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F ågelrapport Sörmland 1979 
Bird Report Södermanland 1979 

Hans Pettersson. Lars Broberg, Tony Haglund och Lennart 

Wahlen 

Föreliggande sa11111anställning omfattar till Lrk/Srm inraop�rterade fågelobser

vatianer av allmänt ch regionalt intresse f�3n landskapet Södermanland (Srrn) 

utom Södertörn under 1979. U proo ,ied precisering av intressanta abservatia 

ner infö= denna sammanställning gjordes under höst2n 1979 i INFO nr 45. N�gra 

arter acr typer av observationer, sam ingick i uppropet, har ej be andlats. 

Dessa kommer att tas upp utförligt i kammande rapporter eller i separata 

artiklar. 

Färeg/!ende rappar';, som behandlade F�gelobservetianer fr�n 1978, var införd 

i Fåglar i Sörmland 12 (1979) sic 1 - 18. 

Till 1979 �rs rapport inkam �otalt 734 rapp□=te� F=ån 64 rapportörer, vil

ket är neg□t sämre "n rapporteringen Fr�n 1978. Fördelningen av repp□rte. och 

rapportörer mellan olika delar av rapport□mr�det �ortsätter att va�a sned. En 

stor andel konrner från ll!yköping-Dxelösund, Säd:!rtälje och Eskilstuna, medan 

områdena Trosa-Vag härad 3ch Ketrineholm-Vingåker fortsätter att vara under

representerade. I nedanstående ta�=ll red3visas antalet rapportörer och deras 

rapporter uppdelade på olika delområden. Rapportörerna har förts till delom

rådena beroende p� bosättning eller huvudsakliga verkeamheteornråde. 

Delområde An�al rapportörer Antal rapporter-

Nyköping - Oxelösun'.l 14 159 

Trosa - Vagnhärad 2 17 

Södertälje - Järna 15 163 

Gnesta 6 75 

Strängnäs 5 83 

Eskilstuna - Kungsör 10 137 

Flen - Malmköpi'lg 6 62 

Katrineholm - Ving�ker 6 38 

Den nya □1"dnin�sföljden För "ågelarterna, som tilläm;:ias i den nya färteck-
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ningen, Sveriges Fåglar, �öljs i denna rapport. 

Bearbetningen av observationerna har liksom till föregående rapport delats 

rnellan förFattarne. För avsnittet smålom - storskrake svarar Lars B'raberg, 

bivråk - s□thöna □er sillgrissla - tretåig hackspett Hans Pettersson, trana -
svarttärna Tony Haglund, tofslärka - kornsparv Lennart Wehlen samt för samord

ning och redigering Hans Petterason. Väderöversi�ten För året, vilket är en 

nyhet från och med denna rapport, har gjorts av Lennart Wahlen. 

För ooservationer av sällsynta och svår;:iestämda arter, vil.kas beskrivning 

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

:örata efterföljande årsrapport sedan de b.edömts och godkänts. Dessa observa
tioner markeras med en asterisk. 

VÄDRET 

Januari Kylan från december fortsattE. Det blev rnyoket kallare än normalt 
i hela lardet, för Sörmlands del blev temperaturunderskottet 3-1., grade_. 
Nederbörder i landskapet blev i medel 51 mm (138')/; av genomsnittet perioden 
1931-50), vilket medförde att snödjupet vid m�nadens slu. var omkring 50 cm, 
störst i de östr2 delarna. 

Februari Även februari blev betydligt kallare än normalt, med ett undersko�t 
pä ca 3 grader. Mycket låga temperaturer kunde tidvis uppmätas. Det var soligt 
och nede_bördsfattigt, i större delen av Sörmland f!ill nindre än en fjärdedel 
av normal mängd. Nyköping hade 11ed 5 fll1l sitt lägsta februarivärde sedan 1878. 
Sjöisa::-na växte till snabbt, Båven hade 48 cm is vid månadens slut, medan 
snötäcket förblev tämligen konstant (40-50 cm). 

Mars inleddes och avslutades med milt väder, dessemellan en relativt kall 
period. Medelnederbörden 31 mn, �ilket är något mer än normalt. Även ett 
litet -;;emperaturöverskott, vilket bl a medförde en ordentlig snösmiiltni.ng. 
Vid månadens slut var snö:äcket på de flesta platser mindrå än 10 cm. Svea
lands högsta temperatur uppmättes i Södertälje den 6 (TB,5) i santland med 
kraftig och mi1d sydvästvind. I mitten av månaden dock bakslag med en mycket 
kall nordostvi�d. Båvens is var vid månadens slut 38 cm tjack. 

April Omväxland milde och kyliga perioder. L�ngvariga perioder med ost- och 
sydostvindar under månadens första hälft, bl a Fördes varmluft in med sydost
vinda::- den 10-12. Vingåker n□te_ade +1B,8° den 12, landets högsta aprilvärde. 
Peskhelgen inleddes m1=d två kallfronter, so,n medf1:irde vmnigt snöfall i delar 
av östra Svealand. Ostkusten drabbades den 20-25 av en ovanligt lång dimsi
ti.-ation. Medelnederotird 50 mm (155%), och i genomsnitt ett temperaturunder
skott pä nestan 1 grad. B.li1Jen isfri den 27. Bsrmark □mk1'ing den 10, sedan 
tLlfälligt snötäcke vid påsk. 
� bjöd på ostadigt och extrewt �skrikt väder. Förste halvan av månaden 
var kall, speciellt i södra och mellersta Sverige, men fortsättningen blev 
betvdligt varmare. Varmlurt strömmade först upp �rån kontinenten, och sgriare 
låg den hela tiden nära östra Sverige, n-ed bl a åska som Följd. Den 17 notera
c!es +26° i Strängstorp, vilket blev månadens högsta värde i liela Svealend. I 
Sörmland föll i genomsnitt 52 r;m regn ( 14m), lokalt dock betvdligt mer, bl a 
över 200¼ i Mälardalen. Medeltemperaturen var något över normalvärdet, 
Juni Omväxlande varma h□ gtrycksperioder oc ostadig' västväder gav i Sörm
land 58 mm regn (128-7') och ett kraftigt temperatur:iverskott, ca 2 grader. 
1Jermast va- första veckan då Eskilstuna och Strängnäs med 31 ° noterade måne-
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dens högsta temp. i Svealand. Ett osedvanligt mäktigt högtryck täckte d/3 
Skandina11ieci, oc!'l den 20-25 blev det a\ter mycl<e-t vaI'l!lt t;ick vare ett hiig
tryck iiveI' 3altikum. 

Juli lev kall och nederbördsrik. I medel fick Sörmland 140¾ (S9 JJTTI) av nor-
m3l nederb�rd, rn2n lokalt över 200%. Tempe�aturunderskottet blev mer än 2

°
.

Augusti Tidvis regnigt och svalt, tidvis stadigt och varmare. Den 26 föll 
40-55 11n regn oc samt:!.di�t .rådde nordostlig kuling. I genomsnitt fick Sörm
land ungefär nmnal n!!derbi:irdsmängd eller ?9 'llfll, medan dygnsmedelternperatu
r2n var nästan 1 grad urder det normala. 

Septeriber startade med htigsormmrvärme. Svalare frän den 11, och den första 
hi:iststormen den 14. I sa11band med lsgtrycl:svandring fr�n Atlsntsn blev andelen 
västvindar hi:igre ä omalt. Under sista veckan fördes rnycke'; torr och kall 
polarluft ned över landet. M�naden !Jlev relativt torr '-i□ IITI1 ( 6e ) • Ett litet 
te,11peraturunderskott. 

Oktober Under Första veckan var det mycket kvligt nöotrycksväder, men seden 
iiii1dä're, Fuktigare och ostadigare. Sommarvärme (Svealands �ögsta temp, +2□ ,5° 

Strängnäs den 11) följdes av utbredd dimma, som i mitten av månaden bröts av 
ett par lågtry;:;k rån sy väst. Samtidigt föll 11ånadens roosta nederbörd. Mllna
dens sista del blev solig och kall, med mycket 1/!iga nattenperaturer, då mycket 
kall luft kom in från öster. Må aden blev ovanligt torr (26 mm), vilket är 
hälften ev norrnaL. I slutet av månaden Fanns snö lokalt i ,o.::ra Sö::mland. 
Nära 1,5 graders temperaturunderskott. Ingen storm i Sverige. 

Nove,"ltler blev ganska trist med övervägande milt, mul!!t väd2r och stora regn
rnängder. Tillfällig stabiliserirgar föreko:n dock, □er 11edelternperaturen blev 
endast något över n□rrr_al. Nederbörde :1lev i sni Lt 67 liTII ( 150%). Ba.::mark ännu 
vid mam1dens slut. Vid kusten förekom stormvindar tre dagar, Landsort liade SSV 2 
25 rn/s den 4, r�v 23 n/s den 27 och V 21 1111s den 29. 

Dacernbe� En mild och blåsig inledning följdes av en mycket �all period, som 
varade till jul. M/linadens avslutning blev bl;!isig och nedert::irdsrik. Totalt 37 
rrm nederbörd ( 74%) bidrog tUl att ett tunt snötäcke bildades i mitten a\i må
naden. Oet smälte bart till jul men /1iteF�Om till ny"ret. Mer barrn3rk än normalt. 
M1=deltemp. ca 1,5° urder normal. En stormsituat:!.□n i våra farvatt,m: Lendsort 
hade 23 �/s den 28.

06SERVATI □ NtR 

3�1ÅD( I PPING Tachybap�us ruficollis 

Tve konstaterade ,äckningar: 1 par �ed 3 ungar i sjö inom Eskilstuna kommun 
den 30.6 (NEW) och 1 par med 7 ungar i viltvatten inom Nyköpings kommun den 
5.7 (AB). Sedd pä ytterligara tv� lokaler under 7äckningstid men utan tecken 
pfi häckning. 

Två vinterobservationer: 1 ex Oxelösund de!n 1.1 (AO,LO) och 1 ex i Tors
hälleån den 14 oc/-J 21. 1 ( TH,SBt ,l'd'J□). 

Under hösten 2 ex St�andstuguviken, Ny�öping den 4.9 (GE). 

S½ÄGGD□PPING Podiceps cristatus 

V:1 nterobservati□ner: 1 ex S'<anssundet, Mö�k::i den '3.12 (EA ,PB), 1 ex Llnasun
det, Södertälje den 30.12 (MN) och 1 9X f-bl:Jones, Flen den 22-31.12 (LO). 
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SVARTHAKEOOPPING Podiceps auritus 
En viss minsknin::i rapporteras Frlin Flera håll. Totalt 26 pa r pf! 6 lokaler 
rot ca 80 par på 18 lc;kale= 1978. Bästs lokal Linadanrnarna, Södertälje med
9 par □c, 17 Jnga�, en nedgång från 1978 med 3 par. 

STORSKARV Phalacrocorax carbo 

En somiarobservation: 1 ex Strandstuguviken, rJyköping den 2t+.6 (GE).

RÖRDROM Batauru5 stellarls 

Riksinventeringsart. Redovisss saparat. 

HÄGER Ardea cinerea 

Liksom rördrom och andra kortflyttare tycks �ven hägern ra drabbats av den 
svåra vintern 1978/79. Paret som 1978 h�ckad1; på St • .=!uLingr;n i Tynnelsö
fjärden, Mälaren hart ex ej återkommit (00). 

Säkra häckningar: 2 par med �illsarm1ans 5 ungar Vid Forssjösjön, Katrine
holm (GSö), 1 □ar vid sjön Bjärken, Björkvik ( PH) samt 2 kolonier i Båven (LC). 
Beståndet i rapportområdet uppskattades 1977 till ca 125 par •. 

V:.nterobservationer: 1 ex Säderf·ärder, '1älm-en den 9.12 ( LC) och 1 ex 
Forssjöbruk, �at:-ineh�lm den 16.12 (U ). 

VIT sroqK Ciconia cic�nia 

Tre observationer: 1 ex Hallbosjön, Stigtomta den 27. 4 (AA), 1 ex Le:ba den 
2.5 octi 1 ex i Öetra Vingeker den 10.5 (GS!:i). Troligen sar,ma ex som :-örde 
sig mot nordväst. 

MHIDRE slii\lGSVAN CvgmJs c□lLJTd:lianus 

En gulfärgmerkt fågel s5gs i Eskilstunaån, Gillberoa de, 11-29.3 (T'-1 LC m Fl) 
Snligt meddelande fr�n The WildFoul TrLst var Fågein märkt vid Slimb�idge, 
England den '18.12.78 eller 16.1.79. 

En hästobservation: i ad Strandstuguviken, 'IJ\lktipl.ng de 25.11 (HP ,IVi). 

SÅNGSVAN Cvgnua cygnus 

Riksinventeri�gsart. En lyckad räckning med 1 unge i en sjö i Katt-ineholms 
kommun (Märta och Stig W Karlsso, i I �ika:en 1/1980). 

I en sjö. i S�rängnäs 1:arrrnun, .. där arte, har häckat flera år, segs 1 varnan
de och orolig Fagel den 30.4 (80) men ingF., se,are unde� s�mmaren (T�). En 
ensam Fågel sågs i Recks�a �, Bondkraken, Läggesta den 1.7 (HE). 

8LÄSG� Anser a_bifrona 

1 ex i fd Sätterstasjär, Tystberg� den 24.4 (AB). 

G�AG/;s Anser anser 

UpJttäder på mångE lokele_ under häcknings�id. För tredje året i rad en 
lyckad häckni�g i Scderfjärden, 1 par med 5 ungar den 5.7 (LB). 1 par med 
� ungar i Lundbysj□n, Husby-Reka�ne den 14.6 (KC), 2 häckande par i Ky rksjön, 
Floda (CL gr.1 GS) oc'l möjligen� kull vid Uddb.erga, Bävan den 1.7 (12) • 

. Il.te= 'löstansemling i Tullg3rn/M::irk□amråd.Et 15. 7-27.10 med som mest dry�� 
.SD:::l ex 9.9-22.10 (JE, r.i fl). Se även Ehr2.en och Wahlen 1979. 
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SNÖGÅS Anser caerulescens 
8 ad och 1 juv i Eskilstuna den 27-29.12, förrymda från Eskilstuna djurpark 
(TH, ME). 

VIIBINDAD Gfls Branta leucopsis 
4 ex Enskär den 13.10 (LW), 2 ex Stensjön, St. Malm den 21.10 (DL), 1 ex Tull
garnsnäs, Hölö den 22.10 (j�), 2 ex Lundbysjön, Husby-Rekarne den 3.11 (KC) 
och 3 ex Sundbyhalm, Mälaren den 11.11 (LC). 

PRUTGÅS Branta bernicla 
10 ex mot N vid Hälleforsnäs den 6.6 (LO, m fl). 2 ex rastande vid Lundskär, 
Bälinge den 24.7 (BN). 

Under höstflyttningen noterades prutgäss vid Enskär, Bälinge den 22.9 samt 
13 och 16.10. Första observationen var av 3 ex och de båda daoarna i oktober 
observerades vardera ett 40..tal ex (H-E fstn,HP,LW,CS). 

GRAVAND Tadorna tadorna 
Många kustrapporter, de flesta från Strandstuguviken, �Jyköping, där max 20 ex 
sågs den 6. 5 (LO), t;roligen 11 kullar i området under juni-juli (GE). Oäutöver 
2 ex Skanssundet, Mörkä den 22.4 (MN), 1 ex inre Marsviken, Oxelösund den 
13.5 (CS) och 1 par vid Nävekvarn i juni {LH). 

Inlandso�servation: 1 ex Gullfjärden, Säven den 19.S (LC). 

BLÄSAND Anas penelope 

So� vanligt fåglar rapporterade på flera håll under maj och juni, men ej juli. 
Inga observationer som tyder på häckning. 

\!interobservation: 1 hona i Torshällaån den 20-21.1 (SBt). 

SNATTERAND Anas strepera 
Ingen häckning påvisad. Par har rapporterats Från Mörkö: 1 par 8jörkarösund 
den 16.4 (TGP), 1 par Skanssundet den 28.4 (EA) och 1 par Bovikeri den 20.5 
(LG!',,TGP). Dessutom 1 par i Strandstuguviken, Nyköping den 22.4 (OP) och 
20.S (AA;LO) samt 1 hane i Näsnaren, Katrineholm den 15-17.5 och 12.6 (MJ).

Senare under året sågs 7 hanar i Sjösafjärden, Nyköping den 30.6 (HT) och
7 ex i Strandstuguviksn den 17.11 (LH). 

MTA Anas guerguedula 
Lrk har under flera år efterlyst obser.vatianer av årta utan att det hitintills 
framkommit några goda häckningslokaler med mer än rn?,gra enstaka par. Fär 1979 
endast rapporterad fr�n totalt 8 lokaler under maj-juli, vardera med 1 hane 
eller 1 par. 

SKEDAND Anas clvpeata 

Inte heller skedanden synes ha några häckningslokaler av betydelse i Srm. 
Liksom årtan under häckningstid rapporterad från totalt 8 lokaler. Ingen 
säkerställd häckning. 

BRUNAND Aythya ferina 

Betydande ansamling vid Tullgarnsnäs, Hälö den 5.9 med 700 ex (JE). 
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Lyf�ande alfå'gelpar •ato: Karl-Erik Hä;ier

BERGAND Aytliya ma!'ila 

En ,ona Maren, Södertälje den 16.2 (SC) och 1 par S,randstuguviken, Nyköping 
den 13.5 (SB). 

ALFÖRRÄDARE P□lvsticta stelle:i 
E;i l1ona vid Femöre der 21.1 (�,Cl-() och en hane vid Käftudden, Trosa den 18.L; 
(LW). T're observationer av arten har t:digare gjorts under perioden 1964-19?8 
i rapp□Tt□mr�det. Antalet observationer av arten i Sverige liar ökat kraftigt 
under 1970-talet (Risberg 1978). 

ALFAGEL Clangul2 hyemalis 
bäck;iing 1 par 10 km O Oxelösund, bo med 2 ägg de7 21.5. Dessutom 2 par vid 
öar 7 k� 050 Dxelösunc och 3 par 50 Oxelösund den 22.5 (AB). 

Arten har tidiga,re, Fti:-e 195□, tillfälligt oåträffats häckande i Sö;r111land. 

SJÖORRE Melanitta niara 
Irlandsobse'!'vationer unde;: vårsträcket: 2 hanar + 3 honor i NärsjtlFjä:den, 
Eskilstuna aan 13. 5 {N!::W) och en flocl< på ce 120 ex pli sträck mot öster över 
Långsjön, Värdinge oå �organen den 4.6 (SB). 

Tidig höstobservation vid invatten: 5 ex rastande i Klämmingen den 25.e 
( EJ\). 
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SALSKRAKE Meraus albellus 
Vinterobservationer: Under januari-februari några F� fåglar rapporterade Fr�n 
kustvikar vid Oxelösund och Mörkö. I december åter r>ågra ex vid förkä samt 
vid Strandstuguviken, 1�yköping, där 48 ex sågs den 27.12 (EH). Dessutom 2 ·ex 
kvar i Avlasjän, Gåsinge-Dillnes den 8.12 av de max 2"1 ex :,om uppträdde där 
under noveritier (RL). 

Tidig ästobservation: 1 ex St.andstug viken den 4.6 (AA,LO). 

SN�RAKE Hergus serratcr 

Inlandshäc'<ning i 6åven: 1 kull r:1ed 8 ungar vid Dagnäsön den 4.6 (KK). Dess
utom 3 par i Likstarr•nen den 15.5 (Aa). 

GLADA Milvus milvus 

Ett ex observerat vid Sundbyholm, Sundby den 27.5 (UR). 

5RIJIJ l{iiflRf-<ÖK Circus aeruginosus 

Riksinvente!'ingsart. 95 - 106 troliga eller säkerställda häckningar. Beståndet 
har uppskattats till max 138 par (LW). Se seoarat artikel i kommande nummer 
av Fåglar i Sörnland. 

BLA �ÄRRHÖK Ci:rcus cysnsue 

Sena ex observerades under maj samt en jagande hona vid Södertuna, Gneata, si'\ 
sent som jen 10.6 (�K). 

Ett par v:..d San::lasjön, Mörkö den 2. 12 ( HE). 

ÄNGSHÖK Ci-rcus pygaraus 

En rapport från 1978: en ung hane vid Sandasjän, Mörkö den 18.5 (LGK,Thlg). 

ORMVR�K Bute□ butec 

Endast ett f�ta_ vinterobservationer. Under januari-februari s�gs 1 ex vid 
Skagstorp, Eskilstuna (LSo) och tillfälligt" ;.x i Oxeltisund (EH,HT) samt 
1 ex u�anför SödertäljE (PS). Klart färre övervintrare 19?8/79 jämfört med 
den goda vintern 1'377/78. 

Decernberobse=vationer: 3 st fr�n Eskilstunatrakten (l'r�ä,KC,L5o) och 5 st 
från Möl'ki:i ( se, PB, HE ,Mr�). 

FJÄLLVRÅK Buteo lagopus 

Två februariobservationer, 1 ex vid Ytterjärna (EA) och 1 ex vid Brobyviken, 
TUJJO□ (PL). fö:rrrodligen ingen 5vervintrare 1978/79 jgmfört med minst 12 ex 
vintern 1977/73. 

Två decelltlerobservationer, en vid Sundbyh□lm, 3undby (SBt) och en på Mör
kö (Ef\). 

KU GSLJRN Aguila chrvsaetos 

Sex observationer av arten under januari-februari, 2 juv ,ied slagna harar 
vid Unga, Järna den 7.1 (LKn), 1 juv på Mörkä den 13.1 (TGP,RL), 1 ex Gill
berga den 11.2 (58t), 1 ax T□'Jatorp, Ludg□ den 20.2 (AB) och 1 juv Gröndal, 
EEkilstuna vid ett tillfälle under februari (LBo). 
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Tre decemberobservationer av 1 ex på Mörkö (PB,EA,t-"l'J,SC,RL). Dessutom 
1 ad den 15.12 och 1 juv 31.12 vid Lundby, Husby-Rekarne (KC,Al'C), 1 subad 
Fiholm, Jäder den 22.12 (LC), 1 ex Eknaren, Runtuna den 27.12 (KK), 1 ex 
Sjöåse, Dillnäs den 27.12 (8K), 1 juv Lista d2n 28.12 (LBo) och 1 juv fd Val
narl.'ln, Länna dl.'ln 29.12 (LK) •. 

FISKGJUSE Pandion haliaetus 
En något märklig häckning. Ett par häckad2 på l.'ln plattfo�� i ett kraftlednings
torn invid Mälaren på P10:s norra övningsfält i Vansö. Trots det utsatta och 
mycket □skyddade läget, boet låg löst i ena kanten av plattformen, lyckades 
paret få ut minst en unge(�). 

TORNFALK Falco tinnunculus 
Minst 1 ex öve:rvintrade 1978/79 vid Nyköping (ll.A,KK,AO). 

Tvli konstaterade häckningar, en vid Båven (1",C,AMC) och en i Vansö (./w), 
samt minst två troliga häckningar, en vid Nyköping (Ki'.,58,LO,OP) och en vid 
Hallbosjön, Stigtomta (LO,AA). Observationer'på ytterligare ca 9 lokaler 
under häckningstid (KK,GE,LC,AA,m fl). 

LÄRKFALK Falco subbuteo 
Två konstaterade häckningar (KC,KK), en· trolig häckning (TH) och observatio
ner under häckningstid som kan tyda på ytterligare fem häckningar (AB,RL,LC, 
AA,KK). Arets sunrna 8 ll"Öjliga häckningar är lägre än 1977 och 1978 med 12 
respektive 14. I fiqur 1 har lokaler där lärkfalk påträffats under häcknings
tid åren 1977-79 markerats; Totalt 27 lokaler men arten torde häcka på fler 
platser i rapportområdet. Beståndet har tidigare uposkattats till 120 par 
(Nord 1977). 

VAKTEL Coturnix coturnix 
Tre spelande ex och en hästobservation. 1 ex vid Vansö den 18.6 (LK) samt 
2 ex den 29.6 och 1 ex den 4.7 vid Kolund9kärret, Stenkvista (SBt). Ett ex 
stöttes vid 8järkarösund

1 
Mörkö den 9.8 {MN,BP). 

Sl'IAFLÄCKIG SI.JMPH5NA Porzana porzana 
13 spelande ex rapporterade från lika må7ga lokaler (LB,LK,PL,m.Fl.), vilket 
är något över medeltalet för perioden 1950-79, 8 ex. Artens. uppträdande i 
Sörmland 1960-79 har tidigare behandlats (Pettersson 1979). 

MINDRE SUMPHÖNA Porzana parva 
Ett ex med hanläte hört vid Eldsund, Strängnäs under tiden 16-25.6 (�.�W). 
Lätet är inspelat på band. 

KOR�IKNARR Crex crex 
Nio spelande fåglar på lika många lokaler: 1 ex pe vardera H□llandssjän, 
Gåsinge 26.5 (TuP), Lina, Södertälje 31.5-4.6 (MN,BP), Frösäng, Oxelösund 5.6 
{CS), Hovsta, Björkvik 9.6 (GSö), Almnäs, Tveta 10.6 (PB,MBg), Hjartsberga, 
V�rdinge 12-15.6 (LW), Hallsta, Gåsinge 13,18.6 (LW,RLn), Kinger, Vaneö 17.6 
(LK) och Kogrund, Helgarö 3.7 (LB). 

Ar.talet härda kornknarrar ligger över medelvärdet för åren 1964-79. 

RÖRHÖNA Gallinula chloropus 
Ett ex i Kylvattendarrmen, Oxelösund den 1.1 (AO,LD) och 1 ex i Sundbyån, Löv
sund, Tystberga den 6.1 (AB). 

En höstobservation av 1 ex Maren, Södertälje den 29.-12 (JE}. 
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Figur 1. Karta utvisande lokaler där lärkfalk påträffats unde_ häcknings
tid åren 1977-79. 
(L□calities of Flaco subbute□ during 1977-79.) 

STRANDS½ATA Hee:natopus ostralegus 

Sex rapporter om inlandsobservationer, varav Fvra från våren: 1 ex Gorsinge
holmsviken, Strängnäs G.5 (LK), 1 ex Näsnaren, Katrineholm 16.5 (DL), 2 ex 
sträckande Fyrholmen, Alspångaviken, Bettna 31.5 (HL) och 1 ex sträckte .W 
Kosu�det, Stallarholmen 1.6 (LK). I slutet av juni - juli sågs ett par flera 
gånger kring Horsgarn, □knäfjärden, Mälaren (80), och under hösten sågs 1 ex 
vid Duveholm, Katrineholm den 12.9 (MJ). 

SKÄRFLÄCKA Recurvirostra avosetta 
Två observationer i norra Sörmiand: Reningsverket, Eskilstuna den 7.5 (S8t, 
NEW) och Kungsör den 8.5 (PL). 

Ovanstående observatione_ utgör femte och sjätte noteringarna i rapport
området och de första i inlandet. 

MI IDRE STRANDPIPARE Charadrlu;, dubius 
TT� konstaterade häckningar har rapporterats (AA,LK,PB). 
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Varnande storspov Fota: Karl-Erik Häger 

STÖRRE STR,AI\IOP!PARE Charadrius hlaticula 
En inlandshäckning :'3iJP□rterad Frän Nyki.lpingsamrådet (!Il:), men ingen kust
häckning. 

FJÄLLPIPARE Charad�ius morjnellus 
En obse:vat'□n av två rastande ex vid Strandstuguviken, Nyköping den 4.8 
(AA,LO), Arten observe�as inte varje sr i rapport□ ,rådet. 

DVÄRGBECKASIN Lvmn!lcryptes minimus 
Tvl!i vi!ir- (MN,LC,MNö) och tre hästobservationer (MN,f✓.K,). 

RÖDSPOV Limosa limosa 
Fyra observationer av 1 ex på Fyra kustlokaler under \/El:'en, Skanssundet, 
Mörkö den 22.4 (�i� 1 EP), Björkarösu7d, M5rkö den 22.4 (LGK,LBö), Svanviken, 
Nyköping den 1El.5 (OP) oc/1 Tull ar'lSnäs, Hölä den 2'.3.5 (58). 

MVRSPOV Limosa lapoonica 
Två vårobservationer, 1 ex Strandstuguviken, Nyköping den 19-20.5 (AO,LO,AA) 
oc 1 S?X Lidasundet, Ha_lbosjl:in, Stigt:imta den 11,5 (HTn). 
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(Breeding localities of <umenius ar�uata iP Säderrnanland, rep□Tted 
dU!'ing 1972 and 1977-79.) 

STORSPOV Nunanius arguata 

Ingen konstaterad häckning, men minst 1B soelande och varnande ex under 
häckningstid har rapporterats. Detta är sämre än de två äregående åren, då 
motsvarande siffror va. 21 ( 1977) ::ich 32 ( 1978). Efter uppropet 1972 inrap
po::-terades 23 par ( 11:ord ·1973). 

I rigur 2 har lokaler acd st�rspov, vilka rapporterats ågot eller några 
av åren 1972-79 lagts in. M�n�a av lokalerna har rapporterats flera år. Totalt 
motsvarar rapporterna cirka 60 par, om varje lokal håller ett par årligen. 

Från Si:iderfjärdens omgivningar uppges ,rrten endast från två lokaler 1979 
(LB), medan den tid.igare notErats på sex lokaler. 

Trots påtalad till�akagång är Förmodligen rapporteringsgrad5!n låg, då 
arten inte räknas som raritet. I bästa f3l_ skulle uppskatt ingen 120 par 
( Nord 1'377) kun7a 1-\ålla. 

De flesta lokalerna synes vara sankär,gar, fam lokaler är 1nosser och högst 
ett tiotal jordbruksmark. 

RÖDBEN� Trlnga totanus 

Obsarvernd undEr slutet av maj på fyra inlandslokaler (KK,UR,MK). 
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STORLABB-#' 5tercorarius skua 
Observationen vid Enskär, Bälinge den 25.10.1978 av 1 ex (LD;TB} har god
känts av raritetskomrnitten. 

DVÄRGl-11\s Larus minutus 
Fyra juv ex utanför Brobyvikens mynning, Galten, Mälaren, Tumbo den 5.8 (SBt, 
MN,KAL}. 

SILLTRUT Lerus fuscus 
Inlandshäckningar inrapporterade fr11n Mälaren, Långsjön och Bl!iven. En koloni 
om ca 20 par på ön Dansken, Prästfjärden, Mälaren (Bö}. Den har funnits i 
flera år och sågs även 1976 (BÖ). Ett par med unge pä ö i Långsjön, Vårdinge 
den 19.7 (SB}. I Säven förmodas ett par ha häckat p11 Grundsholmarna (AB,LC). 

HAVSTRUT Larus marinus 

Tre häckande par rapporterade frlin Mälaren. Ett par på vardera L. Skinnpälsen, 
Segeröfjärden (BJ), Dan.sken, Priilstfjärden (HR,AA) och Träbogrindarna, Präst
fjärden (HR,AA). 

SKRÄNTÄRNA Sterna caspia 
En koloni om ca 35 par hade nyetablerat sig på Skeppsklubben i Hartsö skär
gfu.d, Bälinge (HP,LW). 

KENTSK TÄRNA Sterna sandvicensis 
En observation av 3 ex vid Strandstuguviken, N1fkÖping den 29.4 (LO). 

SVARTTÄRNA Chlidonias niger 
TJå observationer, 3 ex Tista, Långhalsen, Bärbo den 24.5 (AA) och 2 ex 
Eknaren, Runtuna den 24.5 (KK). 

SILLGRISSLA Uria aalge 
Minst 8 ex vid Hannskär, Bälinge den 17.7, där även ett häckningsförsök 
kunde konstateras. Ett rötägg och 2 gamla f-3glar vid boplats (HP, LW). 

RINGDUVA Coluroa palumbus 
Tidig eller vinterobservation av 1 ex vid Gorsingeholm, Strängnäs den 4.2 
(Ltp. 

TURKDUVA Streptopelia decaocto 
Sju rapporter varav tv� antyder at� en tillbakaglng skett. Rapporterad från 
Eskilstuna (LC,LBo,MNo), Hållsta, Arla (LBo), Strängnäs (LB,UI) och Nyköping 
(OP). Däremot ej påträffad i Södertälje trots att den eftersökts(�). 

TURTURDUVA Streptopelia turtur 
Ett ex vid Blacksta, Gåsinge-Dillnäs den 25-26.5 (RL). Sedd av sanma observa
tör på sa11111a lokal även 1977. 
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SPARVUGGLA Glaucirlium passerinum 

Elv2 □bservati□ner u�der j2nuari - februari. 32 spelande ex på 25 lokaler 
(RL,LGK,LK,SBt,TH,m.fl.) har rapporterats Från våren, vilket är klart färre 
än 1978. Två konstaterade häck:iingar, en vid Ekenäs, Husby-Rekarne (LC) och 
en på Nysslingen i Mälaren {LG). 

�ORNUGGLA Asi□ otus 
Tjugatve hörda kullar har rapJX)rterats och de fördelar sig på följande k□ITITIU
ner/områden, Eskilstuna 6, Strängnäs 5, Gnesta/Björnlunda 6, Nyköping 3, 
Trosa/lJagnhärad 1 och Södertälje 1. Antalet häckningar var 1977 ?3 och 1978 
50. I Flens kommun hördes ingen kull 1979 mot 17 kullar 1978 och 10 kullar
1977.

Första kullen hördes den 1.& och den senaste är noterad den 7.8, medel
datum är 23 juni, vilket är senare än 1978. 1979 kan betecknas som ett bot
tenår =ör hornugglan (jmfr Nord 1975). 

JORDUGGLA As:o fl8111'1eus 

Enstake observationer under häckningstid. Ett ex vid Storäng, Söderfjärden, 
Helgarö den 5.5 {LB), 1 ex Hag3ysjön, Husby-Rekarne den 6.6 (KC) och 1 ex 
straxt L1tanför Eskilstuna den 5. 6 ( L8o). 

PÄRLUGGLA Aeq□lius funereus 

Tjugotre ropande ex på 15 lokaler (SBt,TH,LO,LW,n.fl.), vilket är färre än 
1977 ooh 1978, då 45 respektive 33 ex hördes. 

En konstatered häckning vid Torpunga, Lista (MfJo). 

NATTS!'IÄRRA Caprimulgus El!Jl'opaeus 
Fjorton spelande f�glar på 12 lokaler (BR,HT,Sat,m.fl.}, som fördelar sig i 
likhet med den tidigare publicerade kartan över nattskärrelokaler under ?O
talet (Pettersson et.al. 1979). Antalet r�prnrte:rade fåQlar stärrmer även 
väl med medeltalet för 70-talet. 

�ÄRFAGEL Up�pa epops 
T11å obsP-rvationer, vilke,t är et.t nnrmalt antal. Ett ex vid Marsäng, Oxelö
sund den 29.4 (UH) och 1 ex lyfte f".rån vägkanten vid Anneborg, Vansö den 
13.5 (LB). 

TRETAIG HACKSPETT Picoides tridactylus 

Ett ex vid Fd Valneren, Länna den 25.3 (LK) samt en hane och en hona vid 
Flenssjön, Fjällskäfte den 31.3 (-LC,SBt). 

En häckning i en gran vid Gårmossen, Husby-Rekarne, där en hona sågs 
mata unger den 26.6 och 1.7 (TH,S8t,KC,IB). 

TRÄOLÄRKA Lullula arborea 

Elva rapporter från 11.4-15.7 berättar om trädlärkor på 13 lokaler, vilket 
nästan är en halvering av 1977 och 1978 års antal. 

8ACKSVALA Riparia C'iparia 
Endast Fem rapportörer har redovisat 16 kolonier under 1979, vilkEt innebär 
att populationsupps<attningen från 1978 får kvarstå (2 400 par i 31 kolonier), 
Dock kan nännas att en minskning ägt rum i hälften ev de rapporterade kola-
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nierna. E oast vid Aspesta, Kjula har En rejäl ökning sket".; till drygt 300 
bohål i tve skilda grustag (TH). Des-utrnn tillkommer tv� kolonier som ej 
rapportel'ades 1977-78: öve:r 100 par Hol'sgarn, Oknöfjärden, Mälaren (00) och 
108 bohål Jättne, Överselö (LK). 

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA Anthus cervinus 
En hane ajöng 5trandstuguviken, Nyköping 23.4 (LO) oc vid Mars�ng, Oxelösund 
obs2rverades 2 ex S.5 (CS), 1 ex 1.3.5 (HT) och I,. ex 19.5 {EH). 

SIDENSVANS Bambycilla garrulus 
I januari sågs sidensvansar p§ m!inga plats2r i Sörmland. Största ansamlingar-
na noterades i början 2v rn�naden, med flockar om 600 ex i Eskilstuna 2.1 (56-t), 
100 ex i StrenJnäs 2.1 {BÖ) och 180 ex i Södertälje 4.1 (PB). I Eskils�una fanns 
hundratals fåglar kvar he_a januari I bl a sågs en flock om c2 200 ex i mitten 
av månade (LC) och 300 ex 23., (58t). Äve, i februari - mars sägs flera 
flacka:- :ia'i skilda lokaler i Sörmland, men i Eskilsh1na Försvann Fåglarna i 
slutet av februari. Som mest sågs 110 ex vid Söde:-fjärde,, Mäleren 3.2 (LB) 
och ca 100 x på Mörkä 9.3 (EA). FrHn april finns endast fyra observationer 
□c den =·5 noterades vårens s:sta sidensvans. 

I mitteri av oktobe:- dök a:-ten u;:ip igen, men större flockar sågs inte fcfrr
än i andra hälften av november. Då fanns flera �_ockar med upp till 200 ex 
i Eskilsturia (LC) och 130 ex sågs i �Jyköping 25.11 (AA). I december var arten 
Fortfarande talrik i EskilstJna under första häl =ten av månaden, bl a obser
verades flockar om 200-310 ex (LC,MIIJ,SBt). Flockar med upp till 150 ex sågs 
även i Södertälje {JE,LGK,PB), Katrineholm (UR) och Nyköping (AA). 

GRÄSHOPPSP�GAqE Locustelle naevia 
Sjuttiosex hanar har rapporterats sjungande på 45 lokaler, den tidigaste 19 
ma • Vid SöderfjärdE!.11, lälaren hördes 13 hanar (LB), vilket kan jiåmföras tned 
L hanar 1977 och 16 hanar 1578. Dessa år gjordes försök att totalinventera 
arten i SöI'mland (se Karlssan 197a resp. 1979}, varvid 110 resp. 'JO hanar 
hördes. Totala bestendet sju,gande hanar uppskattades 1978 till ca 150. 

FLODSArlJGARE L□custella fluviatilis 
Fyra sjungande hanar: 1 ex Kla�ammar, Överselö 23. 5-2. 6 (LK, aö), 1 ex Hallbo
sjön, Stigtomta 2B.5-7.6 (LGJ,Hfh} samt 2 ex 2.6 och 1 ex 13.6 'lölkärret, 
Dunk er (TE). 

TRASTSI\NGARE Acrocephalus arundinaceus 
Tio sjunga de hanar på sju lokaler: 1 hane Veckeln, Skäldinge 30.5 (HL), 
1 hane 30.5 (HL) och 3 hanar 24.6 (AA,LD) Ålsp1ingaviken, Bettna, 1 hane llnsta
sjöri, väster Södertälje 6-11,.6 (SC,JE, TGP), 1 hane Skundern, Dunker 13-16. 6 
(TE), 2 har.ar Lindholmarna, Söderfjärden, Mälaren 13-20.6 {LB), 1 hane V!sb□-
hammar, Gnesta 18-20.6 (L.!JJ) samt 1 hane Bärstakärret, Vrena 1.7 (LBo). 

ViÄRRSIINGARE AcI'ocephalus palustris 
Elva sjungande hanar, vilket åter är hägstanotering och tre fler än 1976. 
Vid St. Sundby, Eski-lstuna hfödes 2 hana:- 6.' och 1 hane 10.6 (LO), dessutom 
e:isa1m1a har.ar p.\l -öljande lokaler: Strands Ko!")olme, Söderfjärden, Mälaren 
2L.5 (LB), Edeby, Hi:ilcl 31.5 (EA), Klippinge, Overselö 1.6 (LI�)', Orrnäs, Gill
be!rga 3-!i.6 CTH), Hartsä, Bälinge 6.6 (l.J.tJ) Fruängen, Stigtomte 6.6 (LGJ,HTh), 
Lövsund, Runtur,a 12.6 (Kl',), Hj□rtsberga, \/c1rdinge 1.2.6 (LW) och Spelhagen, 
�yköping 16.5 (AA,LO). 
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I figur 3 har lokalerna för kärrsångarfynden, som rapporterats 1965-79, 
lagts in p� en karta. En stor andel av fynden har gjorts i kusttrakterna, vil
ket kan tyda på att de ko,rnit till Sörmland österifrån. 

GRANS��GARE Phvlloscopus c□llvbi�a 
Ett ex hördes under sorrmaren (ÅA, TN gm TH) och 11 •• 7 (TH) vid Asphäll, Råby
'lekarne. 

MINDRE FLUGS�!APPARE Ficedula parva 
Fyra sjungande hanar: norra Klemrningen, Gåsinge 19.5 {BK), Veckeln, Sköldinge 
:m.5 (HL), Mora, Sundbyholm, Eskilstuna 5.6 (SBt) samt öster Taxinge..f\läsby 
slott, Taxinge 10.6 (RLi,LT). 

HöstobsErvationer: 1 ex Tullgarnsnäs, H�lö 5.9 (JE) s3mt 5 ex ring'llärkta 
vid Hartsö-Enskär fågelstation mellan 7.9 och 13.10 (HEfstn). 

50MMARGYLLI�G Oriolus oriolus 

Två sjungande hanar: Sjöäsa, D'llnäs 6.6 (ffil) och Fiskeboda, Julita i mitten 
av juni, :ila 20.6 (GS). 
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RIIKA Corvus frugilegus 
Vårobservationerna fortsätter att vara talrika, Från 1979 finns drygt 40 
noteringar omfattand2 :otalt t,ögst 200 ex under perioden 3.3-1.5. Största 
rasta de Flockar var 25 ex vid Järna i mitten av mars (LKn), 34 ex vid Arnä, 
Nyköping och 30 ex vid Bjärshult, Nyköping 6.4 (KK). 

Under häckningstid s2gs 1 ex vid Tvetaberg, Södertälje 11.7 (LG'). 

SVART KRAKA Corvus corone corone 
Ett ex vid Enskär, Belinge 16-18.10 (CS,JV). 

GRA/SVART KR�½A Corvus coro e corone x cornix 

En hybrid rastade tillsammans med grå kråkor Sädertuna, Gnesta 4. 3 ( Rln) • 
Hybrider har tidigare setts i Gnestetraktan under 1978 (M-'\) □er 1977 (LW). 

KORP Corvus corax 
Arten ökar mi3rkant i rappo::tområdet. Minst 35 häckningar varav 15 nya bofynd 
har rapporterats, främst som att resultat av den specialstudie som göl'S ev 
Per-�.ke och Jan-Erik Hägerroth. Nuvarande population svår att uppskatta, rn2n 
troligen best�r den av minst 50 häckande par. 

STEGLITS Ca_duelis carduelis 

Endast en häckningsrapport: En kull i Eskilstuna 8.9 (LC). 

VIl\tTERHÄMPL!NG Carduelis flavirostris 
Endast en observation: 8 ex vid Flen 20.12 (AD). 

GRÄSISKA Carduelis r la,runea 
Ingen observation und!i!r häckningstid, men unde:- hösten talrik frfm slutet 
av oktober. Vid upprepade punkttaxeri,gar vid Söderfjärden, Mälaren ,otsra
des flest fåglar den 22.12, 639 ex p3 8 av 20 punkter (LB). 

BÄNDELKDASNÄBB Loxia leucoptera 

Trots viss invasionsrörelse endast tre observationer: 1 ex ringmärkt Hartsä
Enskär fågelstation 17.10 (CS), 1 ex Eskilstuna 27.10 (LC) och 1 hane Nykö
ping 2.11 (AA). 

RDSENFINK Carpodacus ervthrinus 

I f\lyköpingstrakten hävdade minst 34 hanar r2vir och 2n häckning kvnde konsta
teras (HTh). I Tullgarn-t�tirki:l-området sjöng 15 hanar ocl i Strängnästrakten 
7 hanar, varav en konstaterades geno�föra häckning (L8,LK,�N). Sex han<IT hör
des runt Gnesta (Uti, RLn, Ml�, 8K). I området kring Sundbyholm, Sundby hördes i. 
hanar (TH,LC,m.fl.). Både p� södra, 2 hi3nar (GS,W), och norra siden, 4 hanar 
(AA,LD,AE gm TH), om Hjälmaren hördes rosenfinkar. Dessutom sjöng 1 ex vid 
Ålsp�ngaviken, Bettna (HL) ocr på Hartsä, Bälinge (HP). Totalt alltså minst
7'4 sjungande hanar och tvi! konstaterade häckningar. Artea börjar lokalt bli 
så vanlig ett en god täckning genom enbart rapportering snart inte är möjlig. 
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TALLEIT Pinicola enucleator 

Komplettering 1978: 8+13 ex Tullgarns Kasberg, Hölö 11.11 (LGK,LBö,Tuli). 
Den svaga invasionen vintern ?8/?9 märktes ännu i januari-februari. Vid 

Söderfjärd�n, �älaren noterades 32 ex 14.1, 45 ex 20.1 samt en flack 21.1 
(LE), vid Arla 15 ex 28.1 (MC), vid Eskilstuna 1 ex 29.1 (TH) och vid Tors
hälla 35 ex a.2 (��ö). 

Under hösten två observationer i Flen: 2 ex 30.11 och ? ex t, .12 (AD). 

STENl�NÄCM Coccothraustes coccothraustes 

Under ja uari-mars rapport12rades ca 20 ex från 12 lokaler, flest Från Mi:>rkB 
och Strängnäs. 

1ngen häckning konstatterad, �en observationerna i april (2), maj (18) 
och juni (3) tyder på minst 24 besatta ravir, med tyngdpunkten (10 lokaler) 
på mälaröa::'na vid Sundbyholm, Eskilstuna (SBt,Mi\l , Mlllö,TH,LC). Övriga rap
porterade lokaler: Strängnä5trakten (5), Östertibble, Kvicksund, Pershagen, 
Keti:ineholm, Dunker ocl, Mörkö. 

Under hösten ansamling i bokskogen vid Hi:lrningsnolm, Mi:irl<i:i med minst 22 ex, 
�roligen 25-3□ ex den 11.11 (LGl'\,SC,HH,aP). I övrigt endast rapporterad 
frlln Strängnäs (1 ex), Stiderfjärden, Mälaren (2 ex) och Löten, Mi:lrkti (1 ex). 

LAPPSPARV Calcarius lapponicus 

Endast en observation: 1 ex Tullgamsnäs, Hölö '16.9 (Rln,M'i,MJ). 

SNÖSPARV Plectrophenax nivalis 

Observationer av 1-4 ex fyra g�nger i januari-mars och tre i oktober-november. 

ORTOLANSPARV E'Tltleriza hortulana 

Drygt 30 lokaler med när�are 50 revir rapporterade, främst från m§lartrakter
na, bl a 15 revir i Överselti (LK), örkö/Tullgarn och G�inge. 

RAPRJRTÖRER OCH OBSERVATÖRER 

AA=Arne Andersson, AB=Anders Bylin, AE=Ander Eriksson, AMC=Anne-Mor. Carlsson, 
AD=Anders Olausson, BA=Birger Andersson, BK=Bertil Karlsson, BN=Bengt Nordin, 
BP=Benot Persson, BR=B□ Runesson, BÖ=Bert Östholm, CK=Christian Marlsson, 
CL=Cari Lewenhaupt, CS=Claes Svedlindh, EA=Eric Asplund, EH=Erik Hansson, 
EP=Erik Petersson, GE=Göran Ernstav, GR=Gunnar Rosqvist, GS=Gi:iran Stenberg, 
GSä=Gunnar Sjöö, HC=Hjördis Carlsson, HE=Hans Eliasson, H-E fstn=Hartsö-Enskär 
f�gelatation, HH:Håkan Hjorte, HL=H�kan Linde�holm, HP::Hans Pettersson, HR= 
Hans Rydberg, HRö=Halge Ruttorp, HT=Håkan Tunan, HTh--Hanry Thamander, IB=lnga 
Blomquist, IKg=Inger Ka�rlberg, 11\l::lngemar Nord, IS=Ivar Stenberg, JE=Johan 
Ehrlen, JL=Jan linder, JS=Jim Sundberg, JV=Ju�ka Väyrynen, KAL=Kjell-Arne 
Larsson, KC=Kent Carlsson, KJ=Menneth Johansson, KK=Kjell Karlsson, LB=Lars 
Broberg, LBo=Lennart Bolund, LBi:l=laine Boresjö, LC=leif Carlsson, LGJ=Lars
Gunnar Johansson, LGK=lars-Gunnar Klang, LH=Leif Hildeby, LK=Leif Karlsson, 
LKn=lennart Karlen, LM=lennart Magni, L□=Lars Dlausson, l6t=leif St�l, LT= 
Leif Thorsell, lW=lennart Wahlen, M8,¾1agnus Brandel, MBg=l'-1agnus Berggren, 
ME=l>lats Eriksson, MJ= Mårten Johansson, MK:Mats Karstrcm; □L=□ ve Lögdberg, 

17 



0P=Dlle Pers, MN=Mats Nordin, r-'No=Mikael NoI'en, t11fö=Matti Nömm, NEW=Nils-Erik 
Wallin, PB=Paul Berggren, �.=Per Hqglund, PL=P□ntus Lindberg, RLi=Roland Lin
dell, Rln=Rolf Larsson, 58:Stefan Bengtsson, 58t=Stefan Bleckert, SC=Stefan 
Glasen, TB=Torbjörn Brissman, TC=Torsten Carlsson, TE=Tage Eriksson, TGP= 
Torsten Green-Petersen, TH.=.Tonv �aglund, Tl=Thomas Lundell�_TWi=Thure Wikberg,
UH=Ulf' Hagst-röm, UR=Urban Rundström, .&il=Jl.ka Andersson och AN=.llk.e Norman. 

The annual repo:-t atmve covering 1979 deals wi th records af _ar9 a11d less 
c□mm□n birds 3nd with interesting □ccl.J:'rence of other�iise cormi:::in birds in 
the province □F Sädarmanland. 
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Verksamheten inklusive ringmärkningen 
fågelstation 1979� vid Hartsö-Enskär 

Hartsö- Enskär Bird Observatory 1979 

Lennart Wahlen och Hans Pettersson 

För femtonde året i Följd bed:-ev Föreningen 5ödermanland9 Ornitologer under 

1979 FlyttF�gelstudier på ön Enskär i yttersta havsbsndet. F�gelstationen 

var bemannad under nio N:istveckor, vilket är något rnindr2 än normalt. Pi\ 
grund av personalbrist var stationen dessutom tyvärr stängd aex dygn i sep
tember, vilket intE hänt sedan 1969. Tjugotre persons:- arbetade under- säsongen 
helt ideellt, vilket är en förutsättning för att stationen skall kunna drivas 

�ed hänsyn till de ekonomiska problem som finns. 

Den 17 och 29 juli samt 12 augusti esöktes tordmuleskäran fä:- dngn1ärk
ning oct, kJntroll av häckningsutfallet. I övrigt gjordes inga häci<ningsstu

dier under vår och s.:immar. Det är därför inte känt vilken effekt vårens olje

skador med �tfölja de saneringsarbete haft på de 'läckande fåglarna. Föreningen 

deltog i senerings;1rtJetet vid Enskär den 28 april, och i övrigt förgök.:e vi 

påverka arbetet genom att lämna �åd och in:ormation till berörda parter. 
I ssmband rred ri 7gmlirkningen u01der 11i:5sten insamlades, liksom under tidiga

re år, biometriska data fr�n alla invasicnsa:-ter. 
Under hästen 1979 ringmärktes jet lägsta antalet fåglar sedan 1969, främst 

eroende på orc:rrnalt lite kU,,gsf�glar, men delvis även på den nåQ□t lägre ar
betsinss1tsen. 

Av invasionsarterna var särskilt svartmes talrik, men även pärluggla, stör
re hackspett, nötskrika, gråsiska och dom'lerra visade lyttni,gsoro. 

I september gjorde lokalradion ett besi:5k vid f�gelstaticnen, vilket resul
terade i ett inalag om verksamheten och F!lgelflyttning i stort. 

Från föreningerrs sida fr2lllftii'S 2tt varmt tack till Nyköping:'l krnrrnun för 
det ekonomiska stöd, som ~3gelstatianen erhållit under året. 

VERKSAMHETSPERIODE.n 

Juli 
Augusti 

17, 29 
11 - 31 

Septembe;;;

□k�ol:Jer
- 9, 15 - 30

1 - 21 

Su'llma 59 dagar, va;;;-av 57 unde, hästsäsongen. 

*Meddelande nr 35 Från Hartsö-Enskär fågalstation
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PERSONAL 

rrån stationsledningen framförs ett va::-mt tack till samtliga medhjälpa=e, 

vilka tjänstgjort under en vecl<a vardera om inte annat anges. 

D ringmärkare Arne Andersson, Stefan Bengtsson, Gerd Isaksson, Anders 

Kiessling, Göran Pettersson, Gunnar Sjöö (2 veckor) och 

Claes Svedlindh. 

c assistenter Stefan 8lec:k:rt, Monica Döring, Peter Döring, Annica 

Holmertz, Björn Jchansson, Inger Karlberg, Ka::-1-Heinz 

Kiessling, K.Arne Lar�son, Lars Olausscn, Mats Olsson, 

Andreas Sjöö, Rakel Sjöö, Samuel Sjöö, Per St��l och 

Ju\<.ka Väyrynen. 

VÄDER 

Augusti 

I mitten av månaden högsommarvärme i södra Sverige. Från den 19 ostadigare 
och svalare väder i samband med lågt::-yck från söder och sydöst. Blåst och 
regn i östra Sverige. 

På Enskär varierade maximitemperaturen mellan 17 och 22 grader, utom den 
2B med+ 14°. Mintemp mellan 10 och 17 grader. 

Vindarna var i början svaga-måttliga 5-0, men från 22.8 tidvis friska 
mestadels mellan V och �JO. Blåsigast 25-26.8 med nordlig kuling, och tot:alt 
5 dagar med minst 10 rneter per sekund. 

Efter den 11.8 uppmättes ca 24 mm nederbörd på Enskä=, vilket är mindre 
än normalt. 

Septem:ier 

Inledningsvis varmt i söder och kallt i narr. Fr.ån den 6 lågtrycksaktivitet 
från sydväst, som resulterade i att andelen västvindar blev högre än normalt 
under september. Tidvis klart och kyligt. 

Maxtemp 18-19 grader och mintemp 11-14 grader under de första nio dagarna. 
Efter den 15 maxtemp 9-14 grader och mintemp t,-9 grader. 

Månadens förste hälft karaktäriserades av svaga vindar, därefter mest �ått
liga-friska SV-V. Endast fyra dagar bl�ste det minst 10 m/s. 

Ca 20 mm regn föll under perioden, vilket är ungefär hälften av normal vär
det. 

Oktober 

Ett högtryck över Skandinavien gav saligt men kyligt väder fram till den 10, 
då varm luft söderifrån fördes in över södra Sverige. Samtidigt uppträdde 
dis och dimma. Efter den 15 rörde sig några lågtryck in över landet från syd
väst • 

. Lägsta maxtemp den 17 med 7° , annars B-11 grader hela perioden. Kalla
nätter i början rned mintemp 0-4 grader och Frost flera nätter före den 10. 
Därefter mintemp 6-7 grader, utom den 18-19 med 3° . t,tSnaden var kyligare än 
normalt. 

Mestadels svaga vindar och klart i b1frjan av månaden men dir.ma de,, 9-16. 

20 



Blås_gt och ostadigt i slutet, sam mest 15 m/s NO den 16, men totalt endast 
två daoa� med minst 10 m/s. 

Ml!nåden var ovanligt nederbärdsf:attig, Fram till den 21 Fäll endast 7 rrm 
regn på Enskär. 

Sel!l1lanfattningsvis kan säges att vädret under verksehetsperioden var kyligare, 
mindre blåsigt och to

0
rare än normalt. Dygnsmedeltemperaturen var under augus

ti- oktober ungefär 1 läg7e än nor�elt, med störst underskott i oktober. En
dast under 12 dagar (av 67) noterades vindstyrkor p� minst 10 m/s. Viuling 
Förekom åtminstone 25-26.8 och 16.10, men den blåsigaste perioden inträffade 
när stationen inte var beman,ad den 10-1&,9, med som mEst V 21 rn/s vid Lands
ort den 13. 9. Under ·15 dager uppmättes minst 1 mm nederbörd,- men totalt föll 
endast något mer än 50 mm, vilket är mycket under det rormel.3 (ca 50%). 

I NVASIO!\l5ARTER 

Under denne rubrik redovisas de 5 k invasion9arterna, vilka kännetecknas av 
att deras Flyttningsrörelser uppvisar stor:a årliga fluktuationer. Arturvalet 

baserasp� den lista som upprätt:ats inom projektet �ordiska invasionsfåglar. 
Ytterligare några oregelbund,a Flyttare redovisas nedan under rubriken Obser

vationer. 

HOR�UGGLA Asia otus 
Tre exemplar fengc1des, 25,9, 13,10 och 14.10, dessutom sågs ,;r ho.rnuggl:a den 
17.10. 

PÄRLLGGLA Aegolius funereus 
Noterades nio dagar 16,9 - 9.10: 1B ex ringmär�tes, varav hälften den 30.9. 
1978 Fångades 90 ex, och liks:im 1974-75 skedde allts;'l färl:llFlyttning tvä 
höstar i följd. 

SPlLLKR� Dryocopus mertius 
Observerad 23 degar utspritt under "lela hästen, fångst 3 ex i •Bugusti-septem
be-. Totalt passerade åtminstone 20-30 ex, bl a sägs Fle.a ex på sträck. in 
mot fastlandet den 28.9. 

STÖRRE HACl✓.SPETT Dendrocopus !llBjo:-
Kåttlig flyttni�g, noterades 18 dagar utspritt under hela hösten. Mi�st 24 ex 
observerades, därav ringmärktes 16 ex. 

II\ORE HACKSPETT Dendrocopus minor 
Observerades 36 dagar utsp itt under hela htisten, fångst '14 ex. 

3IDENSVANS Elombvcilla □arrulus 
Två observationer 19 och 21 o�tober, 1 resp 3 ex. 

STJ�qTME:S Aegithalos caudatus 
�n observation 30.9. 

TALLTITA Parus montenus 
Observe�ades endast tre dagar, 2 ex Fångades. 

SVAR'NES Parus ater 
Kraftig flyttning, främst unde� septembers andra hälft. □�serverades 21 dagar 
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6. 9 - 19.10, bland noteri garna ken nämas 10 + 19 ex sträckande 8.9, 21 ex
rinomärkta 20.9 och häsi;ens största flock 35 ex 30.9. Totalt fångades 83 ex,
vilket äx högsta år'ssumman någonsin. Tidigare som �est 28 ringmärkta 1974.

BLt\lvlES Par•Js caeruleus 
Observerades 50 dagar, därav dagligen i oktober då den ,uwdsakliga fångsten 
gjordes. Totalt ringirärkteE 36 ex, vilket i dik;1rar månliga t'lyttningsrörel
ser. 

TALGOXE Parus major 
□bserve.ades nästan dagligen (62 degar av 67) och fångsten blev 109 ex, varav
merparten togs i oktober. Högsta ärssum�en vid stationer är 145 ex 1973.

NÖTVÄDIA Sitta eurapae.:i 
P,!oterad tio dagar 6.'l - 8.10, �ånQat 4 ex. 

TRÄDKRYPARE Certhia faniliar:s 
Observerades 54 da�ar, nen endast 41 ex fångades vil�et är lägsta sur.man 
sedan 1974. 

ÖT9�RIKA Garrulus olandarius 
Kra-tig flyttning, observerades 17 daga:- 20.9 - 19.1 • Totalt Fångades 18 
nötskrikor, vilket är en me:- än det tidigare rekordet fri/in 1977. Både tida
mäss'igt och i 1lvrigt uppvisade rörelserna stora liklieter med dem tv� år �i
digare, smärre flockar s�gs röra sig frärnst fr�n SO-□ och vidare norrut in 
mot fastlandet. Stö�sta Flocken var 20 ex 23.9, totalt passerade minst 120 ex 
fram tili den 6.10, då flyttningsrörelsen avto�. 

NÖTKR.lt� Nucifraga caryocatactes 
Endast två observationer: 2 ex 8.9 och 1 ex 2a.s.

GGAsISKA Carduel�s flarnmea 
Re_ativt kraftig flyttning i oktober, nästan dagligen observe�ad fr�n den 30.9, 
oc i större antal från 8.10. Bästa dagarna 12.10 och 17.10 med 100-tals pas
serance ex. Totalt fångades 119 ex, vilket är stationens tredje bästa :-esul
tat. 

BÄ�!DELKOASNÄBB Loxia leucoptera 
1 ex f�ngades, vilket blev höstens enda obs. Tidigare 'lar fångats 10 ex 1966 
och 1 ex 1967. 

MIN)RE KORSNÄBB Loxia curvircstra 
4 ex ringmärkta och ytterligare 10 ex observerade under fyra dagar 13.B - 2.9. 

DBESTÄ.�D KORSNÄ89 Loxia sp 
�Joterad 20 dagar utspritt under '"lästen, totalt drygt 100 fåglar. 

DO�',HERRE Pyrr'lula pyrrhula 
Observerades nästen jagligen från 30.9, kraftigare flyttning 14-19.10 med 
100-tals ex. 64 ex fångades, vilket överträffas endast av 102 ex 1972.

Följande arter ar tl observerats 1979: 
Fjälluggla Nyctea scandiaca, hökuggla Surnia ulula, sparvuggla Glaucidium 
passerinum, gr�spe,t Picus canus, vitryggig hackspett Dendrococoe leucotos, 
tratihg ,acksp:tt Picoides tridactylus, lappmes Pat·us cinctus, sn:isiska 
Carduel:s �ornemanni, större korsnäbb Loxia pytvopsittacus, tallbit P:nicola 
enucleator. 
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HÄCKNINGAR 

S½Ril�TÄRNA St2ma cc?Spia Under 1979 hade en koloni om ce 35 par etablerat 
på Skeppsklubbe i f�gel3kyddsomradet. Den 17.7 fanns mån9e stora ungar på 
hä��ningsskäret, och vid besök 29.7 och 12.6 kunde 12 �espektive 4 sena ungar 
ringmärkas. 

Under de närnast föregående åren har några enstaka par häckat i området, 
men tidigare har stora kolonier förekommit. Under 1900-talets början fanns 
ca 100 par på Ljusskär och 19�9 56 par på Garkast, vilka under 1950-talet 
troligen flytt�de till Lacka trutblida, där som mest 63 ungar rlngmärktes 
under ett år. Aven denna kolon:. är numera försvunnen, m;:,n tvll ev Sv;:,riges 
största kolonier finns idac relativt nära Hartsö: 200 par vid Gunnarstenarna 
IJtanför Nynäshamn och 100 per vid Källskären, utanför Oxelösund (St3av 1976).

SILLGRISSLA Uria aalge Den 17.7 sågs minst 8 ax vid Hamnskär, där häcknings
försök kunde konstateras För fö�sta gängan. Ett ägg hittades i en vattenpöl, 
och två vuxna f�glar kunde Fengas för hand �,der ett stenblock straxt intill, 

T0'1DMUI_E Alca torda Den 17. 7 ringmärktes 3 vuxna och 50 boungar, den 29. 7 
2 boL111gar och den 12.8 ytterligare 1 bounge. Merparten Fanns pli Hamnskä:r och 
totalt häckade? ca 150 oar i Fll,;ielsky_ddsområdet. 

TDBI5GRISSLA Cepp,us grylle Två ungar ringmärktes p� Tvekräpplingarna 
den 17,7. 

OBSERVA TI □NER 

Inom fågelstatianercs varksamlietsområde noterades 148 arter under hasten 1979. 
Av dessa var endast salskrake ny f6r fågelstationen, och det totala antalet 
observerade arter 1965-79 är därför 2 '19. 

Jm inte annat anges, si!! h!lr observationermi gjorts vid Enskärs södra u.jde. 

SVARTHAKEDOPPING Podiceps auritus Observerad 12.B samt 19-20.10, då 1 ex 
rastad1: •. 

SffiRSKARll Phalacrocorax carbo Observerades i ungefär normal amfatt, ing 
(46 dagar), son mest 110 ex 7.9 och 90 ex 7.10. 

VITl'\Ir-JDAD G.&s 9ranta leucoosis 4 ex den 13.10. 

PRUTGÅS Branta be:rnicla 3 ex sträckte SV 22,9, 8 + 35 ex rastade 13.10 
sa t. 6 rastande och 3 + 35 ex sträckande SV-V 16.10. 

BLiisAND Anas penelo�e 
8.9 sträckande mot Sll. 

Observerades 6 dagar, som m;:,st 246 ex 3.9 och 130 ex 

SAU:KRAKE Merous albellus l'ly art vid stationen. Två hanar flög Förbi 11.10. 

HAVSÖRN Haliaetus albicilla Observerades 9 dagar under perioden 17 .8 - 9.10, 
som mest 2 ex 6.10 och 8.10. 

SPARVHÖK Accipiter nisus Observerades 32 dagar och 22 ex ringmärktes. 

FJÄLLVRÅK Buteo lagopus E dast 3 ex sågs, vilket är ovanligt lite. 
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T0'1f�FALK Falco tinr.u,cull.Js 
5.9. 

Atta abservetioner 18.8 - 6.9, so� mest 3 ex 

TRA�A G��s grua Sträck: 11 ex SV 5.9, hörd 2 ggr 15.9, 1 ex V 21.9 oc� 
22+3 ex i: 22.'3. 

VJ:\OARE �itton arter vada�e observerades, varav strandskata Haematopus 09tra
legua, glutLsnäppa T1•i119a nebularla, och dril19näppa Actitis h1rnoleucos var 
vanligast. 6 mindre strandpipare Charadrius dubius rastade 8.9, liksom 6 resp 
10 kustsnäppar Calidris carnrtus 30-31.8. 5 spavsnäppo:r Calidris ferruginea 
sträckte 22.9 och 1 �yrspov Limosa lapponica rastade 5.9. 

BERGJV Bubo buJ□ 1 ex 11.8. 

JORDUGGLA Asio flammeus 1 ex döda� i nät 2.10 av �äv. 

GRÖ�GÖLING Picue viridis 03serve�ad 16 jagar, 2 ex ringmärktes. 

�J:\KTERGAL Luscinia luscinia Obs2rverad 8 dagal' '7 -29.8, Fångsten av 10 ex 
är årsrekord. 

BLÅHAKE Luscinia svecica Observerad 3 dagar 29.8 - 5.9 och 2 ex f��gades. 

TAIGASÄi�GARE Phylloscopus lnornatus Ett ex fångades den 25.'3, vilket därmed 
utgör det sjätte fyndet vid stationen. 

MINDRE FLUOSNAPPARE Ficedula 'parva 
13.10. 

To�alt ringmärktes 5 ex mellan 7.9 och 

ffiFSVES Parus cristatus Dbse:'verades fyra dagar, ej åi:s11iss, 

VARFl'6E:L Lanius excubitor Endast en obs: 1 ex 2.10. 

KRIIKA Carvus cor□ne En svartkr3ka C. c. corone gjorde sträck Grsök 16-18.10. 
Ny För stationen. 

KORP Corvus corax 81 a sträckte 1 ex SV 21.10. 

GnÖ\ISIS�A Carduelis spinus Observerades 27 dagar, Flockar noterades Främst 
28.9 och 12-1 1 .10. 

LAPPSPARV Calcarius lapponicus Observerad 5. 9 och 15·. 9. 

RINGMÄl¼'iNII\IGEN 

Totalt. märkt1;s 3 D 74 fåglar av 70 arter, vilket är en låg årssullliJIB Fiir sta
tionen. Den FrEimsta orsaken var onormalt liten F�ngst av kungsf'ågel, 28!! ex 

mot ett genomsnitt på 'i 00 ex under ?□-talet och lägste årssLJTT11TJan tidigare 
var 700 ex. Kungsfågeln drabbades tydligen hårt av den relativt s·tränga vi11-
Lern 1978/79. 

Tordmule märktes i ett högt antal (95 ex) vid sommarens besök på skären 
lister om Enskär. Ävsm sillgrisslor uppehöll sig på tordmuleskären och 2 ex 
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Svartmesen uppträdde 
invasi□nsartet vid 
Enakär 1979 och -Ånga
des i st□rt antal. 

Foto: 
Arne Andersson 

kunde fängas för hand och ringmärkes. Sillgrissla !Jlev därmed nv m!:h'kart fi:ir 

stationen ocl1 totalt har nu 128 arter �ärkts vid stationen. En skräntärneko
loni hade nyetablerat sig i omr�det ocl, ur denna kunde 16 ungar märkas. 

Oe talrikaste arterna var rödhake 488, ku7gsfågel 284, lövsångare 277, tal

trast 136, gråsiska 119, bofink 118, rödvingetrast 117, grå Flugsneppa�e 113 
och talgoxe 109. Li:ivsångarfångsten '7ar fortsatt att minska, medan f'å:-1gs:;en ev 

ri:idvingetrast 6'-r den ögsta som note:,-ac;s vid stationen. Mvcket få T'ödvingett"as

tar fångades eller hördes på sträck under slutet av septent:J�r och början av 
oktober. Den 13.10 låg dill\lllan hela dagen och trastar, frem�örallt :ödvi1 �e

trast, kom under större deler av dagen in f:-ån havet på lag höjd. To·talt fång
ades 72 rödvingar, varav en myc<et hög andel utgjordes av ga�la Fågla:-. 

Av invasionsarterna så rörde svartmes p� sig och 83 !!X kunde fl'ingas och mä:-

kas, vilket är det överlägset största antalet vid stationen under ett �r. Även 
för pärluggla ( 18 ex märkta), nötskrika ( 18), gresiska ( 119) □cli damherre ( 6�)

noterades sträckor□ ge om bl a förhöjd Fångst. 

En småspov Fångades även de7na säsong av sa'lill)a rirgrnärkare som året innan, 
men det blev inget direkteterfvnd denna genG, varför fågeln kanske klarade sig 

förbi de danske jägarna. Stationens femte taigesångare närktes den 25.9 och 

en bändelkorsnäbb den 17.10. 
Bland den övriga fångsten kan nämnas sparv ök 22, ringduva 1, ho:-nuggla 3, 

nattskärre 1, näktergal 10, höksångare 2 och mindre Flugsnappare 5. 
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Taboll ,. A!r,qn;!r<ta r¼gh:r vld Hart..s..H-Er:!l'di= fllgo�t.BtlOl"I, :;e.a.1U/4 ·J.29E 

(61::-d� ·n;ie:, at Ha;:-ts�-EnSjcth• Biro O:sarvntor-1.) 

tirt (51:ocll?II) A",:n:. rlr,g,il!rkt• (t-u-cer :r!"lll'(I) 
196$-"I!! 19"19 1%S-"/9 

�nölsva- Cyqrtus oli:ir 9 g 

�jde� s,,..,-:erle ,rollsstnu 
:>u,hllk llccJoltor gentil�• 2 2 

So!rvhö'.'< A. nl!ua :19 22 121 

Jrnv,ri3k eu�ea t;ueeo 

Tor-nra1� FoJcc tifl""'-1..lflCtJlte B e 

StonFal C • ctiluotar'.u, 6 E 

Larkr l k F. m.cbuteo 2 2 

V ttc�rall 'lul lu!! anu nticl.l!I 

Strunds'<ot.o I l!."11J1:opU!:il oat.t"'J!.eguo 

5t1rre im-amlplpare Cru:·irr1:l.ri t..s hl aticule 8 e 

�..!Stp1P3-"'1? Ph..•.1.lalis �quatorolo 

� ... t • ..,är,pa Co!�dr1s cenutUD 

Sn!onäc,po C. f'1nuto 6 6 

r'. i,re-i.Upp.g C, alpine 57 ,ge 

E'"' :Colb:-.c:k.asJn Galllnego gal.lln_a;o 6 6 

"-larlcul !I ScclaoaiX' :'U9tlcol-a ? ? 

Sm�pav l,.nenl o r:,heS.PJ3 2 

P.U:bena Trtnoe tD't:MJ!!I 

Glut:;a-.lipp::1 T. neb.wirla 

Drllhnlll!')a A�tl:.i3 h1,1pol;l0l� J.} 33 

Lobb St«?TCOrHl'iUS paras!. t!cus 

Floknås l8YU9 C8t"'U!! 

5•���t!""" Stern11 CPJ r,lo e 1& 21, 

51lvart8mo s. p.a.rad\ea.e:u J 3 

51 :l.Qrloolo Ur!a ealge 2 

Toråtulo i"Uca �cJ"!ll:I 316 'l5 li "' ", 

Tobiflg:-iaell!: Cef!Pl11.J• ,;rylle 16 2 20 

Rlngd!.1'11.!I Col11Tb■ palun::IIJB ?. 

G�. C.JCuluo co�eru 97 1? ": IL. 

Spci::-V! ;gln C:louc.1.dlwn pzsae-r1ni..n 15� 15S 

Horn�gla A!1o O";l.IB 17 3 20 

Jordu"' �la n. r:.einreu11 s G 

F'ärlu;gle A!!!gi,lh.10 r\.oncreu& 35� ,a 372 

rll!cco��r:,, Caprl.,..lgCJ!I eun,pneu, 7 8 

-ornsvele Ap,..! apu, ?.; 7'; 

f( ungsfistt.ore A.lceda �tthl� 2 2 

Gökt11lo J•rx to:-q:.dl� 59 G} 

Gi-f f�ll-9 P!cuo v!r!dls �5 < :;(J 

5pllli<rA<a O:,,,ocot1Ua -n,rt!w 62 65 

Stt,rre ack!pett uend.;ocapoe �jo: 2.18 1:. 234 

'Jitr>;gQl!i �•cl<•paH O. leucoU:m 1 

•1lr:fre eck15p2tt D. '111ror ;2? ,. ,,,, 

T=etAig t>ru:�sac t P!coldes t:.idac\�l.u• 15 15 
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Al'"\ (Spscles) l\n:al c!r,g<ll!!.."°<lO (iJu,d,ee r.inq�:5) �tctryrd (·Ra-cover11!'3) 
1%s-,a ,m 1965-79 19"3 'll?6!i-79 

5e:,;rnrka· Ereirophtlh:r· �l�etrfo 
aacksyala fi1par�a .r!p.ar.1a 4 

Lcdi.:1t:,,o.lo Hlrui100 .rus�ico ·64 6" 
lhJ:JOoJt:!lD Oe.Hchcn 1Jr:ilca 63 6J 

T.1·�dpl plll:k� l\nttJu,i l:l'lvlall• J_33 -., )1.� 2 

�n·Qup:pl�:'<a· "· prtitm�ts�6 Ge 17 ffi 

S'<tlrp!plllr�a A. &PlnJletr.t1 18 15 

GUlUrla "fctoc1ll� r!;:va ?G '16 1 
!iNdc,!irlo ri. •lb.! SS!l 43 s:u 3 

S!densv.ane lkr.,bycHL,, ga1:=ulua s s 

_�rdan.,-g Troglody teo t:-ogiodv'O• 2>5 27 27< 

.11=irne:::urv ?runclla 1r0cfulerl! 131 17 <i.a 
R�iJt,,ke E'�llr.2cua f'L:tn!rn:le S:i67 4!!1! 64� 2? 
l•iHkt<,rqel Lv.a::1n13 ll:9clnia 28 10 Je 

Olåhi:!ko l. svcci� 53 2 55 

Svart röds:.j'frt P!"Ocr.!cu.1'1.r.l ocllrl!l'cc 1 

�UootJOrt Ph. p�,\CuTU8 11,25 69 1�91, � 

AtJ�<9kVDtta Soxlcal" b:"c:Wtc 1'0 5 1� 

S�ianokviltta D.enanthe o�neri:r.e 321 ,� }Y., 

�lrQtrast f".Jl'ÖU� �Ql'C('..E:OU5 I 

�oHrool T. :,-;erulo 1,21+ 59 493 2 1□'

�:;:'lt�tnt:ll I. c,. lurh ,;9 13 oZ _j 

Taltr>:st T. Dtlllorc,lo,, 1)00 us ,,.:ii; 33 
ilBd vinge n-e,i t T. 111ac:_"!]: 302 

-
i1

7 
�19 2 

Duboeltra,t ,. 1/'lac�vorw· 12 ,� 1 

G1·�•h:lPl>'>�l'IQOl'O Loc�:alla nce.V!iJ ,. 

e�v_oango:-e �r:.roc.er,halus ,i:hoor.oc!tnuc 1'I 18 
R�rså

ag
a!'e -1. ucl:rp2i:::e'\.i::; 21 22 

/tll:-r,c.å�re �j p;ioli:t!5 ic�lna 2,. 2 z; 
RUdotruplg sflngere S�• l'v!Q cen�Uians 

li��ot
i
�"<! 5. n1,0.d!: 1•1g 2 121 

-�r-aec-gare 5. Ct.ll'l'UC:'.!: 1!.0J 73 1f173 5 

,förr1 å-,iJD<e s. caarru s 5J1 23 $, 

T-.,3dgs1'Öo,,t!'Q8r e 5. b�dn 785 51 !!3E 

Svodr.!Jtta s. •trlca�! lle ;!.4 51 1�25 a· •

1•1orda'.J�1re P.-ylloocoous bOn<alla 

� ... ..,g;:irä:iel.GjngaT'e "h. p;'G�ulus 2 2 

-Teigaaä getg fh. !nc:-n�ta 5 

Vlaooän�•re Pa.· o:-...orzt· 1 
GC'�nD!i119aro Pl"I •• !J�:ilotr!x 102 15 115 

Gren.'!;8ng.ore ? co!l';blbt �09 5 52S 4 

�ö\,aångari! =h. t,r.1:Jc��i1 __ s 9140 2'i7 9�17 1S 

Kungs'ågel -eguluo reg,.du5 1Z5'73. 2c!, 12cl57 ?S 

G�å :'lugo;izpa.!rB :-1u.11cicupi1 ntr}!lln 2D20 1�? 2'3} 

i1lndtt "'L..;A,r,appnre t"lced!J"la ;3rve 46 s s-

l'n.l�b..-doFlug,na;ipac� f. tilblca!_l..!:s 2 2 
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5 ... attv! L 'f'lugsn�pµoi'-;;;· f!�d1.1l.a ti�pi:.!euca 
:ii-::j�rt.ljC51 flegt tt1ot�s cu1.:rt;!tua 
=-neta Pat•u!J p�ll.1'3!:rts 
Tnll,ti o;rJ .:i. mo-tun.tS 
-01"!:<"flC� F. crl9lm:,"..S 

lnl.g:ix�- I'=. rns_:C!r 
.�fat�M.r:J::.! 5!; tu ;u�QPr.J 
Trti�'!<r'JP�t'C Ce:-lhla f!J.'11Ll�1"1s 

Solil"mflJ':Jll Lng Or-Solu!! 0:inl1.m 
TUV"'..!.�otn la�h.:.!!t r.oi!-ua-ic 
b'a::-f'?inol L. e_xa�l ::u:
Nöt-s�rfäa Gar-rulLJ5 glsnd�ius 
�k::1t� r-tco. ptcn 

MtHkrtlk� r-.'udt;-:!c il c.,r,m;::at.-ac�e.s 
K:--5:ki: · Cor.vu·!l r::cu'0ne 
=i':'.OfC s:tU:'"'llJS VclQO:'"i-9 
Pilfink Pa�o&r r.on:..ar.,_,g 
:tar!..-,..: F'vlr1ulll� cUP...lt.!�u 

-S�:-gr�nk; F. rcnl�f"rslniJ�lln 
(i.-tl��i�� �:arduelis chl:o,i--G 
3'-;.ei:::l..:.t.FJ c. c�dc.elis 
G:;i:in;s1Bka C. ·s!?!i-u . .fl 

1J.Lrit�rhr:.!npl�rig c. f1:}\•!!'.'Clstrio 
G:1\51skti r:. flnrr-,�n 
SntJs.iGka C �.:Jr-t:$101nl 
--aifr·.::::21k□f iGnättlJ l.Dx.13 1=ucopt=�-a 
111...,jr-o kcrrs.--1:ibtl L.. cu:-1.•i::-nBtHi· 

Raae1·�1nk G'arooos�tJ:S c.r1;"::/1!"l.--;u!:l 
Tatl.ol'";i P11"lfcol;:;i eflt.lC!�a�o:
Oon-P.r:;:ol! Fvr:hul.1! p,;:-:-ula 
La::p1:1i:1::i:i.1 Crilcor! us l.n;;-pardcu.s. 
Sul::ipa:.:\.1 Er'lb�rlla d.:::-1r.t:!llc 

O::-tt:lt!nsp::'.l;-v E: • ..-.;;rtuli=lr.:.J 
Vldi:!S�ilt"U E. :;,ust;_;,i:� 
_:3fl1,,-�p3!':'.J, E .. [.�hae"'l-��lug 
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ATERFYND OCH KONTROLLER 

F� �terfynd repporterades genom ringmärkningscentralen under 1979. Från och 

med augusti 1979 lades �terfyndsregistreringen över på data, vilket resulte

rade i att inga återFyndsrapporter kom under resten av året. Först i bärjan 

av 1980 bäl'jede rapporteringen at-t Fungera igen. Fram t o m april 1980 har 

10 återfynd från 1979 inkofllllit. Endast ett av fynden härör från Sverige, tre 

Från de övriga nordiska länderna, fem från resten av Europa och ett från 

Algeriet. 

Två nya återfyndsarter har tillkormiit, morkulla och göktyta. Morkullan 

återfanns i Frankrike under februari och göktytan fl\ngades på Christiansö, 

B□rnh□L� under vårflyttningen. �terfynd, som resultat av den ökade ringmärk

ningen av tordmule, fortsätter att droppa in, 3 st unde� 1979. Tv� höstfynd, 

varav en ungfågel fastnade i fisknät vid Norrsund, Gästrikland och därmed 

följer mönstret för tidig3re återfynd genom att ha strövat norrut, medan den 

andr� en Fjolårin� avvek genC1111 3tt bli skjuten i yttr: delen av Osl□fjorden. 

Den tredje, som var märkt 19?8, blev skjuten i mars 1579 vid �atholm på Jyl

land, Danmark, pga oljeskador. En tordmul� märkt som unge på Hamnskär 1977,,
kontrollerades genom nätfångst på födelseskäret under sommaren. 

I likhet med tidigare fynd av arten rapp□rterades tvl!i koltrastcJr återfunna 

döda under februari i England. Även återfynden av taltrast i Spanien och röd

hake i Algeriet stämmer med tidigare fynd. 

Ingi;i främmande kontroller gjordes under 1979, vilk!::'t är ovanligt. 

Teckenförklaring 

I efterföljande uppställning används nedanståenqe tecken och förkortningar. 

pull unge på häckplatsen, oflygg eller flygg (nestling) 

11'\ fågel i sitt Första kalenderår (bird in its first year) 

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

er 

+. 

X 

C-x) 

V 

hane (male) 

skjuten (shot) 

funnen död (found dead) 

funnen sju� eller skadad, senare avliden 
later deai:I) 

(f□und sick or wunded, 

fångad och släppt med sin ring (caught and released with ring 
intact) 
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c? f3ngad, dess vidare öden okända (caught, its further fate unknown) 

/?/ fyndsätt obekant (manner of recovery unknown) 

Understrukna nummer 2nger 3tt ringEn har returnerats till ringmärkningscent

raler. Märkningarna har gjorts på Enskär (5B.41�J/17.29E), 9älinge sn, Söder

manland, då inget annat anges. 

�terfynd inrapporterade under 1979 (Recovaries recieved during 1979) 

Morkulla• (Scolopax rusticola) 
6,0S2.562 1K+ 21.10.78 

Tordmule 
7.051.358 

+ 02,02.79

(Alca torda) 
pull 16.07,78 
+ 08.10. 79

Vergt-de-Biron 44. 3B'.\J/OO, l,6E, Dordogne, 
FRANKRIKE 

Hamnskär 58.41P,/17.34E 
Yttre Oslofjord 59.1Dl'J/10,45E, Jstfold 1 

NORGE 

7,051.392 pull 16.07,78 Hamnskär sa.41N/17.34E 
(x) 15.03. 79 Katholm 56.22�./10.54E, Jylland, DANMARK

7.059.211 pull 17.07.79 Hamnskär 58.41N/17,34E 
X 04.11.79 SE G�shällan 61.00V17.,8E, Norrsundet, 

Gäetrikl21d 

Göktyta (Jynx torquilla) 
3,232,179 1K+ 02.09.78 

v 13.05.79 Christians□ 55.19�J/15.12E, Bornholm, DAilJMARK 

Rödha�e (Erithacus rubecula) 
AA 74.988 2K+ 23.09. 79 

c? 17. 10. 79 Tipaza 36.35N/02.25E, Alger, ALGERIET

Koltrast 
1..156.765 

(Turdus merula) 
1K d 01. 11. 78
X 20.02. 79 

4.156.B26 1K 06.10, 7B 

Epworth 53.32fl!/00.49W, Lincoln, ENGLA�D

X 05.02. 79 Fulbourn 52. ·J2N/00.14E, Ca11bridge, Ei"\IGLAND 

Taltrast (Turdus philomelos) 
4.155.573 1K 05. 10. 77

/?/ 28.12.78

Stare (Sturnus vulgaris) 
4.140.288 1K 02,08.76 

C�gollos Vega 37.17N/03.34W, Granada, 
SPANIEN 

+ 11.12.78 Oostend� 51.13N/□2.55E, West-Vlaanderen,
BELG-�N 
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SUMMARY 

The abave paper is the annu;;il report af 1979 from Hartsö-Enskär Bird Dbserva

tory (58.41N/17.29E), Södermanland, Sweden. 

The observato:-y was r�anned mainly during the autumn, fram mid-Auguat ta 

the end af Dctober, but ringing expeditions in the surrounding archipelagou 

were performed during the breeding season. A new colony □f Caspian Tern, Sterna 

caspia (35 pairs) had been established and 16 pullus were ringed. 93 pull and 

3 ad of Razorbill, Alca torda, 2 pull Black Guill?.not, Ceppus gr�lle and 2 ad 

Gui liemot, Uria aalge were als□ ringed. Gui llemot had their Fi rst breedi ng 

attempt and became a new ringed specie to the station. 

3 074 birds af 70 species were ringed with highest Figures For Robin, Eritha

cus rubecula (488 ringed) rollowed by Goldcrest, Regulus regulus 284, Will□w 

Warbler, Phylloscopus trochilus 277, Song Thrush, TL!1'dus philomelos 136 and 

Redpoll, Carduelis Flammea 1'i9. The figure for Goldcrest, Regulus regulus is 

the lowest dL.ll'ing the seventies. 

8iometrics were noted "or Willow Warbler, Phylloscopus trochilus and irrup

tive species. 

Irruptions were noted for Coal Tit, Parus eter (83 ringed), Tengmalms Dwl, 

Aegolius runereus { 18) , Jay, Garrulus glanda.rius ( 18) , Redpoll, Carduelis 

flamea {119) and Bullfinch, Pyrrhula pyl'.rhu·a (54). □ne Two-barred Crossbill, 

Loxia leucoptera was ringed 17.10. 

The only real rarity ringed was one YEllow-browed Warbler, Phylloscopus 

inornatus (25.9). 

Manus inkommet maj 1980 

Lennar� Wahlen, Särg�rdsgatan 24, 5-582 39 Linköping 

Hans Pettersson, H�nsta, S-740 33 Vattholma 
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Flyttande stenskvättor vid Enskär
.J;'.

Migrating Wheatears Oenamhe oenamhe at Enskär. east central Sweden 

Ingemar Nord 

I en tidigare artikel (Nord 1971) redovisades bl a- stenskvättans flytt
ningsförlopp vid Enskär mycket översik-tligt för perioden 1965-1971. Re
dovisningen byggde pA antalet ringmärkta fåglar och för dessa var medi� 
andatum (50 % av fångsten) den 30 augusti. Senaste observationen under 
hösten var 29 september (1971). 

Flertalet stenskvättar som fångas på hösten är ungf�glar (73 %) var
till kommer icke åldersbestämda - flertalet säkerligen ungfåglar (9 %)·. 
Andelen som bestämts till adulta är 18 % (36 av 197 ex åren 1955-1972). 
Under de 5-dagarsperioder då minst 10 stenskvättar Fångats, ökar ande
len gamla Fåglar med tiden, men ökningen är inte signifikant, liksom in

te heller den minskning som sker för årsungar. 
I Figur 1 redovisas den totala fångsten 1965-1972 i femdagarsperio

der med början 1 augusti. Av de 197 ex har bara 15 (8 %) bestämts till 
� (perioderna 5-8). Hanarnas procentuella andel har lagts in i fig. 1. 
Andelen ökar signifikant (r=D.97, P<0.05) enligt formeln Y. = 3.31X -
- 10.99 (X = periodens nummer). 

17 fåglar (9 %} bestämdes till i (periooerna 2-12). Andelen bestäm
da e ligger helt konstant på ca 6 % under period 3-8, men ökar till 20 

resp 30 % i perioderna 9 och 10. 
Av ovanstlende Framgår att gamla (2K+) fåglar odh årsungar (1K) flyt

tar bort nästan parallellt, medan honorna flyttar n�got före hanarna. 

lllNGLÄNGD 

Dm hanar"na flyttar senare än honorna (generellt sett och inte bara de 
ex. som kunnat könsbestämmas) och har längre vingar än honorna, borde 
medel vinglängden öka under höstens g·ång. Det gör den ( se fig. 1) enligt 
formeln V =  0.6080X + 92.6160, där X =  periodens nummer (r=0.94, P< 
0.01). Att ·d har längre vinge än i är ingen nyhet. I tabell 1 har vinQ
l�n-gderna på Enskär redovisats tillsammans med nagra li tteraturuppgi f
ter. Enskärsmåtten är huvudsakligen tagna 1966 med kompletteringar 1970, 

�eddelande nr 36 från Hartsö-Enskär fågelstation . 
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Fig. 1. 
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Stenskvättan på Enskär 1965-1972. Total fångst, n=197---; 
vinglä®d, 11=75----; regression vinge (Y=□.6�X+92,62, r= 
0.9404 )---- ; andel �• n=15-·-·-·-; regression andel o 
(Y=3.31X.-10.99, r=□.9698 ·) -·-·-·-. Period 1 = 1-5 sug etc. 

Oenanthe aenanthe at Enskär 1965-1972. Total fångst= No. af 
ringed birds, vinglängd= wing length, andel =%. 

mm 90 95 100 105 110 
oener,the a �. ,�,......-11.....,._..--4-1-............. , -1-1 �. .......-.,--+1 ...... , ............. -r-1. I 
EnskHr juv. (aZ) 
Enakär 

Färöarne (S�lomonaen) 
Sverige (Vaurie) 
Sverige (Svensson) 
Skandinav. (Selomonsen) 
Tyskland (Nietha1R11er) 
Cepr1 (Jenning) 
leucorrhoa 8 
Grönland (Nietharmier) 
Gr6nland (Vaurie) 
Grönland (Selomonsen) 
? tweigold enl. Svensson) 
Island (Salomonsen) 

oenanthe i 
Enekär juv. (c3$>) 

• 

Enskär 
-----11---+-_-_-_-_-�-_-_:_ __ FMröarna (Solcmcn9en) 

Skandln. (5alomon9en) 
Sverige {Svensson) 
Tyskland (Nietha"'mer} 
Cepri (Jenning) ------+----

leu�orrhoa � --------<f------+-----+-----+----------< 
Grönland (Sslomonsen) 
Grtlnland (�lel tofte) 
Grtlnland (Niethemmer) 
7 (Weigold enl. Svensson} 
Island {Salomnnsen} 

•. , I 
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Fig. 2. Vinglängd hos stenskvättar på Enskär, jämförd med 5 ex i 
Sparreholm, Srm C•) samt litteraturuppgifter (jfr Tab. 1). 

Wing length af Denanthe oenanthe at Enskär compared ta pub
lished data and 5 inds. from Södermanland <•). Cf Tab. 1. 

33 

100 

99 

12 

96 

97 

96 

95 

94 



19?1 och 19?3. Maximimetoden har använts. 

Även om materialet är litet, framg�r att vinglängden hosa är signi

fikant större än hos i (t-test, tabell 3). Detsamma gäller a - juv. och 

d - flygg, vilket tyder på att det ingår Fler 9 än d bland årsungar och 

ick_e åldersbestämda Fåglar. 

Som vanligt saknas standardavvikelsen i nästan alla publicera.de upp

gifter, varför t-test inte kunnat utföras. 

Jennings (1963)- vårmateri�l från Capri skiljer sig från Enskär. Både 

d och 9 har signifikant kortare vingar i Capri-materialet, men det be

höver inte innebära att dessa stenskvätter skulle tillhöra en sydligare 

population än Enskärs-fåglarna. Skillnaden kan helt bero på det slitage 

som skett sedan Föregående ruggning, som ägde rum före höstflyttningen. 

I övrigt framgå: av tabell 1 och fig. 2 att vinglängderna avtar från 

norr till söder och att Enskärs-materialet knappast innehåller några ex. 

av rasen leucorrh□a, som finns på Grönland och Island. 

VIKT 

För vikterna (insamlade 1966 och kompletterade 19?3) finns ingen skill

nad mellan könen eller olika ålder. M□t Capri-stenskvättorna finns en 

signifikant skillnad (tab. 3): årsungarna på Enskär var tyngre än honor

na på Capri, men förklaringen kan ligga i Flygsträckan under sista etap

pen färe vägningen. 

Skillnaden mot leucorrh□a på Fair Isle är inte märklig. Före Atlant

flyttningen måste dessa stenskvättar ha laddat upp sin fettreserv bort

åt 100 % till vikter på 40 g eller mer. M□reau (19?2) nämner ett e�. 

som ökade T1 % i vikt på 6 dagar. Några sådana uppladdningar behtiver 

stenskvätt□rna inte göra i Sverige, utan de har i stort sett samma av

resevikt som no_malvikt. 

RELATION VINGE - VIKT 

Varken på Enskä� eller Capri skiljer sig vikten signifikant mellan kö

nen, även om hanarna i båda fallen vägde något mer. Vingarna var signi

fikant längre. hos a på båda ställena { tab. 3 resp P < 0. □□ 1 för Capri) 

och därmed borde någon kouelati□n inte erhållas mellan vinglängd och 

vild (Enskär: P > 0.05). 

EGNA KONTROLLER 

För åren 1955-19?2 finns 14 egna kontroller enligt Följande: 
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Tabell 1. Vinglängd hos stenskvätta. Enskär, Södermanland (Srm). 

Wing length in 0enanthe oenanthe. 

Författare Plats 
Author Pli3ce 1) 

De. oe. □enanthe 

Svensson 

Enskär 

Enskär 

Enskär 

Enskär 

Srm 
Srm 

Srm 

Sverige 

Uaurie Sverige 

Tid 
Time 2) 

08-09

08-09

08-09
08-09

07 

07 
08 

Sal□m□nsen Skandinav. 

Salomonsen Färöarna 

Nietharnmer· Tyskland 

Jenning Capri 

Svensson Sverige 

05 

Salomonsen Skandinav. -

Salom□nsen Färöarna 
Niethammer Ty5kland 

Jenning Capri 

De. oe. leucorrhoa 

Niethamm�r Grönland? 

Uaurie Grönland 
Sal□m□nsen Grönland 
Sal□monsen Island 
Weigold 3) 

Niethammer Grönland? 

Sal□m□nsen Grönland 
Meltofte Grönland 
Salomonsen Isli3nd 

Weigald 3) 

05 

05 

Ald. Kon 
Age Sex 

i3d. a 

ad. !j! 
juv. -

fl. -

ad. o
ad. !j! 

juv. -

a 
a 

a 

a 
ad. a 

ad. ö 

'i' 
ad. '? 
ad. 'i' 
ad. 'i' 

ad. !i! 

0 
a 
0 

!j! 
ad. '? 
ad. 'i' 

ad. !j! 

!j! 

Antal lnterv. Medelv. Std.avv. 
Number 4) Mean Std.dev. 

B(4} 

10(6) 

56(31} 

6(3) 

3 

59 

10 

56 

22 
11 

20 
28 

36 
13 

4 

41 

10 
36 
49 

37 

23 

97-101

87-99
91-102

94-95

95 
91 

91-95

99.3 
94-. 5 

95.2 

95.2 

92.7 

92-100 -
94-101 98

92-99 96.38 

97-103 99.51
53-98 95.4 

93-100 95.25

90-95
89-97 93.22 

95-101 97.54
89-95

87-95 92.44 

102-110 -

1.2817 

3.7491 

2.2781 
0.9832 

2.0817 

1.5853 

2.1570 

100-109 105

102-110 105.00
99-107 102.55 -
100-110 -

100-108 -
100-108 103.37 -

102

95-103 98.81

96-105 -

1) Srrn = Södermanland, Sweden. Sverige = Sweden. Tyskland= Germany.
Grönland= Greenland. FBröarne = Feroes. Island= Iceland.

2) 08 = Aug. etc.
3) According ta Svensson (1970).
4) Number of wings (number of individuels in paranthesis)
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Tabell 2. Vikt h□s stenskvätta p& Enskär� Si:idErmanland ( 1966 & 1973). 

Weight in Denanthe □Enanthe. 

Författare Plats Tid a1d. Kön Antal Interv. i"iedelv. Std.avv. 
Auth□r Place 1) lime 2) Age Sex Number Mean Std.dev. 

Oe. □e. □enanthe 

Enskär 08-09 ad. ö 4 22.0-25.5 23.75 1 .8046 

Enskär 08-09 ad. 'i! 3 19.5-23.9 22.27 2.4090 

Enskär 08-09 juv. - 25 19.2-25.4 22.59 1.5959 

Enskäl' 08-09 fl. 3 19.0-24.5 21.03 3 • □ -172 

Svensson SvErige? 71 19-33

.Jenning Capri 05 ed. ö 9 22.1.!.0.5(1.5000) 

Jenning Capri 05 ad. � 17 21.2.!.□ -4(1.6492) 

De. oe. leucorrhoa 

Meltofte rönland 05 ad. 'i! 1 19 

Weigold 3) 20.5-46.5 -

Oavis 4) Fair Isle 09 62 30.77,:t0.38(2.9921) 

1) Sverige Swsden. 2) 08 Aug. etc. 3) According to Svensson (1970).

4) Acc□rding ta Nisbet (1963).

Tabell 3. Resultat av t-test mellan vinglängdens och viktens medelvärden. 

Vinge 

Enskär 
Enskär 

Ensk. 
Enskär 
Vikt -

Enskär 

Enskär 
Ensk. 
Enskär 
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Student's t-test af the means. - = P<0.001, - .. P<0.01, 
,,: = P < 0.05, n.s. = not significant. 

Enskär i Enskär juv Enskär fl Srm juv Capri iJ Capri 'i!

- Wing len9th

iJ - = - -

i n.s. n.s. � 

juv n.s. ,t n.s. -

fl n.s. -

Weight Fair lsle 

ö n.s. n.s. n.s. - n.s.

'i! n.s. n.s. n.s.

juv n.s. n.s. -

fl n.s. n.s.



Antal kontroller efter X dagar/år. 
Number a f recaptures after X days/years. 

1 2 3 4 5 6 dagar 1 år 

2 3 4 2 2 1 

Ettårs f ågeln märktes som 1K 700824 p� norra udden och kontrollerades 

som 2K+ � 710814-710827 på södra udden. Det kan röra sig om en lokal 

häckfågel men också om en genomsträckare som besökt samme lokal två år 
i följd. aterfynden i april-juni av 3 svenska pull.- och 1 juv.-märkta 
låg mellan 11. □ och 29.1 km fr2n märk�letsen, i genomsni"t 16.0�8.73 

(std.avv.). Det tyder på stor ortstrohet mot födelseplatsen! 

ÄTERFYND 

Fyra återfynd har gjorts tom 1978 ev då 321 märkta stenskvättar 

(1.25%): 

2.191,.317 1K 
+ 

2.194.033 1K 
X 

2.375.515 1K 
/?/ 

2.340.337 1K 
V 

08.09.66 
28.J9.66

16.08.65 
20.05.67 

07.09.72 
22.0S.72 

24.08.70 
15.04.75 

Piss 43.43N-10.24E, ITALIEN (0-0-20, 
riktning 199° 22•, ·1732.4 km, 86.6 km/ 
dygn) 

3oholmen 56 .15N-18.42E, Runmarö, Uppland 
(0-9-4, 47 23', 93.9 km) 

Almenno 45.45N-09.35E, Bergamo, ITALIEN 
(0-0-15, 203°1.4', 1532.0 km, 102.1 km/ 
dygn) 

Lava�na 44.1�N-09.21E, Genova, ITALIEN 
(4-7-22, 202 42', 1689.7 km) 

Att tre av återfynden gjorts i Italien förvånar knappast, men fek

tiskt finns bland RC:s 15 �terfynd 1960-1971 endast ett till i Italien 
(Österlöf 1964-1980). 

Tio svenskm�rkta stenskvättar �terfunna i augusti - oktober+ april 

(en märkt på Enskär, se ovan) befann sig i riktning 2□8° oe'�9°07'(std. 
avv.), dvs SSW från märkplatsen och på avstånd från 671.5 till 2694.2 

km (i genomsnitt 1636.6 km= södra Frankrike). 
En jämförelse mellan Enskärs tre längfynd (alla märkta i aug.-sept.) 

ach tre från Örskär i NE Uppland (alla märkta i maj) ger en signifikant 
skillnad (P< 0.05) mellan riktningarna till återfyndsorten. För Enskär 

var riktningen 201 °55'±2 u 17' (std.avv.) och för Örskär 213 °47'�4 °53' 

(std.avv.). Fåglarna som f�ngades i maj på Örskär var sannolikt p� väg 
l�ngt norrut och kanske flyttar oessa mera SW än SSW. En ad� märkt i

maj p� Gotska Sandön �terfenns nästa �r i maj mycket riktigt i Murmansk
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vid ishavskusten. Merparten av de finska �terfynden ligger både i norra 
Italien och södra Frankrike och märkplatsen framgår inte (Nordström 1963) 
men några Fynd 1966 och 1967 tyder på att sydfinska märkningar Aterfinns 

ostligare än nordfinska (Sten 1968, 1969). 
Varifrån Enskärs-Fåglarna kommer er ovisst, men maj-Fyndet vid RunmarD 

antyder östra Svealand och kanske södra Finland. 

Sl.lMMARY 
At Hartsö-Enskär Bird Ringing Station (SB.41r-17.29E) in Södermanland, 
east central Sweden, 197 Denanthe oenanthe were ringed in august and 
september 1965-1972 (Fig. 1). Juveniles 3mounted to 73 %, fullgrowns 
ta 9 % and adults ta 18 % with a slight but not signifioant increase 
in adults during the autumn. 

The Few males (8%) captured indicate an increaeing share af males 
(P < .05) during the auturnn (Fig. 1). The female share was constant. 

The increasing wing lengths (Fig. 1) correspond ta the fact that ma
les are passing Enskär later than the females. The wing lengths are 
presented in Fig. 2 and Tabell 1. The shorter wings on Capri in mev 
(Tabell 3) could be explained by the wearing af primaries since last 
moult. 

The weights are presented in Tabell 2 and 3. There is no correletion 
between wing length and weight at Enskär (P >.05). 

There are only 13 recaptures w�thin 6 days and another one efter □ne 
year. Another four swedish birds (3 pulli, 1 juv.) recovered in april -
june hed returned nearly ta the place af birth (16.□�8.?3 km/std.dev./), 
indicating a great "Ortstreue" in i;he species_. 

Out □F 321 ringed in 1965-19?8 only four (1.25%) were recovered else
where (three in Italy). Ten swedish recoveries in august - oct□ber and 
april (one) were made in the 55W direction 2□8°

□8'+9 O?'(std.dev.) and 
at a meen distance of 1,636.6 km (671 - 2,694 km) From the ringing pla
ce. 

Spring birds ringed ig may at Örskär, n□rtheastern Uppland, had a re
covery direction gf 213 47'+� 0 53', which is different (P < .05) from tho
se af Enskär (201 56'+2° 1?'). Another may ringing were recovered at Mur
mansk, northwestern USSR, indicating a northern □rigin for these may 
migrators. The northern wheatears might fly more westerly during autumn 
than birds from south and central Sweden. 

The origin af the wheateers ringed at Enskär is indicated by □ne af 
the rec□veries: east central 5weden. 
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Notiser 

Gräsand som kleptoparasit på Vigg 

Johan Ehrlen 

åndagen den 5 april 979 observerade jag en viggflock om ca 35 ex vid Ulv
sundets fäi:jeläge på norra M:irkti. I Flocken uppehöll sig en hontecknad gräs
and. Viggarna var sysselsatta rned att dyka eftar mllusker, vilket tycktes 
e'ke med stor fram;i;ng, medan gräsanden förhöll sig avvaktande. När någon 
vigg åt2rvände till ytan med föda efter en lyckad dykning, vände gräsa11oen 
snabbt dit, förföljde och atta��e�ade viggen i frå�a, bl a 9enom att jra i 
stjärten. Detta resulterade i att viggen försökte fly cc dl:!rvid oftast 
släppte bytet, varpä gräsanden ·nycket snabbt f3,gade uop det och förtärde 
det utan några synbara problem. 

Denna jakt p�gick så länge ·ag befann mig på platsen ocr verkad_ väl in
övad. Under ca 30 minuter bevittnade jag ett 50-tal attackex, varav mer i:in 
hälften slutade med att gräsa�den kun�e förtärn det erövrade bytet. Detta 
skulle tyda på att gräsanden gott och väl skulle kunr,a Lc!va p� vad den e�öv
rade från viggflocken. 

Isfc:lrhålla,dana vid obse.rvationstillfället var inte speciellt sve1:-a, men 
tidigare under vintern hade öppet vatten, fi:i!'uto,n vid Ulvsundets färjränna, 
enda3t ver;i. t tillgängligt vid 5kan3sundets och Oaxens färjor och i viss· m�n 
vid Pålsundet. Alla lokalerna är beläona vid norra och 111ellerste f'/,ö:-kfi. P� 
dess3 ställen är det mestadels rätt djupt och förnodliger sv�rt P .. r simänder 
att Finn3 föda. Detta �aktun kan JJijjligen ha oidragit till atc utveckla 
ovann2111nda beteende. 

Johan Ehrlen, Erik Dahlbergs väg 40 A, 151 31 Södertälje 

Oykande simänder 

Arne Andersson 

Att gräsanden, Anas platyrhynch□s, dy er efter Föda amnämnes i litteraturen 
som varande en sällsynt Företeelse. 

Av de ca 100 �räsä,derna, som uppehöll sig i Nyköpingsån invid Elverket 
under mars rnlnad, iakttogs övervägande dalen sa11 dykande. Både !·anor och 
hanar dök regelbundet vid mina besök p/'c platsen. Djupet varierade Frilin ca 
'I meter invid stranden till 3-4 meter på de djupaste ställena. Tiden som 
förflöt då de var under vattenytan uppgick som mest till '111 sekunder. 

Att tillgången på föda på "vippavstE'ind" i vinterns slutskede bi:irjar tryta 
på en lokal, som hela vintern nyst ett 100 tal änder, är troligt, 111En ati 
det ;mbart skulle vara matbrist som utläst det ta :ieteende motsäges av att 
p� den övriga isfria �strlickan jag besökte� gs änder so� sökte föda p- Fi:ir 
arten mera n□r11ala sätt. I/ad för slags föda sam lockade änderna at-1; dyka 
kunde jag inte avgfira. 

Arne Andersson, Tängsta g.\lrd, 610 55 Stigtointa 
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FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 

Utgö� en regi□nalavdelni7g av Sveriges Ornitologiska Fdrening (SOF) och är 

huvudman för Hert5ö-Enskär fågelstation. 

Fiirc!ningen är ideell och verk.ar För vidgad kännedorr om och bättre levnadsbe

tingr,lser för de sö=mJJåndska fllglarna samt att bland allmänheten sprir:!a intres

se för ornitologi oct1 naturvård. 

Detta fö:i::öker vl förverkliga genom en verksamh2t Eom omfattölr hl a 

• Inventeri 7ga::- .:itt, andra understikm.ngar

• Årlig fågelrapportering

• Hartsö-Enekär f�gel3tation

Styrelse 

OrdFörande Lai c Xarlsson 

1f- Fågelskyddsarbete 

'f Tidskriften Fåglar i Sörmland 

'f. Sammankomster och exkursioner 

Finningavägen 628, 152 00 Strängnäs Tel 0152/15108 

Sekreterare Claes Sved-indh 
Badhusgatan BA, 613 00 Oxelösund 

Kassör Gunnar Sjöö 

Övriga 

Medlemskap 

Brenäsvägen 23, 641 00 Katri:,eholm Tel 0150/52071 

Steran Bengtsson, Vadsbrovägen 12, 150 20 Järna 
Stefan Bleckert, Heljestrandsgatan 3A, 633 41, Eskilstuna 
Anders Bylin, Lövsunds gård, 610 60 Tystberga 
Hans Pettersson, Hånsts, 740 33 Vatthol.ma 

Se anslagets andrasida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELST A TION 

St.iti□nen ligger i Sörmlands yttre skärgård 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 ev mesar, siskor, 

hackspettar och ugglor. 

Statiornm bemannas främst av ringmärkare och essistenter från Stiderrnanland. 

Upplärni g □c vidareutbildning av personal sker årligen och nya medarbetare 

6r välkomna att deltaga i ve�ksemhEten. 

Medlemmar är □eks� välkomne att besöka stationen och får rabatt på båtresan. 

Förläggning sker i tält. 

Kontaktman är Lennart Wahlen, Särgårdsgatan 24, 582 39 Linköping 

Tel 013/17 67 24 
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