl.r-.ir 

re:tå1g hackspett 01c:ildE!5 �r!d2i:ty!ue 
cl!,rgl0rke Ercrroptiil!a alpe,m-!s 
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Art (Sp<?cles) 

Dat:l<o\/!llO Rtparla rlp•�!o 

LBC:usvaln HlN"lda rustico 

Huso,alo Delic"'Ol urbica 

Trädpipl6rka Arrt-hus trtvieUe 

�ngspipl!lr�a A. p:ratenals 

Skl!rpl plll rka A. eclnoletta 

GuU!rla lataclllo flava 

Sl!desOrlo M. olba 

Sidenavans lla'rllycUla garrulus 

Gtlrds,..,,.g Tro�lod'{te• troglotlyccs 

J!qtoporu P1VWllo ll'Cdulorla 

R�dhako E:ltha.cua rLt:JeCU-D 

M!'<tugsl Lusclr.le luscinla 

6l�hEtke L. svecia 

Svaxt r�dstj!!rt PhceniclL'T'l.n cch.ruroa 

RllosljHrt Ph, phccnlcurus 

Buoko'<vl!tta S.xic:cla torqua:.o 

St�nokvätta Oenanths cern,l:he 

Rlngtr8'JL furdU!l Lorquatua 

Kol -rast T. rT:crule 

Björktrast T. pilorlg 

Taltrast T. phllc:>elos 

R6dvlngetI119t T. 1Hecus 

Ou:,boltr!!s t T .. vinclvorus 

GräshaposAngare Locuatella rmevia 

SävsilrTQat'e �crccepholus ec"oenobaenus 

Rtl:,,On.•n A. ac1rpac:eus 

Hl!rno!I gero 1'1poololo lctorlna 

Rtlds t r.ipl g •�gi,re Sylvle C�fltlllnne 

li!lks�ngaro 5. nl,.S:or1 a 

ilrto!ngore 5. eurruc.e 

l'l!J-na6n;ore S. CO,'T'nU'l'l\!1 

Trl!dg&rdul\njlllre S. borin 

Svart�Utte S. etricapUla 

NardaSnga:e flflVlloscapus borealls 

Kungarågeloånoare A>. prorequl.us 

Totgos!n;ortr �. 1ncr-netus 

Videst'lsgore Ph. schkurzt 

tit•tlas!\nga ru P,,. n1t>ll.etr1x 

Gral1!llingare Pli. callybl ta 

Ltlvo�ngere Ph. t1"0Chilus 

�unq9flJgel lleguluo reg,.,lU!l 

GrA Plug•nappare M.,soicope strleto 

Mindre flugs.sepoare Flcedula oarva 

1-mlstiandsflug,nappare F. alb1co1Hs 

Svartvit rtugsnappare F. hyµ,,leuca 
St;'.lirtnes AeQ1tt\elos caudatus 

E_�Li ta Parua palustrls 

Antal rlngn,:!.'<te (-r r1nged) �terrynd (�ecowr1"") 
'965-77 19"/8 1%5-78 1976 1365-76 

4 

59 s 64 

62 1 SJ 

310 23 333 

61, 4 58 

18 16 

76 76 1 

855 25 880 3 

5 5 

206 37 2,.5 

109 22 131 

�46 519 596? J, 26 

26 2 29 

47 6 53 

1348 77 1425 6 

121, 6 1)0 

)10 11 321 

' 1 

383 ,., 424 8 

65 69 3 

121? 6' 1JOO J n 

269 33 302 2 

11 12 

3 J 

16 1 17 

9 2 21 

20 t. 24 

119 119 

1338 62 1400 5 

513 18 531 

731, s, 785 

1252 92 134L 8 

2 

3 

95 7 102 
540 49 589 L 

8757 353 9140 16 

11673 '700 12573 15 
1936 84 2020 

43 } 46 

2 2 

582 35 917 3 

367 )6? 

145 8 153 31 



Art (Ss,ecleo) A"tal rin.,.:ltkbJ ("u,-bar ringad)· Ate,r,1n:l (Retovurles) 
196S-?7 1978 19GS-78 1978 1965-78 

Tollti!:OI P9rU!J r.rontanu! LO 41 

Torsma P. crlstat:u!I 

Svartnen P. ater 11t, 9 123 

B�• P. ca�lt!Ldl 1132 121 1253 2 

Talgoxe P. mJar 91� 96 10m 

'f6tvllcka 5!, ttn eurcpe.:i 6} � 

T;-l!dkrypore Ce.rthla f'nrnU!a-r!.s 1?69 52 921 

>Offl'1'1l111Ylllng (]1"1al1J5 ortalUS 1 

Tlirnoi<ota Lartluo collutlo 657 26 583 3 

IJorf/\gel L. �xcibl to, so 6 55 

116tokrlko Garri..?!ue glo,dar.h.a LS 1,5 

Skala! Pleti plco 1 

Nötkr�a l\ucs.r:rooa ce�ocote.ctc& 2D 2□

K,Ako Corvu, ccroro 2 2 

Stare Sturnua vulgorla 10� '1□l� 

Pll'lM Paoaer oootenu.1 

!!ofin< rrlng1llo cceleb.a 1015 151 1166 2 11 

l!el'Qfl. � F. tmntl frlrgilla 119 B 126 

Gr!lnf1r.' C:nrduello chlorl• 84 16 102 

Stegll:s c. caroucl.lo 1 2 

lir!lnsieka C. •plru, 593 2� 717 

Hliopllng c. c,o,-ah.l"" 

Ul t:erhM:r,µllrni C. Flnvtrustrts !i 7 1J 

UrM.iak.a C. f.larrnea 1676 '1fi'76 s 

S,!Jsioke C. ha:rne11"ann1 6 6 

l!ändolkorsn:100 lox1e leuooptc!'a 1, 11 

+Undre ko:-!i�bh L. curv1rastra 68 2 70 

Roseor!nl< Carp,dacue orytlirinu• 2 � 6 

Tellbit Pinicola enuoleatcr 6 8 

Darr,erro Pyr:hula pyrr"IJle 2&r. 2 266 

Lotll)Sparv C:Ulc:o:ius l<1ppo-,ICU'l E, 6 

Gul..&parv Eroberlza c1 trlne!la 163 s 166 

Drtolarmparv E. h.crtulena 37 38 

VJdEsp,nv E. ru�t1c� 7 3 ,a 

�\l'IID3.l'V E. schcrnnlclus 93 3 96 2 

Surna (SUI) 491,8} JT/3 52656 21 21� 

-'-ntal arter (,Vt.Jrrcer ar 5pecias) 123 ?'3 127 n L4 
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ATERFVND OCH KONTROLLER 

Under 1978 inrapporterades 21 återfynd ev 13 arter genom ringmärkningsce,,t

ralen. fyra av fynden är gjorda� Sverige, sju i de tivriga nordiska länder

r,e ocn tio i resten av Europa. Tve nya åt2rfyndsar .. e:r har tillkommit, varav 

1lterfyndet av den ena är speciellt märkligt. Ost är stationens förste och 
enda märkta småsp□v som sköts endast 22 tinmar efter närkningen vid Ringkö
bing Fjord på västkusten av Jylland, Danma!'k, ca 630 �m SW Enskzr. Den blev 

allts 0 b�de ny märk- och återfyndsert under 1978. Den andra ,ya åter-ynds
arten blev trädkryparen. 

Av övriga återfynd bör speciellt nämnas den större hackspett, som åter

fanns vid Gorkij i Sovjetwnionen, ca 160 mil öste.rut från Enskär. Det är 

vårt näst ostligaste åte.rfynci. Det ostligaste återfyndet utgörs av en läv

sångare som återfanns i Armenien, Sovjetunionen, på sydsida av Kaukasus 

mellan Svarta och Kaspiska haven. 

Tordmulemärkningarna börjar nu ge avkastning. Fyra återfynd rapportera

des genom RC 1978. Tre hade i likhet med Flera av de tjdigare fynden fastnat 
i Fisknät utanför den finska kusten och en dog av oljeskador ne!'E vid skåns

ka kusten. Under ärets märkningar på Harnnskär hittades en död tordmule med 

en mycket sliten ring. Fr�n je siffror so kunde tydas, framgick att den 

hade märkts på samma lokal För sju år sedan, 1971, vilket var första äret, 

som tordmular märktes i stationens regi. 
Sex främm9nde kontroller gjordes under 1-östen. Av dessa var tre, talgoxe, 

grönfink och r□senfin�, ringmärkta i Sverige, en sparvllök i Finland, en berg

fink i Sovjetunionen och en grönsiska l Östtyskland. För en av 1977 års Främ

mande kontroller, en rödhake, har märkdata inrapporterats under 1'378. 
Rosenfi.nken var märkt pi't Ässön i Hjälmaren, Närke och fångades i' sällskap 

med två andra rosenfinkar på Ensker 16 dagar efter mär"-<:iingen. 

Teckenförklaring 

I efterföljande uppställning används nedanstående öec<en och förkortningar. 

pull u,ge på häckplatsen, oflygg eller Flygg (nestlino) 
ad adult, galTITTlal utfärgaj fågel (adult) 
1K 

1K+ 

fågel i 

fågel i 

year ar 
Fågel i 

sitt -□ l'sta kale.nder.\lr (bin! 

sitt första kalenderår eller 
older) 
sitt andre kalender1i:· (bird 

i.n its first year) 
äldra? (bi-Pd in its 

in its sec:ind year) 

first 

2K 
2k+ fågel i sitt andra kalender!lr eller äldre (bird in its sr:con:l 

year ar older) 
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r/ hane (male) 

hona (female) 

+ skjuten (shot)
+K dödad av katt (killed by cat)

X funnen död (found dead)

v fångad och släppt med sin ring (caught and released with ring)

() fångad och släppt utan ring (caught and released with ring Pe
moved)

Understrukna nurmier anger att ringen har returnerats till ringmärkningscent
ralen. Märkningarna har gjorts på Enskär (56.4 1N/17.29E), Bälinge sn, Söder
rnanland, då inget annat anges. 

Äterfynd inrapporterade under 1978 (Recoveries recieved during 1978) 

Sparvhök (Accipiter nisus) 
5.074.586 1K r/ 19.09.78 

V 26.09.78 

Småspov (Numenius phaeopus) 
7.051.456 1K+ 29.08.78 

Tordmule 
7.051.312 

7.051.316 

7.051.452 

7.066.386 

+ 30.08.78

(Alca torda) 
pull 20.07.77 
X 03.04.78 

pull 20.07.77 
() 05.12.77 

pull 30.07.78 
X 17.10.78 

pull 19.07.75 
X 12.07.76 

Dueodde 54.59N/15.05E, Bornholm, DAM-IARK 

Kl 10 
Kl 08, Stavning 55.58N/0B.23E, Ringköbing 
Fjord, Jylland, DANMARl'i 

Hamnskär 58.41N/17.34E 
Skåre hamn 55.22N/13.03E, ca 5km W Trelle
borg, Skåne 

Hamnskär 58.41N/17.34E 
Stenskär 60.03N/24.45E, Espoo, Uusimaa, 
Fil\'l.AND 

Hamnskär 58.41N/17.34E 
Jungfrugrund 59. 581\J/24. 41E, Kirkkonummi, 
Uusimaa, FINLAND 

Hamnskär 58.41N/17.34E 
Västerskär 62.13N/21.17E, Ktistinestad, 
Vaesa, Fil\'UIND 

Större hackspett (Dendrocopus major) 
4. 1 02. 787 1K 04.10. 74 

+ 00.01.77 Bor 56.20N/44.□7E, G□rkij, SOVJETUNIONEN

Rödhake (Erithacus rubacula) 
1.988.281 1K 10.10.77 

+K 04.12. 77 Trevoux 45.56N/Ol,.1,5E, Ain, FRANKRIKE 

1.988.429 1K 
X 

15.10.77 
28.11.77 Antony 48.45N/02.1&, Seine, FRANKRIKE 

34 



Rödhake (Erithacus rubecula) 
1.988.491 1K 16.10.77 

x 22.11.77 Frick 47.30N/08.01E, Aargau, SCHWEil 

Koltrast (Turdus merula) 
4.156.705 1K 19.10.76 

x c 15.11.77 Poses 49.18N/01.15E, Eure, FRANKRIKE 

Taltrast (Turdus philomelos) 
4.156.533 1K 23.09.77 

+ 00.12.77 La Valette 43.0BN/06.00E, Toulon, Var,

FRANKRIKE

4.156.530 1K 22.09.77
+ 20.11.77 Bernadets 43.23N/00,1?W, Basses-Pyrenes,

FRANKRIKE

4.156.568 1K 05.10.77
/?/ 10-20.12.77 prov. C6rd□ba

Llivsångare (Phyllosc□pus trochilus) 
1.921.373 1K+ 24.08.77 

c 38,00N/04,45W, SPANIEN 

x 05.05. 78 Risskov 56.11N/10.1l,E, Arhus, Jylland, 
DANMARK 

Kungsfågel (Regulus regulus) 
S 05,610 1K rf 13,10.77 

V 18,10.77 Rybachii 55.D6N/2□ .42E, Zelenograd, Kalinin
grad, SOVJETUNIONEN 

Talgoxe (Parus major) 
2.576. 987 1K rf 08, 10, 78 

V 19.10.76 Studsvik 58.46i'J/17,23E, Södermanland 

Trädkrypare (Certhia familiaris) 
5 05.975 1K+ 19.10.77 

x 09,01.78 Björnhuvudet 5B.37N/16,D5E, Eksund, W Norr-

Stera (Stu.rnus vulgaris) 
4.076,399 1K 30,08.70 

köping, Östergötland 

x 31,05.77 Karis 60,05N/23,41E, Uusimaa, FINLAND 

Bofink (Fringilla coelebs) 
2,340,683 1K 13.08.71 

xA 00.08,78 Svedala 55.31N/13.14E, Sk�ne 

2.576.573 1K :;! 29.08,78 
V 24.10.78 Serrahn 53,2DN/13.14E, Neushelitz, rieubran

denburg, Mecklenburg, ÖSTTVSKLAND 
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Frärm-,ande kontroller 

Sparvhök (Accipiter nisus) 
MUSEUM ZOOL. HELSINKI 
8-94.270 1K d 01.10.78 

Rödhake 
MATSALU 
358.373 

V 12.10.78 

(Erithacus rubecula) 

ad 05.10.77 

V □9.10. 77 

Talgoxe (Parus major) 
smcKHOLM 
2.645.752 1K � 05.10.78 

X 23.10.78 

Korppoo 59.5DN/21.37E, Turku ja Pori, FI�J
LAND 
Enskär (1K, hane) 

Kunde 59.32N/26.33E, Rakvere region, 
SOVJETUi\lIONEN 
Enskär (1K) 

Torhamn 55. □4N/15.5DE, Blekinge 
Enskär (1K+) 

Estland, 

Bergfink (Fringilla mntifringille) 
MOSKWA 
XA 349.821 ad d 16.10. 77 

V 30.10. 78 

Grönfink (Carduelis chloris) 
STOCKHOLM 
2.654.385 2K d 27.03.78 

V 12. 10. 78

Grönsiska (Carduelis spinus) 
HIDDENSEE 
90.796.494 ad rf 28.04.78 

V 31.10.78 

Rybachii 55.11N/2□ .47E, Kaliningrad, SOVJET-
UNIONEN 
Enskär (2K+, hane) 

Nyköping 58.45N/17.□4E, Södermanlend 
Enskär (2K+, hane) 

Serrahn 53.20N/13.14E, Neustrelitz, Meckle -
burg, ÖSTTVSt\LAND 
Enskär (2K+, hane) 

(Carpodacus erythrinus) Rosenfink 
STOCKHOLM 
2.627.312 1K 

V 

SUMMARV 

13.08.78 
29.08.78 

Ässön 59.16N/17.04E, Store f ellösa, Närke 
Ens kär ( 1K+) 

The above paper is a report of 1978 From Hartsö-Enskär Bird Observatary, 
(58.41N/17.29E), Södermanland, Sweden. 

The observatary was manned mainly during the autU1111, from mid-August t;o 

early Novem�er. Ringing oF netted migrants and n□ting biometric data from 
irruptive species were the main activities. Biametric data were alsa noted 
Far Willaw Warblers. 
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3 373 birds af 79 species were ringed with highest figures far Goldcrest 

(700 ringed), Followed by Robin (519), Will□w Warbler (383), Chaffinch (151), 

Siskin (124) and Blue Tit (121). New species ringed were Whimbrel, Buzzard, 

Crestad Tit and Tree Sparrow. The Whimbrel was shat in Denmark 22 haurs after 

ringing. 

Irrupti□ns were noted for Tengmalrns and Pygmy Dwls. A total of 90 Tengmalms 

Owls w2re ringed. The First Tengmalms Dwl was netted in the end af August 

but the migration culminated in the end of September. 38 Pygmy Dwls were 

ringed and the peak was in the baginning af Oct□ber. 

Rarities ringed were PEllas's Warbler (30.9) and Vellow-browed Warbler 

(15.9). 

Manus inkommet juli 1979 

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

I-fans Pettersson, Blodstensvägen 2□, S-752 W. Uppsala

'J 

� 

I 1• ,il, l�j\/11/1 
1J. 

,, J)JIJ, 

\ I 

-�

Teckning: Dan F:-endin 

I 
i 
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lnlandshäckande grågäss 

Inland Breeding by Greylag Geese Anser anser

Anders Byl-in 

Den inlandshäckande grågåsstammen, som på senare år vuxit sig stark på Öster

Malma kronopark och i området väster därom, Ripsa - Edeby, har sin grund i 

inplanteringar, som startade i början av 1970-talet. 

Men redan under SO-talet företogs de första inplanteringarna under ledning 

av jägmästare Lambart. von Essen vid Öster-Malma jaktvårdsskola. Första inplan

teringen av ett grågåspar gjordes i Fräkensjön 1956. Denna utplantering skedde 

i ett för ändamålet iordningställt hägn, men häckning uteblev. 

Våren 1957 konstate::-ades den första häckningen i Fräkensjön och denna re

sulterade i en kull om fem ungar. Trots llrliga utsläpp av flygga grågäss 

Från jaktvårdsskolans viltgård, där en avelsstam av gr�gäss hölls, så blev 

stammen under 60-talet aldrig större än 2-3 häckande par. Den sista konsta

terade häckningen skedde i Fräkensjön 1968 med fyra ungar som resultat. Ar 

1969 konstaterades inga häckningar och sta1T111en torde från och med detta är 

kunna betecknas som utdöd. 

för att möjliggöra detaljstudier under kontrollerade förhållanden med 

Färgmärkta (individmärkta) Fåglar skedde nyinplanteringar av grågäss inom 

Öster-Malma kronopark under åren 1970 - 1975. Inplanteringen skedde denna 

gång under ledning av professor Erik Fabricius vid Zoologiska Institutionen, 

Stockholms Universitet. Institutionen driver sedan början av 60-talet eko

logisk oc etologisk forskni.ng inom Öster-Malms kronopark och 1969 invigdes 

där Zoologiska Forskningsstationen Tovetorp. 

Kanadagåsen hade inplanterats i området �966 och den första fria häckning

en skedde 1969. En del av de häckande kanadagåsparen kom under början av ?O

talet att utnyttjas som ~osterföräldrar åt g�ågässungar. Under åren 1970 - 75 

släpptes 95 grågäss ut, av vilka 40 hade kanadagäss som fosterföräldrar och 

55 var maskinkläckta. Några Fä rymlingar Från viltgården vid Öster-Malma 

spädde på sta1TTI1an ytterligare. Huvudparten av denna massiva inplantering 

gjordes under åren 1972 - 73, då 87 grågäss fick flyga. 

Av 35 släppta grågäss hösten 1972 llterko11 24 våren 1973. Bland desss 

fanns endast en könsmogen hane (4 år) rredan alla de övriga var ettåringar. 

Någon häckning av fritt flygande par skedde därför ej, men Flera av Fåglarna 

bildade par. Däremot häckade 2 av 3 vingklippta grågåspar som hade hållits 

kvar över v�ntern och släppts ut våren 1973. Våren 197� häckade fyra par och 
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Foto: Anders Bylin 

därpå ökade stammen snabbt, 19?6 räknades den till 16 häckande par och totalt 

160 fåglar, Från 1976 till och med 1978 har d5remot starmJens ökning varit 

långsam, för att 1978 uppgå till 19 häckande par och totalstam;nen till 160 -

200 f1'iglar. 

Sedan 1974 samlas grågäss från hela denna population för ruggrdng i ett 

par dammar pi1l Öster-Melma kronopark. Ruggningsflocken brukar uppgå tLl 40 -

50 fåglar. Denna flock drar tydligen också �ill sig en dal "utomstående" gr.?i

gäss. En kontrollerad grågås var sålunda tidigare märkt som ruggande på Got

land och en annan, som kontrollerades 1978, bar en tjeckoslova�isk ring. 

De flesta ringåterfynden av i området märkta grågäss görs i Sverige och 

Danmark, men rapporter har även kommit från Västtyskland, Spanien, FrankrikE! 

och Jugoslavien. Av återfynd inom Sverige kan nämnas at� en gr:'.Jgås, som i 

juni 1977 märktes som ruggande adult, kontrollerades i jl1ni 19?8 s□m :uggande 

i L" llfjärden, l·ludiksvall. 
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Uppföljningen av såväl grigåsens som kanadagåsens beståndsutveckling sker 

kontinuerligt, varvid alla observationer av märkta som omärkta F2glar tack

samt mottages. 

FÄRGMÄRKNINGEN 

Varje gås är Förutom metallring försedd med tre Färgade plastringar. Färgkom

binationen avläses med början nerifrån på det ben som har två Färgringar, se

dan ringen över denna och sist färgringen övex metallringen på det andra benet. 

Följande färger är i bruk: svart, vit, gul, röd, brun, grå, ljusblå, rocirk

blå, ljusgrön och mörkgrön. En del av färgerna kan under d.\\liga lj_usförhållan

den vara svåra att läsa av rätt, - var kritisk. Oftast färe�ommande förväx

lingar sker mellan räd-brun, ljusblå-ljusgrön, ljusblå-mörkblå. Av den ljusblå 

färgen finns tre olika nyanser. 

SLMMARV 

95 feral and hand-reared Greylag Geese have been released during 1970-?5 at 
Öster-Malma, Central Södermanland. They are individualy calour-ringed t□ 
make it p□ssible to study in detail the breeding of the population. 

The released birds started to breed at inland localities in the surroundings 
and 19 pairs bred in 1978. The total inland population consists oF 160 - 200 
birds. 

A Flock oF 40 - 50 birds moult in ponds at Öster-Malma every year since 1974. 
Ringed birds have been found in Germany, Spain, France and Jugoslavia. 

Manus inkommet mars 1979. 

Anders. Bylin, Zoologiska Forskningsstati□nen Tovet□rp, 5-150 11 Bj□rnlunda. 

Telefon 0155 - 4604? 
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Gräshoppsångaren i Sörmland 1978 

The Grashopper Warbler Locuste/la naev,a in Södermanland 1978 

Leif Karlsson 

FSO:s årsmöte beslöt att försöka totalinventera gräshoppsångaren även 1978 

som en uppföljning ev 1977 års inventering. Anledningen var bland annat att 

vissa delar blev dåligt inventerade föregående år. Förhoppningen var att få 

med dessa delar 1978. Dessutorn underströks vikten av att så många lokaler som 

möjligt av de som inventerades 1977 skulle inventeras även 1978. Detta bland 

annat för att kontrollera eventuella lokala variationer av beståndet. 

INVENTERING OCH RAPPORTERING 

Inventeringsmetoden var densamma som 1977. Alla sjungande gräshoppsångare 

skulle inrapporteras. Upprop utgick till sa111:liga rnedleJllllar i maj 1978 via 

INFO nr 39 med påminnelse i nr 40. Antalet rapporter och rapportörer var 

ungefär detsa1TJTia som 1977. Däremot hade 10 st rapportörer bortfallit Från 

1977 men ersatts av 10 st nya. 

RESULTAT 

Från tiden slutet av maj - slutet av juli 1978 har 90 gräshoppsångare från 

58 lokaler inrapporterats. 1977 års siffror var 110 individer från 65 loka

ler (Karlsson 1978). Dessutom har 14 lokaler som innehöll gräshoppsångare 

1977 rapporterats som negativa. Antalet lokaler som något eller båda åren 

hyst gräshoppsångare och som inventerats b�de åren är totalt 61 st. Siffror

na för dessa lokaler blev för 1977: 83 hanar och för 1978: 81 hanar. 

Någon uppdelning i stationära eller tillfälliga individer har ej gjorts 

då detta visat sig vara alltför vanskligt att bedöma. Undersökningar vid 

Kvismare fågelstation har visat att fåglar som häckar har en mycket kort 

sångperiod, oftast ej mer än 1D dagar (Pettersson och Sandell 1979). Denna 

idealperiod skulle infalla ungefär 25.5.- 5.6 (1977). Tidsperioden skulle 

eventuellt kunna variera beroende på väderleken. Undersökningarna vh,ar att 

fåglar som hörts tidigt på säsongen men ej vid senare besök, och som bedömts 

vara icke stationära, mycket väl kunnat vara häckande fåglar som slutat eller 

åtminstone minskat sin sångaktivitet. Den metod som använts i Sörmland, in

ventering av sjungande individer från ca 25.5 fram till midsommar, riskerar 

Fåglar i Sörmland 12(1979):�1-44 41 
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Figur 1. Karta över gräshoppsångarlokaler i Sörmlands rapportomr�de 1976. 

(Singing Grashopper Warblers recorded in Södermanland 1976) 

därför att ge för lågt antal stationära hanar. 

Geografisk spridning se ovanstående karta. 

LOKALA VARIATIDI\IER 

En av avsikterna med 1978 års inventering var att Få fram eventuella varia

tioner. De båda inventeringarna visar att sådana finns. Några sif'Fror F'ör de 

båda åren: Söderfjärden 4 resp. 16 ex, Gorsingeholm, Strängnäs 5 resp. 1, 

Närsjöfjärden 7 resp. 1, Örstakärret 8 resp. 2, Kilaån 2 resp. B, Gnestatrak

ten 5 resp. 8 ex. Som synes ordentliga skillnader. Dessa skulle kunna För

klaras med biotopförändringar, tidpunkt på säsongen då inventeringen g,iorts, 

tid som nedlagts på inventeringen, väderförhållanden osv. Varför variationer 

föreligger har inte varit inventeringarnas avsikt att ta reda på. 

En annan variation av intresse gäller en lokal ca 4 km väster om Strängnäs, 
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Lunda äng. Denna lokal besöktes under 1978 Flitigt av flera ornitologer och 

befanns innehålla mellan 2 och 5 individer utom den 21.6 då plötsligt 9 

sjungande ex påträffades (Broberg och H□lmgren). Anledningen skulle kunna vara 

tillfälliga besök av kringströvande Fåglar eller att samtliga på lokalen 

(häckare-icke häckare) stationära fåglar "råkade" sjunga på sarnna gång eller 

en kombination av båda teorierna. 

AJPULATIONSFÖRÄJ\!DRINGAR 1977 - 78 

Målsättningen att Få hela Sörmland inventerat 1978 kunde ej infrias. Fortfa

rande finns luckor i västra Sörmland trots att rapporteringen från Katrine

holm ökat något sedan 1g77_ De b�sta gräshoppsångarlokalerna har dock till 

stor del inventerats båda åren. Resultatet blev på de 10 bästa lokalerna för 

1977: 49. ex och för 1978: 53 ex. En liten ökning under 1978. Samtliga gemen

samma lokaler för 1977 och 1978 visar siffrorna 83 respektive 81 ex. Total

resultatet blev 110 respektive 90 ex. En bedömning av eventuella förändringar 

mellan 1977 och 1978 är .�lltså svår att göra utan att ha en komplett inven

tering. Men någon större förändring mellan de båda åren bör ej Föreligga, 

eventuellt tyder siffrorna på en liten nedg�ng under 1978. Inventeringar i 

Kvismaren visar ungefär sarmia resultat (Pettersson och Sandell 1g?9). 

SAMMANFATTNING 

Gräshoppsångaren inventerades i Sörmland 1978 som en uppföljning av 1977 års 

inventering. Målsättningen att totalinventera hela verksamhetsområdet har ej 

kunnat uppnås. 

Resultatet för 1978 tyder på att den ökning av populationen som kunnat ses 

mellan 1970 och 1977 ej fortsatt mellan 1977 och 1978. Vidare visade inven

teringen att stora lokala variationer, som ej så lätt låter sig förklaras, 

förekommer. 

När det gäller det totala antalet sjungande gräshoppsångare inom området 

under 1g78 bör, 1red tanke på att de bästa lokalerna inrapporterats, en siffra 

på ca150 individer vara realistisk. 

Nya rön beträffande sångaktiviteten hos gräshoppsångaren visar att den 

absolut bästa inventeringsperioden infaller i våra trakter mellan ca 25.5 

och 5.6, alltså under ca 10 dagar då man har den största möjligheten att få 

med både häckande och icke häckande individer. Detta nya Faktum och erfaren

heterna Från Lunda äng Visar att inventering av gräshoppsångare genom att räk

na sjungande individer är betydligt vanskligare än man Från början räknat med. 

Dessutom är målsättningen med totalinventering av en så pass vanlig ert som 
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gräshoppsångare inom ett så stort omr5de alldeles för hög. 

Framtida inventeringar bör koncentreras på i Förväg utvalda provytor som 

inventeras flera g�nger under nämnda 10-dagarsperioden och kanske i kombina

tion med ringmärkning. Då bör man även Få grepp på de lokala variationerna. 

Om de är resultat av diverse felkällor eller reella. 

AVSLUTNING 

Till sist vill jag tacka alla som hjälpt till med inventeringsarbetet under 

1977 och 1978. 

Rapportörer: Per-Eric Betzholtz, Lars Broberg, Hans Eliasson, Tony Haglund, 

Leif Hildeby, Valde Halmgren, Mårten Johansson, Kent Carlsson, Kjell Karls

son, Leif Karlsson, Thomas Lundell, Ingemar Nord, llke Norman, Per-Olof Palm, 

Hans Pettersson, Jan Pettersson, Lennart Pettersson, Urban Rundströrn, Gunnar 

Sjöö, Leif Stål, Claes Svedlindh 1 Lennart Wahlen och Bert östholm. 

SIJ".MARY 

Also in 1978 a Grashopper Warbler census was carried aut i Söderrnanland as a 
complement te the census in 1977. 90 singing males were reported in 1978 com
pared ta 110 in 1977. Both censuses were incomplete. 

Based an the reslllts from the two census years the total number af singing 
males is estimated ta 150. 

Big local variations in n1.11Der af singing males from 1977 ta 1978 were 
recorded. 

AEFEAENSE� 

Karlsson, L. 1978. 
11:30-34. 

Gräsh□ppsångaren i Sörmland 1977. - Fåglar i Sörmland 

Pettersson, J. och Sandell, J. 1979. Gräshoppsångarens rarekomst i Kvisma
ren 1961-1978. - Meddelande nr 43 fr�n Kvisrnare fågelstation sid 3-8.

Manus inkommet mars 1979. 

Leif Karlsson, finningevägen 628, 5-152 00 Strängnäs. 
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FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 

Utgör en regi□nalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och är 

huvudman för Hartsö-Enskär fegelstation. 

Föreningen är ideell och verkar för vidgad kännedom om oc� bättre levnadsbe

tingelser för de sörmliindska fåglarna samt att bland allmänheten sprida intres

se För ornitologi och naturvård. 

Detta försöker vi förverkliga genom en verksamhet som omfattar bl a 

• Inventeringar och andra undersökningar

• Arlig fågelrapportering

"- Hartsö-Enskär fågelstation

Styrelse 

Ordförande Leif Karlsson 

• Fågelskyddsarbete

• Tidskriften Fåglar i Sörmland

• Sammankomster och exkursioner

Finningevägen 628, 152 00 Strängnäs Tel □152/15108 

Sekr2terare Lennart IIJahlen 
Nygatan 17A, 150 10 Gnesta Tel 0158/10770 

Kassör Gunnar Sjöö 

Övriga 

Medlemskap 

Brenäsvägen 23, 641 00 Katrineholm Tel 0150/52071 

Stefan Bengtsson, Vadsbrovägen 12, 150 20 Järna 
Jan Linder, E:-ikslundsvägen 7, 611 Du Nvkäoino
Hans Pettersson, Blodstensvägen 20, 752 44 Uppsala 
Claes Svedlindh, Badhusgatan 8A, 613 DD Oxelösund 

Se omslagets andrasida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELSTATION 

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

utförs ringmärkning huvudsekligen under aug-okt varje år. I samband med märk

ningen genomförs ofta specialstudier. 

Stationens läge gör att vi tidigt registrerar invasioner av mesar, siskor, 

hackspettar och ugglor. 

Stationen bemannas Fräll\St av ring,�Tkare och assistenter från Södermanland. 

Upplärning och vidareutbildning av personal sker årligen och nya medarbetare 

är välkomna att deltaga i verksamheten. 

Medlerrmer är också välkomna att besöka statione och Får rabatt p� båtresan. 

Förläggning sker i tält. 

Kontaktmen är Lennart Wahlen, Nygetan 17A, 150 10 Gnesta Tel 0158/10770. 



Flygande grågäss. Foto:Anders Bylin 
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Fågelrspport Sörmland 1978. 

Hans Pettersson, Lars Broberg, Tony Haglund och Lennart Wahlen. 

19 Verksamheten inklusive ringmärkningen vid Hartsö-Enskär f�gelstation 1978. 

Lennart Wahlen och Hans Pettersson. 

38 Inlandshäckande grågäss. 

Anders Bylin 

41 Gräshappsångaren i Sörmland 1978. 

Leif Karlsson 
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