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Svensk tågelatlas i Södermanland 1980 

Swoclish Blrd Atlas in Södermanland, results up to 1980 

Bo Ljungberg 

Prajektel: Svensk "'ågelatlas so"!l nu p;\\gått i sju illr är FtL de "lesta ett väl

känt begrepp. Huvudsyft2t med fegelstlasen är att efter tio �rs inventeringar 

kunna prescntex:a deteljerade uppgifter om de svenska Fågelarte�1as häcknings

utbredning. I sörmlandsi·egi□nen har deltagerint:-esset varit stort och järn"i:irt 

med övrige delar ev l2noet ligger vi bre till. Rapp01'tering Fr;\\n f.ågeletlas

erbetet har fortlöpande skett i denna tidskrift (se referenser). 

IfllVENTERING5LÄGE 

Tnfiir 19&0 års fältsäsong 1ade �3 personer teckna-:. sig fii:: salml8nlegt 65 atlas

rutor. Av dessa f-Eit'digirventerades 22, medan 22 andra ko11 att bli delvis in

venterade. Från 17 .rutor, sa;n vid ingång2n till den1a säsong b□k-f:i'rts s□m del

vis inventerade, er,ölls i1ga uppgifter Från detta år. 

Totalt kan 192 rutol' oetraktas son: flirdiginvent1:::ade 12fter 1S80 års säsong 

oct, 39 san d!'!.lvis inv1enterade ( se karta fig 1 och diagraw fig 2). Antalet helt 

oinventer·ade :-utor olir därmed 120. Utöver redov,i.sad;; atlasinventeringar har 

ett tiotal personer skickat in cirka 290 F&gelobservationer med atlaskriterier 

från olika rutor i Sör�land. Desse uppgifts, komme, succasiv� att Föras in som 

tilläggsuppgifter p� ordinarie atlasprotokoll. 

Såsom fremi;ifu· ev fig 2 har vi under senare år tappat kontakten ( jämför 

stre.ckad linje i Figuren) med den inventeril"'g5niv.'l, som behövs för att uppni!i 

e.n 10(1 %-ig täckning 1983. För att råda bot mot detta Föreslå� jag, att Vi 

undel' de återstående åren förutom traditionella atlasinventeringar genomför 

expedi l;io'ler till "perifera" oinventerade rutor. Dessa s.k. expc?di tioner bör 

rörläggas under den tid p� säsongen, då så månge arter med sä höga häcknings

indicier som möjlig: kan upptäckas. Expeditionerna utfö:-es lämpligen av orni

tologer i lokalF'reningar eller av andre mindre grupper av aktiva ornttologer. 

II\IVEl'HERINGSRESUL TAT 

Av kartan (fig 1) rrerrgår ett s□ridningen av de 192 färdiginventerade rutorna 

är relativt god. I d2ssa rutor har häckningskriterie7 noterats för saITT1r,anlagt 
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Figur 1. karta utvisande inventeringsläget i Sörmland efter sju säs□nger. 

190 arter. A.rtantalet i rutorna varierar mellan D oct, 123 (jemför diagram 

i fig 3). Vid beräkningen av artantalet inom r2spektive ruta har endast kri

terier högre än 1 medräknats. Det vill säga att arterna skall ha observerats 

inom för respektive art lämplig häckningsbiotop. Medeltalet obse�verade arter 

per ruta med atlaskriterier högre än 1 är 87. \/id denna beräkning har sex yt

terskärgårdsr�tor med förhållandevis lågt artantal uteslutits. 
I den av SverigE!s Ornitologiska Förening utgivna förteckningen 1 1Sveriges 

fågfar11 framgår det av en tabell att 11i7 arter häckar regelbundet i landska

pet Sädermanland. Under r;gelatlasarbetena l sörm!andsregionen (omfattar i 

grova drag landskapet Sädermanlend med undantag av Södertörn □ch Stockholms 
södra skärgård mellan Nämnd"' och Landsort) har ran 1\tminstone vid nsg□t till

fälle kunnat konstatera säker häckning för samtliga av dessa arter Fi:irwto,n 
bergand, sm�fläckig sumphöne; gök och gräshoppsångare. Med säker h2ckning 

avses kriterier över 10 i likhet med vad som tidigare tillämpats i dessa sam

manhang (jämför tidiga�e rapporter fr�n fågelatlasarbetet i Sörmland). Bland 
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Inventeringsläget i Sä"rrnland efter sju säsongers Fågelatlasarbete. 

dessa fyra arter anser jag ett det är osäkert, men dock miljligt, att bergan

den skulle vara årlig häckare 1 den del av Södermanlands skärgård, sam ingår 

i denna atlasregion. För de övriga tre är det knappast något tvivel, åtmins

tone in i;E Fi:ir gök,m, att dE! skulle 1-iäcka i!irligen i sörmlandsregianen. 

I "Sveriges fåglar" �ramgår ocks.\\ i nämnda tabell att 19 arter tillfälligt

vis har konstaterats häcka under �ren 1961-?5 i landskapet (se tabell 1). Vid 

Fågeli'ltlåsarbetEma i 11Sör'llland" har sju av dessa arter uppn/Ht så höga atlas

kriterier att häckningar har ansetts säkerställda. Bland dessa sju anser jag 

det troligt att smädopping, sångsvan, kungsfiskare och tretåig hackspett nu

mera är regelbundet 1-iäckande i sörrnlandsregionen. När det gäller kungsfiskare 

och tretåig hackspett så kan dock inte lokala rapportkommittens material 

styrka detta p�st�ende. 

Utöver de regelbundet respektive tillfälligt häckande arterna i Söderman

land enligt "Sveriges fåglar" har trastsångaren uppnått högt häckningskriterie 

i en av de färdiginventerade rutorna. 

Liksom i tidigare rapporter från Fågelatlasarbetet har jag här redovisat 

Förekomsten av några arter enligt inventeringarna. Denna gång har jag valt ut 

näqra tättingar med sparsam förekomst i regionen med hopp om att eventuE!llt 

f'1i in kompletteringar till Fägelatlasen. Arterna är gulärla, stegli ts och 

stenknäck ( se efterf:lljande kartar). 
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An!. atlasrutor 

Tabell 1. 

Fi9 3. Artantal inom 192 fältli9inventerade rutor. 

Arter där häckning tillfälligtvis konstaterats i lands�apet 

Söde;rrnanland under åren 1961-75 enligt Sveriges fåglar. För 

arter inom parentes har endast äckfynd gjorts i den del av 

Södermanland, som ing�r i Stockholmstrakten. 

För de understrukna arterna har inga högre hiickningskriterier 

.(11-20) uppnåtts i samband med fagelatlasarbetet. 

Gråhakedopping 

Svarthalsad dopping 

Smådopping 

Snatterand 

Stjärtand 

sringsvan 

Blå kärrhök 

(Stenfalk) 

Kornknarr 

Brushane 

(Kentsk tärna) 

J□rduggla 

Kungafiskare 

Tretåig hackspett 

(Strömstan:) 

(Kärrsängare) 

Halsbands flugsnappare 

Mindre Flugsnappare 

Bergfink 
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AVSLUTNING 

S□m vanligt passar jag på att tacka alla som hjälpt till med f�gelatlasarbe

tet. Nya deltagare är hjärtligt välkomna och kan kontakta ftirfattaI'en för 

vidare information samt För bokning av nya rutor. 

SUMMARY 

This article is a report on the progress oF the Swedish Bird Atlas in the 

province of Söde renland, east central Sweden. After seven years 55 percent 

of the total area have been investigated. The dist.I'ibution □F GuläI'la, 
Motacilla Flava, Stenknäck, Coccothraustes coccothraustes, and Steglits, 
Carduelis cerduelis are shown in maps. 
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Ortolansparven i Sörmland 1976-1978 

Ortolan Bunling Emberiza horrulana In Södermanland 1976-1978 

Stefan Bengtsson 

När FSD:s forskningsk□mrnitte 1975 diskuterade rnöj�igheten att i Sömland ut

ft:ira miljöövervakning genom atc under flara år följa någon elh,r nilgra arters 

fi:irändri.ngar i antal, si!! föll valet på lJl.a. ortolansparven. 

Ett av skälen till att arten valdes var att ortolansparven studer�ts i and

ra landskap och att best�ndsförän:Jringer observerats. Ett annat var att arten 

bedömdes vara ganska ovanlig i stora delar av Söl'mland, medan den traktvis 

fanns i något större antal och d!I ganska konc,mtrerat. Således en art som var

ken kunde betraktas sam allmän eller sparsam/sällsynt och därför intressant 

ur metodologisk synpunkt. led utgångspunkt från den kända utbr�dningsbilden 

svntes det lämpligt att bEdriva understikningen enligt följande: 

·1. Upprop i FSD:s informationsblad 1NFO med uppmaning att rapportera alla

sjungande hanar. 

2. Punkttaxering (netod se Sver,sson 1975) under maj-juni i velda områden

där arten fanns mer koncentrerat.

Speciella upp:-op gjordes under vårEn 1976 cell 1977, medan under 1978 uppmaning 

att rapportera endast gjordes i erterhand. 

RESULTAT 

Sarrrnanlagt erhtll-s rapporter Från 16 rapportörer om tillsarrmans 81 - 86 sjung

ande ortolansparvar i Sörm ands rapportomrade år 1976. Vid den upprepade in

venteringen 1977 erhölls rapporter tlrn 91, - 99 sjungande hanar från 19 rappor

tärer. 1978 rapporterade 18 rapportörer safllllanlegt 60 - 65 ex. (se tabell 1). 

Resultatet av punkttaxeringarna (inkluderade ovan) för de tre �ren 1976-78 

frarog-lir av tabell 2. Spridr,ingen i rapportområdet fxarngår av Figur 1 och 2. 

D):-SKUSSIDN 

Negra av de sjungande hanar som observerats kan vara individer p� väg till 

sina mer nordligt belägna häckplatser. Detta gäller speciellt de enstaka 

observationer som gjorts i början av maj. 5� gott som samtliga ot:servatianer 

Figlar i Sörmland 14(1981):9-15 9 
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Figur 1. l'iarta över Ortolansparvens utbredning i Sörmlands rapportomr�de 

197?. 

(Map af the distribution of Ortolan Bunting, Emberiza hortualana, 
in Södermanland 1977) 

har dock gjorts under perioden 15 maj - 15 juni varfi:lr denna felkälla troligen 

är av !i.ten betydelse. Varje enskild punkttaxeringsrutt har inventerats vid 

nära nog same datum under de tre åren. Därenot ärt ex rutterna 1 och 7 ti

diga såtillvida att de inventerats omkring den 20 maj {1, 15, 22 respektive 

18, 24, 21 maj) medan rutt 2, 3 och 6 inventerats ungefär två veckor senare 

(rutt 2: 7, 4 , 4 juni, rutt 3: 2, 2, 3 juni, rutt 6: 7, 7, 9 juni). 

Allvarligare är att de inkomna rapporterna Fördelar sig ojämnt över rapport

området. Således har endast en rapportör hö.t av sig Från de västra-sydvästra

centrala delarna av rapportområdet (Vingåker-Katrineholm-Flen) och fr�n Trosa

trakten finns ingenting rapporterat. Från de sydöstra delarna av rapportområdet 
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Tabell 1. Ant31 =appcirterade sjungande ortolansparvar i Sörmlands r3ppart

område 1976
1 

1977 och 1978. Oubbelrapporteringar har' borträknats. 

(Nurber of singing Ortolan 8unting, Emberiza hortulana, reported 
From Södermanland 1976-78.) 

� 
Reg1on 19?6 1977 1978 

Eskilstuna 

Strängnäs 

Gne:La 

Södert3lje 

Nyköping 

Flen 

Ving1iker 

Kungsör 

Surm1a (Sum) 

55-59

8

2

5

1-2

81-86

b7-51 

15 

5 

12 

6 

2 

5-6

94-99

37-38

8-9

1?

12

1-2

2-3

6□-65 

(rJyköpingstrakten) är i-apportvilligheten större och de 2, 5 respektive 2 rap

porter som :i,nk□rrmi t för de tre åren ger nog en god bild av örekomsten. 

Det är fnån den norra delen av rapportomr3det de flesta rapporterna erhål

lits. Så har fr�n Eskilstunatrak�en 5, 7 resp. 7 och fr3n Strängnäs 3, 2 

resp. 4 rapporter avgivits för de tre åren. Från Gnestaregionen finns 3 från 

1976, 2 Fr2n 1977 och 1 Från 1978 samt från Söpertäljetrakten 2 rapporter åren 

1976 och 1977 samt 3 3r 1978. 

Trots de l�ckor som uppenbarligen finns bedö!Mler jag att resultatet ev in

venteringen ( Fig. ) speglar artens status i rapportområdet med undantag av 

de västra och centrala delarna, där det tyvärr Får bli ett frågetecken. 

Totalsumman För 1978 är endast ungefär två tredjedelar av summorne för de 

båda föregående åran. Detta skulle åtminstone de-vis kunna förklaras ev att 

ortolansparven ej var i:nventeringsart 1978 och därför ej eftersöktes och upp

rnärksarrrnades på sa11111a sätt detta år. Surnnorna i tabell 2 indikerar även de att 

en 1ninskning .iv beståndet i Sörmland ändock skedde 197.8. 

Trots att t□talsumm□rna för 1976 och 977 är nära identiska rapporterades 

sorn synes kTafti�a förändringar av antalet sjungande hanar Från Flera områden. 

Nedgången inom det studerade området i Gnestatrakten är enligt Lennart Wahlen 

reell och även amtalet under 1976 är lägre än under de närmast föregående i!iren. 

Ökningen i Strängnästrak,.ten 1977 beror huvudsakligen p� att nya områden besök-

11 
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Utbredningen av de 19'78 inrapporterade sjungande Ortolansparvar 

i Sörmlands rapportområde. 

(Reported Ortolan Bunting, Emberiza hortulana, in Södermanland 
1976.) 

tes detta år (Leif Karl:ison muntligt). På Mtirkö har ortolansparven sannoli'<t 

ökat under de tre åren medan resultatet från övriga delar ev Södertäljeregio

nen mycket väl kan bero på den ornitologiska aktiviteten. 

Populationsstorlek 

Hur många par ortolansparvar (�revirhävdande hanar) har vid� i Sörmlands 

rapporton1råde. Uppenbarligen ät Nords ( 1977) uppskattning 50 par för låg. 

Frågan är hur mycket större än 100 ant;;ilet är- Jag är övertygad om att många 

ortolansparvar inte upptäckts, det visar 1977 års rapporter från Llingåkers-, 

12 



Tabell 2. Antalet registrerö:de ol'tolansparvar längs rEspektive punkttaxe

ri11gsrutter i St:irmland. 

Rutt 1 och 2, som delvis överlappar varandra har -i;raligen 2-3 
gef'lensa"JIJlla individer. Rutt 3 octi L,, □cksl;: delvis med överlapp
ning, har troligen 2 gemensarrma individer 1976, troligen 3 år 

977 ocr sannolikt ingen 1978. 

� 

Es<ilstunare�ionen Strängräs Gnesta Summa 

2 3 � 5 6 7 -

1976 11 4 3 9 1 4 6 )7 

1977 10 6 7 5 D 4 34 

1978 � 5 6 3 1 1 22 

Strängnäs- och Södertälje'::r.akterna. En "ör·siktig gissning fer b_i 120 pEr. 

Utvecklingen i St:irmland under de ser -te 1Q åren kan hjälpligt följas då 

□rtole spBrven !'ledan 1969 ownäinn;;s i repportkommi ttens !'apport i Vår Fågel

v8rld: "24 sjungande under maj-juni 1965 därav �9 .:. Eskilstunaomriidet" (VF 29: 

'tl1}, 11Ett 20-tal sjungande i maj-juni 196911 (\JF 30:14L), 11Öker, me, endast 

rap ::irter från n□:rra och 6stra S.cirmland, 36 ex hörda 19'JIJ" (VF 30: 253), 1138 

sjungande 1971 11 (VF 31:140). Rapport 1974: "Fortsatt ökning i Gnesta från 10 

eller 11 till 15 ex, 3 ex i Strängnäsomrädet 1972. Inga rapporter från 1973-7� 

,�en arten repp::irteras inte regelrnässigt" (VF 34:175). 

Något om artens utbredning oc status utanför Sörmland. 

Man kan Frliga sig varf"f:ir drygt hälften ev alla kända st:irml!indska ortolansparvs

rEvir finns i Eskil3tuna□mrådet. Har arten n3gra krav som bäst tillgodoses där? 

Kc1nsl<e kan nedanstä,mde upplysningar ge någon led trl:\d. Martin T jernbsrg ( i brev) 

anser af: t populatiomm ''antas överstiga 200 par inom Upplands rapportområde". 

F-r1ln Närke an;let' Ragnar Nilsson (1 IJrö?il} att arten "konrni t starkt tillbaks". 

"Upprop 1970 gav 75 sjungande hanar under naj-juni". Fåglar i Östergötland 

1975-76 anger "Cirka 10 rapporter för vardera året''• J 11Faunavård11 (Al1len 1977) 

ansa1• 8.-0. Sto t att 110.:-tolansparvens sydgräns i Sverige g;h• genom Värmland, 

norra (lfärl<e och narra Sörmland". 

0rt□lansparvan verkar dock vara en nyckfull fågel och om man går till aka 

i �iden finner man att utbredningen förändrats kraftigt genom åren. Kring 1950 

kan man ur Engströ!TIS (Engsträm 1952) utbr-edningskarta utläsa att ortolansparven 

dEi betecknades eom allmän häckfågel på lä,npliga biotoper kring t ex Erl!iviken. 

Några ännu äldre uppgifter fr�n andra delar av v�rt land kan i detta ser.man-
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hang vara intressanta (se Ahlen 1977, Durango 1948). Ortolansparven uppges 

sålunda vara sällsynt i Uppland på 1920-talet. I Norrköpingstrakten häckade 

flera par på 1870- och 80-talet Tten ej vid mitten av 1890-talet. Under stora 

delar av 18DO-talet var arten allmän it ex Skåne, Halland och Bohuslän, land

skap där arten nu saknas helt eller nästan l1elt. DIJI'ango har visat att ortolan

sparven är en sol och värmeälskande fågel och Engstr�Tt anser att detta är för

klaringen till att arten f'rskjutit sitt utbrednin�sområde i Sverige. Stolt 

( 974-) tror även att ändrad markanvändning ir.ed minskad tillgång pi'! öppna, hårt 

betade biotoper varit till nackdel För arten. 

Det kanske är s� ett svaret p� de tv� Fr&gorna ovan är att gränsen för or

tolansparvens utbredning går igenom våra trakter, vilket medför att arten, som 

dessutom gärna häckar i grupp {Stolt 1974), uppträder lite slumpartat och fläck

v,is. Detta skulle också kunna vara ett svar pG! Frågan varför ortolansparven 

unrler en kortare period kan öka kraftigt i ett □mr�de (tex Gnesta-trakten) 

För ett sedan gå tillbaka igen. 

Punkttaxeringarna unde� de tre �=en tyder på en nedgång i beståndet 1978. 

Metoden har dock sina begränsnin�ar och materialet är litet. Så behagade tex 

två av de tre □rtolanspa.varna som 1976 fanns vid rutten utanför Strängnäs 

vara tysta under räkningsperiod2rna. Vidare har Stolt ( '1974) funnit att i Upp

land besattes Först optimala biotoper fullständigt, därefter spred sig orto

lansparvarna till mer marginella områden. Om detta är gener�llt för arten har 

punkttaxeringar i g□da ortolansparvbiotoper ett begrBnsat verde om man vill 

Följa Fluktuationer i beståndet. 

TAC\'I 

Ett varmt tack till alla rapportörer, inte minst till LeiP Carlsson, Tony Hag

lund och Arne Larssson, Eskilstuna samt Leif Karlsson, Strängnäs och Lennart 

Wahlen, Gnesta, som utförde punkttaxeringarna. 

SAf"t'aANFA TTNING 

Drtolansparvpopulationen i Sörmland utom Södertörn torde under den studerade 

perioden ha uppgätt till ca 120 par. Slutsatsen grundar sig pi'! svaren på de 

upprop som gjordes under 1976 och 1977. Då Sörmiand ligger nära utbredningsorn

rådets gräns och arten verkar vara instabil av andra okända skäl syns ej orto

lansparven vara lämplig indikaringsart För miljöövervaJ<.ning. 

Egenskapen att föredra häckning i grupp sarnt det sparsarnma och till synes 

slump<lrtade uppträdandet gör att punkttsxeringsmetoden ej är anvendbar som 

mätare av variationer i populationen. 
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SUl'MARV 

During a ce;isus af tl"te Ortolan Bunting, Emberiza hortulane, in tlie province 

cf Söderrnanland, east central S1,1eden, BCJ..94 sing_ing males .were recorded in 

1976 and 95-100 in 1977. Th� popualti□n is estimated t□ about 120 pairs. 

The distribution is irregular and mast reports were Fram the no�thern parts 

af the province. This is in agreernent with the situation in the aurraunding 

provinces. The Ortolan Bunting isa fairly common breeder in areas north af 

Söderrnanland and rather rare south af the province. 
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Verksamheten inklusive ringmärkningen vid 
Hartsö-Enskär fågelstation 1980� 

Hartsö-Enskär Bird Observatory 1980 

Lennart Wahlen och Hans Pettersson 

Under 1980, som var stationens sextonde år i följd, do'Tlinerades verksamheten 

av ringmärkningen under hösten. Elva veckors kontinuerlig fllngst pil Ef"!:.kärs 

södra udde engegerade 28 personer, vilka alla arbetade ideellt. 

Förutom två besök vid de vttre skären den 16 och 26 juli, för kontroll av 

alkornas häckningsutfall, så gjordes inga l'läckningsstudier under 1980. 

Under hästen insamlades, liksom under tidigare är, biometriska data från 

alla invesionsarter. Totalt ringmärktes l, 9ltl, ex av 72 arter, vilket Eil' rela

tivt höga slJ!llll{]r. 

Hösten 1980 blev tämligen fattig vad gällde invasi□nsarter. Det enda undan

taget var domherren i oktober, dessutom Fångades några pEirlugglor och svart

mesar. Relativt normala fångster erhölls av talgoxe, blåmes och trädkrypare, 

medan hackspettarna var fåtaliga. 

Ökensångare, det andra rvndet i landet, oc� dvärgsparv toppade raritets

listan under 1980. 
Stationen besöktes under hästen av polska representanter för Operation 

Baltic, en ringmärkningsverksamhet som pågår längs den östra Östersjäk:;sten. 

Ett fortsatt informations och erfarenhetsutbyte planerades. 
Föreningen deltog under året i 't'emissarbetet inför ny- och ombildningar av 

naturreservat i Hartsöområdet. Även fågelskyddsområdesbestB:rrnelserna är före

mål för en översyn, o·ch föreningen har bl a föreslagit en förlängning av 

fredningstiden t □ m 31 juli. 

Från för2ningens sida Framförs ett varmt tack -i;ill l\lykäpings kommun För 

det ekonomiska stöd som Fågelstationen erhållit under året. 

VERKSA HETSPERIODER 

Juli 16, 26 

Augusti 9 - 31 

September - 30

Oktober - 25

Summa 80 dagar, varav 76 i en följd_ 

� Meddelande nr 39 Från Hartsö--Enskär fågelstation
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PERSONAL 

Från statinnsledningen framförs ett varmt tack till samtliga medhjälpare, 

vilka tjänstgjort under en vecka om inte annat anges. 

o ringm�rkare Anders Kiessling, Jan Linder (3 veckor), Anders Olauss□n (2),

Göran Pettersson, Hans Pettersson, Gunnar Sjöö (2), Claes 

Svedlindh. 

c assistenter Mikael Ackelman, Jonas E:-icsson, Lars Gezelius, Eva-Carin 

Gustafsson, Jan Gustafsson, Fredrik Johansson (2), Vesa 

Jussila, Karin Jägre, Inger Karlberg, Anders Karlsson, Karl

Heinz Kiessling, La:-s-Gunnar Klang, Jan Linder, Lars Linder 

(2), Tobias Lundgren, Jan-Olof Selven, Andreas Sjöä, Rakel 

Sjöä, Samuel Sjöö, Kim Tulecke, USA, och Mikael Uneus. 

VÄDER 

Auausti 

När verksamheten startade var det ostadigt och svalt i södra Sverige. Frän 
den 12 Förstärktes ett högtryck över Skandinavien, varvid astvindar gav varmt, 
torrt och soligt väder. Fr;n den '18 blev det åter ostadigare och svalare, ett 
djupt lågtryck (979 mb i Stock.1olm, lägst i augusti sedan 1862) och ett omfat
tande regn passerade Sverige den 20-21. Oet fBljdes av kyliga nord- eller nord
västvindar, och den ostadiQa vädertypen dominerade msnaden ut. Ytterligare ett 
par raftlga regn passerade södra och mellersta Sverige. 

På Enskär varierade maximit2mperaturen mellan 16 och 23 .grader, utom den 
3 med +1t.,5° . Mintemp mellan 6,5 (den 19) och 15 grader. 

Vindarna var mestadels nordliga och svaga-m�ttliga, dock 6 dagar med minst 
10 m/s, därav !'risk SV den 20-21 □ch 28. Den 31 hård r�D-vind. 

Fren. och med den 9 uppmättes 3/i liVII regn på EnskäI', jerav nära hälften den 
26. Totalt något mer än normalt.

September

Trots •en ganska stor iågtrycksaktivi tet förekC111 under mllnaden inget speciellt 
kl'Bfti1gt oväder i Sverige. Däremot var det ofta varmt och fuktigt, och åtskil
liga regnområden drabbade Främst Svealand. 

På Enskär Boterades maxtemp 2iellan 1L och 21 gradel', mintemp ca 10° hela
månaden (7-12, utom den 4 : 1� och den 11 , 4° ). 

Mer västvindar än normalt och mestadels mad swiga-mättliga styrkor. Undan
tag dock För perioden 6 - 1!t, då det under Fem dagar blåste tninst 10 m/s, mest 
den 11 med □SO 16m/s. 

Cirka 35 111n nederbörd är något under normalvärdet. 

Oktober 
---

Ml'lnaden inleddes med ett l<raf'tigt lågtryck och hifirda viilstvindar i södra Sverige. 
FTån den 6 var det mycket ostadigt och nederbördsrikt, med kraftiga vindar 
mellan 5 och S'J. Den 10-15 vandrade 1/.igtryck rred kraf-:;iga regn norrut över 
östra Sverige. Kall luft strömnade sedan söderut över landet innen det åter 
blev ostad_gare. genom flere l�gtrycl< från sydväst resp. väster. Bland annat 
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noterades nordlig storm (28 m/s) vid Svealandskusten den 25-26.10. 
Maxtempen sjänk fr�n 14 grader i m�nadens bärjan till 4-5 grader i slutet. 

Mintemp oftast G-9 grader, Från den 21 dock kallare med några Frostnätte och 
som lägst -2° den 23. 

Månaden blev mycket blåsig, med 14 (av 25) dagar med minst 10 m/s. Den 7 
hade Landsort SSO 18 m/s, vilket var ögsta vindstyrkan Förutom den □van nämn
da. Riktningen varierade med någon dominans för SV-NV, men SO/NO- vindar den 
4-6, 11, 13-14, 17-18, 23-24.

Riklig nederbörd, ca 89 mm är ungefär dubbelt så mycket som normalt. Därav
föll hälften under perioden 12-15.10. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vädret under verksamhetsperioden var 
ganska normalt, utom i oktober då det var blåsigare, blötare och något kyli
gare än normalt. Under hösten noterades minst 10 m/s under 26 dagar, neder
börd om minst 1 Tfl1I under 27 dagar, och totalt Föll ca 160 mm, vilket är ca 
151J¾ av normal mängd. 

INVASI□NSARTEA 

Under denna rutJrik redovisas de sk invasionsarterna, vilka kännetecknas av 
att deras flyttningsrörelser uppv;i.sar stora årliga Fluktuationer. Arturvalet 
baseras på den lista som upprättats inom projektet Nordiska invasi□nsfåglar. 

Ytterligare några oregelbundna Flyttare redovisas nedan under rubriken Obser

vationer. 

PÄRLUGGLA Aeoalius Funereus 
Observerades 5-23.9 och 22.10. 5 ex ringmärktes. 

SPILL..KRMA Dryocopus martius 
Observerades under tio dagar utspritt under hösten. 4 ex ringmärktes, möjligen 
lokala häckfåglar. 

STÖRRE HACKSPETT Oendrocopus major 
1 ex ringmärktes, observerades endast tio dagar i aug-sept. 

MINDRE HACKSPETT Dendrccopus minor 
Observerades 25 dagar 19.8 - 25.10 och 5 ex ringmärktes. 

SIDENSVANS Bombycilla oarrulus 
Endast en observation 23.10. 

STJÄRTMES Aegithalos caudatus 
Två observationer 16.10 och 21.10, 6 ex ringmärktes. 

TALLTITA Parus montanus 
Endast två observationer, 30.8 och 20.9, möjligen lokala Fåglar. 

SVARTMES Parus ater 
Svag Flyttningsrärelse, 14 ex ringmärktes under åtta obsdagar 23.9 - 23.10. 

BLÅMES Parus. caeruleus 
Observerades 65 dagar och 146 ex ringmä:rktes, vilket är den största fångsten 
sedan 1974. 
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TALBJXE Parus major 
95 ex ringmärktes under 71 absdagar. 

NÖT1/ÄCKA Sitta europaea 
Sju observationer 18.8 - 28.9 och 2 ex ringmärktes, niäjligen lokala fåglar. 

TRÄDKRYPARE Certhia familiaris 
84 �x ringmärktes under 57 obsdagar, vilket kan jämföras rned årsbästa 202 
märkta 1975. 

NÖTSKRIKA Garrulus qlandarius 
Tio absdagar 31.8 - 22.10 och 3 ex ringmärktes. 

NÖIBRAKA Nuci fraga cary·ocatactes 
Endast en observation, 20.9. 

GR.l\s!SKA Carduelis flammaa 
Fyra observationer 20.9 - 22.10. 

MINDRE KORSNÄBB Loxia curvirostra 
Tre observationer i oktober, 1 ex ringmärkt 1.10 och en ungfågel sedd 13.10. 

OBESTÄMD KORSNÄBB Loxia sp. 
Observerad sex dagar utspritt under hästen. 

DOMHERRE Pvrrhula pvrrhula 
Kraftig flyttning, noterad 20 dagar 4 - 25.10 och 65 ex ringmärktes, vilket 
är mer än 1979 och överträffas endast av 102 ex 1972. 

Följande arter har� observerats 1980: 
Fjälluggla Nyctea scandiaca, hökuggla Surnia ulula, sparvuggla Glaucidiurn 
passerinum, hornuggla Asi□ otus, gråspett Picus canus, vitryggig hackspett 
Oendrocopus l2ucot□s, tretaig hackspett Picoides tridactylus, lappmes Perus 
cinctus, snösiska Carduelis hornemanni, bändelkorsnäbb Loxia leucoptera, 
större korsnäbb L. pyty□psittacus och tallbit Pinicola enucleat□r. 

.. ( 

HACKNINGAR 

KNÖLSVAN Cyqnus olor Ett par med tva ungar 23.8. 

GRIIGÅS Anser anser Ett par med Fyra ungar 10.8. Troligen häckar omkring 
tio par i -agelskyddsområdet. 

GRAVANO ladorna tadorna En·kull om cirka 8 ungaT vid Skeppsklubben 18.6. 

SKEDAND Anas clypeata Bofynd på Skeppsklubben 18.6. 

SVÄRTA Melanitta Fusca 2-3 kullar vid Enskär 21 - 29.8. 

RCJSKARL Arenaria inte�pres Bo med 4 ägg på Skeppsklubben 18.6. 

SKRÄ111TÄRNA Sterna c3spia Kolonin som etablerade sig på Skeppsklubb_en 1979 
hade vuxit till ca 50 par enligt Roland Staav, som besökte häckplatsen den 
18 juni 1980 (61 ungar ringmärktes). Många av de häckande fåglarna var ring
märkta tidigare, och på 28 gamla Fåglar kunde ringarna läsas av. Av dessa 

Mittuppslag: Labbfamilj vid Enskär Foto:Lennart Wahlen 
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var den yngsta 3 år och övriga 4 - 10 år, utom två fåglar som var 18 (finsk
märkt) resp. 21 �r. Den sistnämnda var märkt Vid Stenarna i Uppland, och hade 
dessutom kontrollErats häckande vid Älgsbådan i Småland 1978 •. 

Bland 1ärkplatserna F5r Skeppsklunbenfåglarna var Källskären (9 fåglar) och 
Gunnarstenarna (8) vanligast, dvs de två andra stora kolonierna i Sörmland. 
Övriga kom från sex andra märkplatser i Finland, Uppland, Östergötland och 
Blekinge, allt enligt Roland Staav i brev. 

SILLGRISSLA Uria aalqe Minst 4 par häckade på Hamnskär, där 3 vuxna och 3 
ungar ringmärktes 16.7 och ytterligare 1 unge 26.7. 

TORDl1.Jlt Alca tord3 Cirka 150 par äckar i Fågelskyddsområdet. Ringmärkning: 
58 boungar 16.7 och 5 boungar 25.7. 

TOBISGRISSLA Cepphus grvlle Häckar troligen med åtskilliga par, en bounge 
ringmärkt 16.7. 

OBSERVATIONER 

Inom rågelstati□nens verksamhetsområde noterades 13� arter under nästen 1980. 
Ökens9ngaren var ny, och det totala antalet observerade arter 1955-80 är där

med 220. 
Om inte annat anges, så har observationerna gjorts vid Enskärs södra udde. 

GRAHAKEDOPPING P□diceps grisegBna Observerad 15 dagar 9.a - 15.1□• Som 
mest 2 ex samtidigt, men troligen rörde det sig om fler exi!mplar. 

STORSKARV Phalacroc□rax carbo Som mest sågs 130 ex rastande 4.10. 

VITKINDAD Gas Branta leucopsis 5 ex sträckte österut 20.10 och 18 ex rasta 
de 25.10. 

PRUTGÅS Branta bernicla Observerades 22.9 samt 22.10 då 9 �x $träckte 
västerut. 

GRAVAND Tadorna tadorna 2 ex sträckte SV 16.8. 

STORSKRAKE Mergus merganser 350 ex rastade 21.10. 

HAVSÖRN Haliaetus albicilla DbsE!rverad 15 dager, bl a en årsunge vid 
fle;i'a till Fällen. 

SPARVHÖK Accipiter nisus 17 ringmärkta under 40 obsdagar är något Färre 
än 1979 (22 märkta). 

FJ.ÄLLVR/.\K Buteo lagopus Observerad endast 7 dager. 

/Obsdagar för övriga rovfå□lar-: 
Bi vråk Pernis a i vorus ( 1) , brun kärrhfik Circus aeru inosus .( 2) , blå kärrhtik 
Circus cyaneus (3 , duvhök Accipiter gentilis .14 ., oriovr k Buteo buteo (6), 
Fiskgjuse Pandion haliaetus (9), tornfalk Falco tinnunculus ( 10), stenfalk 
Falco columbarius (3) och lärkfalk Falco subbuteo (8). 

VADARE Tjugo' arter observerades, bl a kustsnäppa Calidris canutus. (15.a 
�ch .29.8), spovsnäppa Calidris ferruginea (16.7) och Jll\jrspov Limosa lapponica 
(26. 7). 
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Ökensångare -

andra fyndet i Sve
rige. 

(Fr�n färgdia) 

F□to: 

Lars Linder 

TURKDUVA Streptopelia decaocto En utmattad ungfågel rastade 9.10. 

TURTURDUVA Streptopelie turtur 1 ex rastade p� de yttre skären 26.7. 

JORDUGGI.A Asio flammeus 1 ex rastade 27.9 och ' ex, möjlig511 samma, sträck
te SV ?8.9. 

BLÅHAKE Luscinia svecica 8 ex ringmärkta under sju obsdagar 23.8 - 16.9. 

1-tiKSÄNuqRE Sylvia nisoria 5 ex ringm ärkta under sex obsdagar 13.8 - 6.9 
och 28.9. 

ÖKENSÄNGARE Sy-via nana ex observeradi:s 19 - 21.10 och kunde even in-
fångas för ringmärkning. Ny art vij stationen och det andra fyndet i Sverige. 
Se separat meddelande i detta nl.11111ler. 

TAIGASÅ�GARE Phylloscopus inornetus 1 ex ringmärktes 24.9 och kontrollera
des 27.9. Sjunde Fyndet vid stationen. 

MINDRE FLUGSNAPP�RE Ficedula parva Observerad åtta dager: 6.9 -26.9 samt 
25.1 □, och 6 ex ringmärktes. 

VARF ÄGEL Lanius excubitor Observerad fe111 dagar i oktober. 

KORP Corvus corax Åtta observationer under hösten, bl a 1 ex möjligen 
utsträckande över havet 1.9. 
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Dvärgsparv - ny märkart för stationen (Fr�n färgnegativ) Foto:Göran Pettersson 

GRÖNSISKA Ca=duelis spinus Nästan daglig 13.9 - 25.1�, en del sträc�obser
vationer under totalt 36 obsdagar. 

VTNTERHÄMPLING Carduelis flavirostris Två ringmä:-kta och ytterligare 2 -
3 ex obse.rverade 12.10. 

LAPPSPAAV Calcarius lap□□nicus Observe:-ades 14 dagar 29.8 - 13.10. 1, ex 
rinqnärkta samt minst 15 sträckande. 

DVÄA3SPARV Eooeriza pusilla 1 ex ringmärkt 17.3. Andra obse::-vationen i 
om:-§det, tidigare 1 ex oå Storrö 7 juni 1975. 

RINGMÄRKJIN3EN 

Totalt ringmärktes 4 91,1, ex av 72 arter, vilket är en relativt I ug &irssurnna. 

Fångsten var stor speciellt med tanke på att no��al� mer En 50¼ av årsFångsten 

görs under okto�er och då denna månad vAr onormalt blåsig □c regnig 1980. 

Baungar av tordmule (73 ex) samt 4 ungar och 3 vuxna sillgrisslor märktes 

vid besök p� de yttre skären under sommaren. 
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En märkning av bofink protokollförs. Fot□: Jan Ring 

De talrikaste arterna var kungsfågel (1 552), rödhake (528), lövsCingari. 

(388), taltrast ( 1i0), svartt-ätta { 1li?), blåmes ( 146), grå flugsnappare ( 128), 

bofink ( 122), trädgfu.dssångare ( 119), riidstjärt ( 115) och svartvit flugsn2ppa

re (113). 

Två nya arter ringmärktes (nu totalt 130 arter) vid stationen denne nöst. 

En dvärgsperv f'�ngades d,m 17 september och en ökensängare j,m 20 oktober i 

själva lägret på södra udden. 

En aaigasångare Fångades traditionsenligt i slutet av september (24.g). 

Bland övrig fångst kan nämnas pärluggla 5, nattskär=a 2, gräshcppsårgare 1, 

höksl\ngare 5, näktergsl 5, blåhake 8, mindre Flugsnappare 6, varfågel 3, vin

terhämpling 2 och lappsp-arv 2. 
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fltng'Tlffrkto f'!'iglor v\E! Hartsö-fn9KU:- rt.g@lt1�-ntlon1 58. i. ��J/17.29€'. 

(9!r,:e rlflllO(J ot Hortot!-Cnokllr SI� lll>ocrvotorv.) 

1-'in!:!hMln C\•"1'J!i ol�r 

Ejcer Soiteter\a r."Oltostma 

Du..,htJ ".cc\pher gentl 1 ha 

Spar\lrek a. n1'1.1,& 

Jr-rr;rålit 9utec cuteti 

Tomralk ►alcc. �lrtiunculus 

5-te:nrel �. calu,cmr\uti 

- lirfc,folt< ;-• 8\.t>l>uU.,,o 
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i"iugtgip:are ?:uv\nl.ls ecuetaroli! 

l-'i1.1.!lt'!.näp;:a Calldrt!I ca11u-LU!t 

S:nåan�pp:a C. Nf"-1tZ!I 

K�rreinSc::il C. alp1no 

En ettiec• ,1 ... �lllrwJgO 1..11 Urago 
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'"le-c � Lar.,, cenuc 

5<rän rno S:er ca�pla 

Sl h:ert..äma S. pon.!di!ltlea 
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Art (Spooloa) Al'ltel rlNT,1llrkta (l"lUJbe-r rln!)e.S) •�torfyn� (P.�c:c.1Jertoo) 
1565-7:1 19110 ',965-00 1900 19t15-c!0 

BorgU1rk11 !::Ml!1'IOPli1 lla elpe-ti.trLs 

ffllCkB\li?lb iUperici -ri:Påc-ln 

LBlluo1,13.lD. �lrcndo rus:.lca 61, 1 71 

f.fuB�\l�lB OeUcrion a:tlc:a 6J 6J 

Tr!:lpl plörko Anthl..ttl lrtvlali■ )4J n 375 

�"ljopipltirlco I\. priatensis ss 9 9L 

Sit.ärpiolllr-ko l\. soinoletta lS 18 

GuU.lirla •1oteclllo lbva 7S ao 

Sl!lidaa�rle: M. 'Dl-01 9ZJ 57 9BO ) 

Stdensve:� Bortcyc 1 lle l}!rr-uh.":11 s s 

Gä.rt!am1;11 Troglodyte� trai;lody'::.e5 272 28 )00 

.!l!rnsp.iJTv P rune llc ff'Oth.,Jart � 1L6 " 119 

lil!dMGlcO [:-1 ll'UJCUII NOtcula 6455 926 1)5) 29 

\ä terg.ol Lusc1 nU1 lunc:1:,1 a 38 ; I.) 

81.�M�� L. svec:ica s� 8 &) 

Svert r�dstjMrt ;:r10eo1cu:-c.,s a:nrvros 

�!ld•tJlrt :, • o .. a,ni.cor� 1.t.� ,,s '509 7 

8usk-skv9t ta SalCicc-le torcunta t)S 1J.� 

Stenskv5:t ta Oenenthe cwont "le JJ5 JS )'ro 

Ririgtra,t. furduli tcrQuatu'.I 

ahrDa-:. T. r.erula L9) 44 SJ? 11 

5j�r,t.nse T. pHariS S7 6 

rattrasl l. pritlo:n�los 1f1)6 17:J 1606 z 35 

ruldvlngatT;:.�t T,. illOCUG t,19 )2 L51 

Dvc.odtrtH1l 1. viach,orue 1) 1L 

GrU!r1op;rn�n�are l.iC\Jstl!lla noe-'.fl.o 

Slh,:JÖr:ig.ore 11.::!"ccephalt.lB 9�hOl?rrJba�nus 18 19 

�,roör,ga,o A. �ci T'pllCC'UO 2? 23 

4i3rtr:Bångortt Htppi,tniu lctorlnn 2(, JO 

�dot-rup\9 sArllQDrl! Syh,la cont.1l10.r"1:1 

Ökern1.9"9&1e S. nana , 

1-iökal'lngarv s. ntaor16 ·21 5 \26 

Ärtt1!n;1:1.re E. Ci.l!'rl.lC.I .,,73 =• ;539 5 

Torn11�1�0 ro 5. CD nio ss• 2□ 5" 

Trä�qLir!:fa.s;t11()8rc: S. f:!arti, 8)6 119 955 2 

SJJa:-thltto s. 01:Tlc p!l!a 1,.25 11,7 1'72 8 

•iords61garo Prtyl10�c.:iQ't.1!3 borl!allo 

k:.111Q9f'ågels;\ngare P. :,rore9ultJs 2 2 

Tatgag€Jnottrl! P. lnoma:.OIS 5 

\,'ld111Öl"IQltl'� P. •chi!Jttl 

Gl"Hl\!ll!ir'tg3Te' P. s1bllot.r�x 116 9 127 

Gr-anseir,,g.are P. cr:rllybll-n 625 5L 67'l 

LavB�"QOre P. ;.rot:M�L-s 94 t? JS6 9f&.i 15 

�""ll•'Agol Avguli.a l'OQulw 12&57 1552 ''409 15 

Oral rl"'lOMpparo Musc:!capa atrtetn 21)) 126 <'261 

Mlndri! rluganeppDre Ficoduh D.Jrva 51 57 
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ÄTERFYND □Crl KONTRJLLER 

Under 1960 inrapporterades 22 återfynd av 14 arter gen□m Ringrnärkningscentra

len. Sju av fynden var gjorda i Sverige, fem i de jjvriga nordiska länder'1a, 

sju i resten av Europa, och ett i vardi:ra av de utoneuro□eiska lä derna Alge

riet, Egypten och Turkiet. 

Två Fynd gjordes av gärdsmyg, vilken därmed blev ny åte=fyndsart Fär statio
nen. D1:n 1ma återfanns i en t1'appuppgång i. Helsingborg vintern efter märkningen 

och den andra kontrollerades åtta dagar efter märkningen oå Utklipp3n i Ble
kinge. 

Tv§ pärlugglor inrapporterades. En var märkt hösten '1978 oc återfanns, 

som ben med ring i en hundgård på 5land under efterföljande vår. För den andra 

ugglan gick det bättre. Den märktes hösten 1979 och kontrollerades, som hona 
på b□ i Hedmark, Norge under 19e□.

Fynd av ytte!'ligare Fyra tordmular ökar antal1;t 1:iterfym! ev denna art till 

15 och återfyndsprocenten blir 3, 1. Två av återfynden gjordes under häcknings
tid. En treåring åter�anns på 1:tt skär i Oslofjorden och en ettåring i den 

uppländska skärgården. En utförlig presentation av tordmuleäterfynden l jäm
förelse �ed övriga svenska återfynd kormier att ges i ett kor,mande nU1M1er av 

Fåglar i Sörmland. 
En rödhake kontrollerades i Turkiet oah en återfanns i Algeriet. Rödhaken 

i Turkiet. är vårt andra ostliga vintErfynd av danna art, medan yndet i Alge

riet är mer i överensstämmelse med tidigare fynd. 
Sju främmande kontroller gjordes under 1östen. Av dessa var fyra (2 rödhakar, 

1 grå flugsnappare, 1 grönfink) ringmärkta i Sverige, två (kungsfågel, rödha
ke) i Finland oc11 en trädkrypare i Estland. Kungsf'!lgeln var märkt v1d Hanko 
hösten 980 och kontrollerades 13 dagar senare på Enskär. Även trädkryp�ren 

var märkt samma höst vid Kebli, och måste först ha korsat Östersjön för att 

sedan dyka upp på Enskär 15 dagar efter märkningen. 

Teckenförklaring 

I efterföljande uppställning envänds nedanstående tecken och förkortningar. 

pull unge på häckplatsen, oflygg eller flygg (nestling) 

1K Fågel i sitt Första kalenderår (bird in its first year) 
1K+ fågel i sitt första kalender�r eller äldre (bird in its First 

year or older) 
Fägel i sitt andra kalenderår (bird in its second vear) 2K 

2K+ fågel i sitt andra 
year or older) 

kalenderår eller äldre (bird in its second 

rf hane (male) � hona (Female) 
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Understrukn3 ringnunrner anger att ringe-, har i-eturnerats till• ringmärknings
centralen. Då �terfynd.sdagen ej er exakt. känd utmärks den med en nolla ( L ex 
D.3.80). Dm upphitt;aren ej angivit tidpunkt för fyndet, uppges istället :.irevets
datering. Detta markeras med en parentes kring datumet. Fynddetaljer anges i
ko ta ordalag inom parentes efter fyndlokelen.

Märkningarna har gjorts på Ensk.är (58.t.11�/17.29O, Bälinge sn, Södermanland, 
d� inget annat anges. 

Återfynd inrapporterade under 1980 ( Recove1•ies rec:!.eved during 1980) 

Sparvhök 
5.074.590 

Tordmule 
7.051.304 

7 .051.382 

7. 069. 193

7.069.240 

Pfu-luggla 
7.077.327 

7.077.364 

Gärdsmyg 
AA 75.6.50 

AC 55.55? 

(Accipiter ,lsus) 
�K 22.09.78 

14.05. 79 

(Alca torna) 
pull 20.07.77 

21.01.eo 

pull 16.07. 78 
01.06.79 

pull 17.07. 79 
28.12.79 

pull 1?.07.79 
04.07.BD 

(Aegolius funereu9) 
1K+ 12.10. 78 

00.03.?9 

1K+ 05.10. ?9 
12.05.80 

Lågskär 59.5DN/19.56E, Lemla�d, Äland, FINLAND 
(A. nisus, hane, fjolåring, kontr. ringmärkare) 

Hamnskär 58.41N/1?.34E 
Lyngö:- 58.381'J/09.1'.E, Aust-.l\[Jder, MIRGE (SjöfLlgl, 
var skadet i brystet □g ble funnet på en liten öy) 

Hamnskär 58.41�.1/17.34E 
ll!ear Klaipeda 55. 1,1N/21.06E, LITAUEN (Found dead 
in the fishnet) 
Harnnskär 58.41N/17. 34E 
ll!ysted 54.4Cl'J/11.45E, Lol.land, DANMARI� (Fugl fun
c!et indsri1urt i olie, aflivet) 

Tcr·skbåd1:m 58. 1,0N/1? .31E 
Norrkobbarna 59.31N/19.23E, Ut-Fredelskären, Upp
land, Sverige CA. torda, d!'unknad i nät, föreföll 
något mager) 

Löttorp 5?. 1□rJ/16.59E, Öland, Sverige (A� funereus 
ben med ring, större delen av en vinge, näbb Fun
net i en hLndgård) 

Kluksetra 60.55N/11. 1DE, V;;mg, Hedmark, lli0RGE 
(A. funereus, hona, fjolåri.ng eller äldre, hi:lcl<.an
de, kontr. ring��rkare) 

(Troglodytes troglodytes) 
1K+ 18. 10. 79

1K+ 

13.01.60 Helsingborg 56.03N/12.�2E, Skåne, Sverige (Kungs
fägel?, upphittad i en trappuppgång, stadd i för
ruttnelse) 

14.10.80 
22.10.80 Utklippan 35.57N/15. 42E, Blekinge, Sverige (T. 

troglodytes, årsunge, kcntr. ringmä:rkare) 

Rödhake (E.rithacus ruaecula) 
AA 75.367 1K 1C.10.79 

1.5.01 .BO 
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D□ganyurt-Inebalu 41.57N/33.45E, Kastamonu, 
TURKIET (fångad och släppt) 



Rödhake (Erithacus rubecula) 
AC 55.231 1K 25.09.80 

(15.12.80) Sidi Akkacha 36.30N/01.17E, Alger, ALGERIET 
(E. rwbecula, Fångad) 

Rödstjärt 
AA 75.139 

(Phoenicurus phoenicurws) 
2K+ rf 29.09. 79 

15.06.80 L�gskär 59.50�/19.56E, Lemland, Älend, FINLAND 
(P. phoenicurus, hane, 2K+, kontr. ringmärkare) 

Koltrast (Turdus merule) 
4.156.??2 2K d 14.08.79 

11.04.80 

Björktrast (Turdus pilaris) 
4.156.883 1K+ 24.09.79 

00. 1. 79

Taltrast (Turdus philomelos) 
4.156.854 1K 17.09.79 

4.175.27□ 1K 

13.01.80 

13.10.79 
10.01.e□

Dipton 54.53N/01.45W, Stanley, □urhem, ENGLAND 
(It ad died dwe ta an air-riFle wound) 

Tione di Trento 46.02N/10.43E, Tre to, ITALIEN 
( T. pilaris, nylige11 död, troligen Skjuten) 

Coulombiers 46.29N/00.11E, Vienne, FRANKRIKE 
(Trast, skjuten) 

Saintes 45. t,5!\l/00.38W, Charente-Mari time, 
FRANKRIKE (Trast? t dödad) 

Rödvingetrast (Turdus iliacus) 
4.175.255 1K 13.10.79 

23.12.79 Saint artin de Creu 43.381\!/04.49E, Bouches
du-Rhone, FRANKRIKE (Trast, skjuten) 

Trädgårassångare 
2. 682. 124 2K+

(Sylvia borin) 
20.06.79 
05.07.80 Vålarö 5B.44N/17.15E, TY. stbergai Södermanland,

Sverige (Funnen död, okånt hur änge) 

Törnskata 
3.246.035 

Grönfink 
2.682.044 

2.662.599 

(Lanius collurio) 
1K 18.08.79 

03-1□• □9.eo

(Carduelis chloris) 
1K rf 28. 10. 78 

09.07.80 

1K � 18.10. 75 
20.01.80 

(Agami), Alexandria 31.13N/29.55E, EGYPTEN 
(I shot a turtledove) 

Trosa 58.54N/17.33E, Södermanland, Sverige 
(C. chloris, nyligen död, trafikoffer) 

Hånä säteri 56.47N/17.21E, Södermanla,d, 
Sverige (C. chlol'is, hona, 2K, F�ngad i vadar
bur under f�gelbord) 
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Grönsiska 
AA 75.238 

(Carduelis spinus) 
1K+ r/ 02. 10. 79 

10.03.BO 

Främmande kontroller 

Rödhake (Erith3cus rubecula) 
STD�rOU•1 
AB 11.780 2K 12.05.80 

13.10.90 

STOCKHJ 1

AB 97.038 2K+ 26.04.00 

24.09.80 

FINLAN:> 
J 649.575 :e!K+ 06.05.80 

24-25.09.80

Kungsfågel (Regulus regulus) 
MUSEUM ZOOL. Hä:LSINKI 
F 39.858 1K � 05.10.80 

18.10.BO 

Veldhoven 51.2L,N/□5.2l,E, '.:iord-Brabant, NEOER
LÄNDERIJ.� ( Bi:-d caught) 

Otten�v 56.12N/16.24E, Öland, Sverige 
Enski:ir (E. rubecula, 2K+) 

'idingen 57.18�/11.54E, Onsala, Halla d, Sve
rige 
Enskär (E. :-ubecula, 2K+) 

Lågskär 
Enskär 

59. 50N/ 19. 56E, Le land, /hend, FINLAl�D 
(E. rubecula, ZK+)

Hanka 59.49N/22.54E, Uusirnaa, FINLAND 
Enskär (�. ragulue, 1K, h�na) 

Grl!i flugsnappare 
STOCKI OLM 

(Muscicapa striata) 

·1 • 971. '796 2K-� 01.06. 78 HolmSgadd 63.3&'\J/20.115E, Västerb□tter1, Sverige 
14.06.80 Enskär (M. striata, 2K+) 

Tri:id�rypare 
MATSALU 
461. 918 

(Ce.rthia fa�illaris) 

Grönfink 
S TOCKi-Ol.,'•1 
2.734.467 

SU"IMARY 

1K+ 26.□'3.60 
11.10.B□

(Cerduelis chloris) 

31'\+ r/ 03.04.80 
16.10.80 

Kabli 
Enskär 

58.01N/24.27E, Pärnu region, ESTLAND 
(C. familiaris, 1K+) 

Nyköping 58.lt5N/17.04E, Södermanland, Sverige 
Enokär (C. c�loris, hane, 2K+) 

T e ebove paper is the annual report of 1980 From Hartsö-Enskär Bird Observa

to�y (58.41N/17.29E), Södermarland, east central Sweden. 

Th2 observatory was rnanned rlBinly during the au-;umn, from mid-August to 

the end of 0ctober. 

lt 9lt4 birds of 72 species were ;i.nged wi th highest figures for Goldcres t, 

iegulus regulus 1 552 ringed f�llowed by Robin, Erithacus rubecula 929, 
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Willow Warbler, Phylloscopus trochilus 381:, S□ng Thrush, Turdus philome�os 

170, Blackcap, S�•lvia atricapilla ·\t,7, Blue Ti t, Parus cseruleLs 11,6, Spotted 

Flvcatcher, �uscicapa striata 128, Chaffinch, Fringilla coelabs 122, Ga�den 

Wa:rl::Jler, Sylvia b□rin 119 and Redstart, Phoenicurus phoenicurus 115. 

8iometrics were noted for irruptive species. Small irrupti:irs were noted 

for Blue Ti. t, Parus caeruleus and Bullfinc'1, Pvrr ula pyrr'1ule. 

A Little Bunting was netted and ringed 17.9 anda Desert Warbler was 

captured in the ca�p 20.10. It is the seco�d recard oF Desert Warbler in Swe

den. Traditianally a Yellow-br:iwed Warbler, P'1ylloscopus inornatus, was cap

tured in the end o Sapte�ber (24.5). 

Manus inkommet oktober 1581 

Lennart Wahlen, Dagagatan 10 A, 5-15� 00 Gnesta 

Hans Pettersson, Hånsta, S-71,0 33 Vattholma 

Nattskärra Foto :Arne Andexs.s□n 



Ökensångare anträffad i Sörmland 19801vl

Flrst record ot Desert Warbler Sylvia nana in Södermanland

Jan Linder 

Den 19 oktober 1960 observerades en ljus Sylvia vid Hartsö-�nskär f�gelsta

ti□ns lägerplats på södra Enskär, längst ut i Sörmlands skärgård. Personalen 
vid fågelstationen utgjordes vid tillfället av Jan Linder, Lars Linder och 

Fredrik Johansson. Händelseförloppet skildras bäst genom citat ur orginal

anteckningarna, dvs 

''Historien om hur vi fångade en ökensånoare vid kuren. 
Under söndagen den 19 oktober 1980 ser vi en mystisk sångare vid läger

platsen. Liten, ljus, klänger omkring bland nyponbuskarna. En Sylvia. Inga 

mörka örontäckare. Det mest konstiga är den rödbruna stjärten. Ett rödbrunt 
tydligt streck mitt på stjärten. Gula ben. 

Jag bläddrar igenom fågelb□ken. Ingenting stämner riktigt bra, men det 
f'år bli en -törnsångare på den mörka vtngen. 

Under m�ndagen den 20.10 ser vi s�ngaren igen. Jag tänker att det borde 

vara lätt att Fånga den, om den nu håller till här tiela tiden. Vi spänner 
upp ett nät f'rån några spiksr på ringmärkningskuren till en käpp rakt väster
ut. Sångaren flyger under nätet två gånger medan vi håller på och spänner 
upp det. Sedan lämnar vi det i ungefär 20 minuter. 

När vi sedan kommer ut ur tältet sitter den där. 
Jag ser med en gån� att det inte är en törnsångare. Vi går in i kuren, 

dörren och fönstret kontrall�ras. Jag börjar med att mäta vingen: 58 mm. 

Törnsångaren har mellan 67 och 77 ITlll. Det blir bara att bläddra förbi alla 
stora Sylviar i Guiden. 

S.!l ka1m1er en med vinge på 52 - 61 mm: Sylvia nana. 'Övergump och övre 

stjärttäckare varmbrunaktiga'. Det ställJller. 'Gula ben och gul iris'. Det är 

iögonfallande. 
Det blir ökensångare på svenska. 
Tveksamheten sprider sig i kuren. Det blir först och l'räm$t ett pmtakoll 

FSD·J. Jag börjar mäta och bedöma Färger. Den lilla sångaren flaxar vilt för 
att kontna loss. Dunen ryker kring benen. Jag blir orolig att jag ska skada 

den och skyndar mig med mätningarna. Utelämnar en del mått, sam jag antar 
inte behövs. En handpenna lasi;mar, sorn oedan hamnar i protokollet. Vi tar 

)1,. Meddelande nr 40 Från Hartsö-Enskär Fågelstatian 
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Ökensångaren 

Enskär 1980 

Foto: 

Lars Linder: 

fram alla böcker och jämför, och försl:ikl'!r hitta nilgot annat det skulle kunr,a 

vara. Det blir änjå till slut en ökensångare. 

Lyckligtvis hade vi en karne:ra och Fyra (4) bilder kvar på en diarulle. 

Efter ringmärkning och Fotografering återfår �ågelr friheten, och den sätter 

sig i en nyponbuske framför kuren. D.'.l hör jag ocks11 ett kart läte: ''Terr" -

påminnande om entita. Där sitter den och tjurar i nästan en halvti11111e. Vi 

blir oroliga, men sedan Far den iväg och Fortsätter jaga insekter bland 

buskarna." 

Till historien hör också att Lars Linder, som fotograferade, fick fel film 

återsänd efter �ramkallningen. Först efter kontakt med Fotolaboratoriet oc� 

några ovissa dygn erhölls filwen med ökensångaren på de fyra sista rutorna! 

Fyndet av ökensångare pä Enskär är det anjra i Sverige. Arten har tidiga

re p�träffats vld Dttenby på Öland den 20 oktobe� 1�61, alltså exakt 19 år 

tidigare. 
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BESKRIVNING AV ENSKÄRSFAGELN 

Mått: Vinglängd vänster 58 mm

Stjärt 47,5 rrm

Stjärt_inskärning 4 llfl1 

Tarslängd 19,7 llVll 

Tarsdiameter 1,8 mm 

i'Jäbblängd till skallen 10,9 llll1 

Näbblängd till Fjäderfästet 7,B ITlll 

Näbbhöjd vid näsborren 2,5 � 

Vingformel: 1 :a hp /., rrm > htä, 2: a hp 2 llll1 3 hp, 4 hp och 5 hp som var 
längst, 6 hp 1 mm< S rp, 7 ,p 
9 hp 6 1W11 < 5 hp, 10 hp c? rmi 

3 mm c 5 hp, 8 hp 5 mrn c 5 hp, 

5 hp. 2:a hp � 6/7 

Dräktbeskrivning: Hela Fågeln var my.cket ljus. Panna, hjässa, nacke och rygg 
ljust gråbruna. Örontäckare något mörkare än hjässan. Undersidan srnutsvit. 
Sidorna med brun anstrykning. Övergump och stjärtens mitt :Ljust rödbruna. 

Yttersta stjärtpennan helt vit, näst yttersta med vitt ytterfan :ich vit spets. 

Vingpennorna ljust rödbruna, kra tigest p� innerfan, cch svarta vid skaftet. 

Ben cch iris gula. 

Fältiakttagelser: Den 21 oktober uppehöll sig ökensångaren fortfarande vid 

lägerplatsen och noggranna fältiaktta�elser av beteende och dräkt kunde då 

göras. 
Den uppehöll sig under näringssök vid fågelstationens lägerplats. Vegeta

ti□riEn var där delvis tilltrampad. Fågeln uppehBll sig rnad förkärlek i delvis 

nartrampat gräs, men även i hallon- och nyponsnår. Den hoppade kvir.:kt omkring 
bland torrt gräs och torra löv, ofta försvann den ned under grässtråna men 
praselet avslöjade dess ver�samhet. Den vippade hela tiden på stjärten, som 

ofta var riktad uppåt. Det var lätt att upptäcka fågeln och den uppträdde 
väldigt oskyggt. 

Utdrag ur fältanteckningarna: "Klockan halvfyra, när salen .. örsvunnit 
bakom skogen, upptäckte vi ökensångaren i en nisch i berget. Den satt där 
och stoppade tillfälligt in hu�Jdet under vingen. Den utnyttjade förmodligen 
det uppvärmda berget. Lite senare Fortsatte den sitt näringssök. Då gjordes 
bl.a. följande dz,äktiakttagelser på 3-5 mE!ters 11ell med vanlig -ältkikare. 

Fågeln seg spenslig ut. Den gav ett ljust intryck men mad små kontraster 
i dräkten, förutom de gula benan och klarna samt det rödbruna pi övergu111p 

och stjärt. Dan mörka vingen och de rödbruna tertialerna var acks� iög□n-
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Fallande. Näbben spenslig. 

Stjärt mest rödbrun när den var ,apfälld. Uppf2lld var den rödbrun i mit

ten, svart utåt med tydliga vita kanter. Undersidan av stjärte var ljus,

men ni:ir dan fälldes upp blev den mDri(. Undre stjärttäckare smutsvita. Ving

spetsar märka och täckarna en nyans mellan rygg och vingspetsar. Tertialer

na ljust rödbruna. l/!igat mörkare skuggning pä bröstet □ch krappEsidan. 

Gränsen mellan ljust och mörkt gick precis vid ögat på huvudet. 

En bl&mes lackade i en busi<e - •ttscherrr", ökensångaren reagerade amede l ,

bart. 11 

RasFörhBllanden och utbredning: Ökensångaren Uppträder i tre raser. Sylvia 

nana deserti häckar i centrala Sahara. Sylvia n. the=esae är endast känd 

från vinterkvarter i Sind i Pakistan. Sylvia n. nana häcker i södra Sovjet

unionen öster om Kaspiska havet, österut till Iran, Sinkiang och Pakistan 

(Dernantiev et al. 968). Enligt Edberg (1962) även i Irak, Syrien och Turkiet. 

Den afrikanska rasen är stannfågel. Sylvia n. nana flyttar i huvudsak i SV

riktning till norra och nordöstra Afrika och mellanöstern. 

Det p!i Enskär fångade exemplaret tillhörde rasen Sylvia n. nana. Dagarna 

omedelbart före Fyndet (17-18.10) blåste det 0 - SO 10 - 13 m/s vid Landsort, 

allts§ gynnsamma vindar för insträck österifrån. 

Uppträdande i Europa: Arten har enligt tillgängliga uppgifter påträffats 7 

gånger i Europa. En gång i Italien (ra�en deserti),fyra i England, en i Fin

land och en i Sverige av ras2n nana. 

Efte;r det ta f�ngs "tillfälle har arten emellertid observerats två gånger 

till i Sverige. Den 2 november 1980 vid Hallands Väderö (Jönsson 1981) och 

den 4 november vid 0ttenby (Ullman 1981). Det var således en liten "invasion" 

hösten 1980. 

5Uil1'\ARV 

A D�sert Warbler Sylvia n. nana was observed at Hartsö-Enskär Bird 0bserva

tory, east central Sweden an '19th 0ctober 198□• It was netted and ringed 

on 20th Dctaber and observed als□ 21st 0ctober. Thia record was the second 

in Swaden. Later this eutunn two further records were noted in Sweden. 
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Notis 

Nötskrika häckande i kolonistuga 

Nötskrikor har tidigare blivit omskrivna för sina ibland ovanliga häcknings

platser (Fåglar i Sörmland 10:82 och 11:60). 

I maj 1980 påträffade jag en samling grenar på golvet och halvvägs upp på 

en ca 1 meter hög huggkubbe, som stod i ett hörn i köket till en övergiven 

kolonistuga utanför Stigtomta. Att det var ett försök till bobygge kunde 

misstänkas och därfäT gjordes ett flertal besök under häckningssäsongen, dock 

utan att få vetskap om vem som placerat grenarna på platsen. 

Den B juni 1981 besöktes stugan igen och då påträffades ett nötskrikebo 

med 7 ungar uppepå den omtalade huggkubben. SaJTVTia sorts grenar och teknik 

so� året innan hade nu använts till att klä in huggkubben helt, varefter ett 

vanligt nötskrikebo placerats däruppå. 

Man kan Förmoda att det var sa11111a nötskrika som försökte sig på att ockupe

ra kolonistugan redan 1980. 

Arne Andersson, rangsta gård, 5-610 55 Stigtomta 
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Äldre Årgångar av Fåglar i Sörmland 

Komplettera Oin uppsättning av Fåglar i Sörmland! 

Fortfarande finns de flesta årg/!mgar och nummer att köpa till ett rimligt 

pris. Endast nr 1 av årgång 1 och 2 saknas i föreningens arkiv. Dessa kan 

dock erhållas som "otostatkooior till en kostnad av 30:- per st. Övriga 

årgångar och nurrmer säljs till nedanstående priser. 

l,rg Pris llrg Pris 

2(1969): 2 10:- 8(1975): 1 & 2 25:-

.3( 1970): 1 & 2 20:- 9( 1976): & 2 25:-

4(1971): 1 & 2 20:- 10(1977): < 
& 2 25:-

5( 1972): 1 & 2 20:- 11(1978): 1 & 2 25:-

6(1973): & 2 20:- 2( 1979): 1 & 2 25:-

7(1974): 1 & 2 25:- 13(1980): & 2 25:-

Pris för enstaka häfte är halva årgångspriset. Vid beställning av flera 

årgångar kan Generalindex för årgång 1 - 10 erhållas gratis, om önsk��ål 

härom anges vid beställningen. Vid beställning för mer än 100:- avgår 10% 

i rabatt. 

Beställning görs enklast per postgiro 7 73 78 - B, Föreningen Sädermanlands 

Ornitologer. Ange vad beställningen avser och bifoga 5:- för expedition och 

porto. 

FSO:s Vykort 

Föreningen har l�tit framställa vykort i färg, som säljs till förmån För 

Hartsö-Enskär fågelstation och föreningens verksamhet. 

Tre mtiv finns Tordmule, Svärtkull och Pärluggleunge. 

Priset är 1:50 per kort. 

Beställning görs enklast per postgiro 96 76 74 - 3, Lennart Wählen och 

bifoga 3:- för porto och expedition. Ange vad beställningen avser! 
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FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 

Utgör en re�ionalavdelning av Sverii;es Ornitologiska Förening (SOF) och är 

huvudman för Hartsö-Enskär Fågelstation. 

Föreningen är ideell och verkar för vidgad �ännedom om och bättre levnadsbe

tl,ngelser för de sörmländska fåglarna samt att bland allmänl1eten sprida intres

se för omitologi oc::h naturvård. 

Detta Försöker vi förverkliga genom en verksamhet som omfattar bl a 

• Inventeringar och a,dra Undersökningar

'f Arlig Fägelrapportering

'f Hartsö-Enskär f'/lgelstetion

Styrelse 

Ordförande Lennart ahlen 
Dagagatan 10 A, 154 00 Gnesta 

Sekreterare Claes Svedlindl 

• Fågelskyddsarbete

• Tidskriften Fåglar i Sörmland

._ Sammankomster och exkursioner

�bylundsgatan 29, 582 36 Linköping Tel 013/144513 

Tel 0150/5207 
Kassör Gunnar Sjöö 

Övriga 

Medlemskap 

Brenäsvägen 23, 641 35 Katrineholm 

Stefan Bleckert, Heljestrandsgatan 3A, 633 44 Eskilstuna 
Anders Bylin, Lövsunds gård, 610 60 Tystberga 
Lars-Gunnar Klang, Hertig Carls väg 26, 151 38 Södertälje 
Hans Pettersson, Hånsta, 740 33 Vattholrna 

Se omslagets andrasida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELST ATION 

SteLionen ligger i Sörmlarids yttre skä!'gård ra' <t öster OM Oxelösund och där 

u·tförs ringmärkning huvudsakli en U'lder aug-okt varje år. I samband med märk

ningen genom�örs ofta specialstudier.

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

hockspeLar och u glor.

Stationen tJemannas l"Ti.!mst av ringmärkare och assistenter från !:iödel'Ola land.

Upplärning och vida.reutbildning av personal sker �rl:gen och nya medarbetare

äi· välkomna att deltaga i verksen'ieten.

Medlemmar Mr ocks� väL�om a att besöka stationen och fär rabatt pä bätresan.

Förläggning ske� i tält.

l�ontaktman är Lennart Wahlen, Dagagatan 10 A, 151, JO Gnesta

Tel 0158/1'.l548 
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