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Fågelrapport Sörmland 1980 
Blrd Report from Södermanland 1980 

Hans Pettersson, Lars Broberg, Tony Haglund o.ch Lennart Wahlen 

Föreliagande sammanställning omfattar till Lrk/Srm inrapportP.rade f�gelobser
vationer· av allmänt och regionalt intresse Från landskapet Söderw.anl0nd (Srm) 

utom Si:idertörn under 19eo. Upprop 111Ed pracis1=ring av intre5santa ab:iervatio

ner inPcir denna sammanställning gjordes under hcisten 1990 i INFO nr 49. Några 

arter och typer av observationer, sorn ingick i uppropet, har ej behandla·ts. 

Dessa k□m?r att tas upp utförligt i kommande rapporter eller i separata 

adiklar. 
Fi:ireg�ende rapport, som behandlade Fågelobservationer från 1979, var in

förd i Fåglar i Sörmland 13 (1980) sid 1 - 1B. 
Till 1980 å't's rapport inkom totalt 825 -rappoi-ter från 73 rappo-rtifrer, vil

ket är något b�ttre än rapporteringen frän 1979. Fördelningen av rapporter 

och rai;iportörer mellan olika delar av rapportområdet redovisas i riedanst.liende 

tabelll 

Del□=åde Antal ::,apportörer Antal rapporter 

Nyköpin� - Oxe_äsund 19 203 
Trosa� Vagnhärad 5 19 
Södertä,1.je - Jä::,na 13 153 
l';neste 5 82 
Strängnäs 9 130 

Eskilstuna - Kungsti_r 10 127 

Flen - Malmköping 5 62 

Katrineholm - Vingåker 7 i.9 

Den nya ordningsföljden för fågelarterna, som tillämpas i den nys förtack
nin9en, Sveriges fågler, följ_s i de·,na r,apport. 

Bearbetningen -av obs·ervationerna har liksom till fi:iregeende rapport delats 
mellan författa_na. För avsnittet smålom - storskrske svarar Lars Broberg, 

bivråk - sothöna och sillgrissla - tretåig hackspett Hans Pettersson, trana -

Fåglar ·i Sörmland 14(1981):41-60 '41 



svarttärna Tony Ha�lund, tofslärka - kornsparv Lennart Wahlen eamt för sam

□-rdning och r2digering Hans Pettersson. Väcteröv<::>rsLl<ten hBl' gjorts av Len sd

WahHm.

,För observationer av sällsynta och svårbestämda arter, v-ilkas beskrivning 

skall granskas av SDF:s raritetsko11TI1itte (Rk) 1 gäll2r att de publicer·a,s i 
första efterföljande årsrapport sedan de bet:lömts och godkänts. Dessa observa

tioner markeras med en asterisk. 

VÄDRET 

Ja·nuari kännet�cknades av omväxlande intensiva köldperioder och många dagar 
med tempe;raturöverskott. Oygnsmedeltemperaturen för månaden (jämför� med ge
nomsnittet under perioden 1931-60) blev något undeD den norma'la i Sörmland, 
medan Nor6land hade mycket under den normala. Lägsta temperaturen i Stockholm 
var -19,2 den 26. 

Det var nederbördsfattigt i större delen av landet. I Sörmlal")d blev m.edel
nederbörden endast 19 rrm, vilket är 42% av genomsnittet under perioden 1931-
60. Aret inleddes med barmark, w,en i slutet av månaden fanns ungefä� 10 D�
snö på Flera platser.

Bevens is var 25 cm tjock Vid ,ånadens slut. 

Februari blev mycket kallare än normalt, speciellt markant var detta under 
rnanadens första tio dagar, då det rådde ett temperaturunderskott på 10-20 
grader i Svealand och'Norrland. Bland annat hade Nikkaluokta -45,2° den 2. 
1 Sörmland blev m§m1dens avslutning betydl:i,gt mildare, □-ch totalt ble.v därför 
temperaturunderskottet "bara" 2-3. areder. 

Det var fortsatt mycket nederbördsfattigt i Sörmlend, i genomsnitt föll 
under Fe!Jruari endast 10 mm (3.1% av normalmängd). Som mest ca 20 cm·snl:lteicke 
i mitten åv månaden, därefter �ter barmaT�. 

Båvens is var 43 cm tjock yid månadens slut. 

Mars Det högtryoksbetanade vädret foTtsatte, och månaden blev den nionde i 
rad med temperaturung!,!rskutt i l,indet. Extrem nettkyla föl"E!k□m den 18-21. 
Totalt blev mars 1,5 kyligare än normalt l 51:lrmland. Månaden avslutades med 
att .. mild luft Längde Fram mot Sverige Fr�n sydväst.

Aven nederbördsrnängden fortsatte att visa underskott, och i Sörmland föll 
i genomsnitt endast 21 rrrn. Det obetydliga snötäcke� försvann p3 de flesta 
håll till månadens slut, samtidigt var Bävans is 51 cm tjock. 

April var n6g□t varmare än normalt, i Sörmland 1° över medel. Nederbörden 
blev i genomsitt 3B mm, vilket är något mer än normalt. 

Högtryck och lågtryck kom -västerifdin och turades om att bestäm:na vädret. 
Mest påtagligt var det intensiva oväder som passerade Sörmland. mot sydost den 
19.4 (samtidigt blev Båven rn Fl sjöar isfria). Lufttrycket i Stockholm (%5 mb) 
,,ar då det lägsta i april på mer än 120 åx. 

Under rnanadens sista vecka ri:ir,de sig moln- och regnområden från Baltikum in 
över sydöstra Sverige. 

� inleddes med en kylig nordostvind över södra Sverige. Efter en vecka pas
se:rade ett lågtrycksområde roat nordost, och det följdes av vackeJ1t men kyligt 
hiigtrycksväder, med Bvår Frost på rnlmga "låll. Varmast var det den 14-18. och 
efter den 28 ( ca +20 ) , däremellan ky li8t och □stadigt väder.

Temperaturuhderskattet i Sörmland (1) och måttlig nederbörd 23 mm {62%). 
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Juni Varm luft st�ömmade på bred front in över S�erige under de två Fö�sta 
dygnen, och kvaftiga åskTegn gav lokalt stora nederbördsmEngder i Sörmland. 

Ett.högtryck över nordväs:teuropa gav sedan soligt och mycket varmt väder, 
�□� högst +30° . Från den 11 något ostadigare och från den 18 försvagades hög
t:.•·, cket slutgiltigt I vilket medförde :1tt en sval och regnrlk period följde.
Mest regn föll den 22-23 di norre Sörmland fick 50-60 mm. 

r genomsnitt Föll 91 R1l11 regn i Sörmland, vilket rotsvarar 201JX. • 
.Juni blev 1-2 g;rBder varmare än normalt. 

Juli blev bättre än under de nän,rast föregående åren. Månaden inlEddes med 
högtrycksväder och avslutades mE!d en veckas värmebölja (ma>1 +28°). Dessemellan 
passerade et:t par H\gtryck, och den 16 fick nordöstra Götaland och Uµpland 
stora regnmängder, medan Sörmland klarade sig bättre. 

Totalt Föll endast 49 l1lll (72%). regn i Sörmland under juni. 
M�nadsmedeltemperaturen var något lägre än normalt. 

Augusti En varm i lE!lning Följdea s�abbt av □stadigt väoer med regn eller 
regnskurar fr1in väster och sydväst. I mitten av m/!inaden (den 1·2-17) får.sfärk
tes ett högtryck över Skandinavien, varvid varm ocn torr luft fördes in med 
ostliga vindar. 

Däre~ter blev det åter ostadigt och ett djupt lågtryck passerade Sverige 
den 20-2'1 tUlsarpmens r.ed ett omfattande regn. Det fö�jdes av kyliga nordväst
vindar och sedan ,ytterligare ett par lågtryck. Norra Östersjön hade hårda V/NV
vindar den&, 10 och 21. 

Medeltemp d:rygt 1 grad under de normala, m:da nederbörd.in (90mm) var något 
rikligare än normalt För augusti. 

Septemoer ännetecknedes av stor lågtr_ycksaktivi tet, dock utan nggot riktigt 
kraftigt oväder, samt tidvis varmt och fuktigt väder. 

ungs.r _den f<ö�sta veck�n växlade :101 och moln, Ulvhäll yid Strängnäs hade 
t2.3, 5 'den 8 (mr,1nadens hogsta temp 1 Svealand). Den 9 passerade en kallfro_nt 
tls:terut, och detta blev inledningen till en mycket regnrik p2riod som .varade 
ti 1l den 1�. Efter et't psr dagar med kylig och torr nordvästvind blev det åter 
ostadigt med l�gtryck Från sydväst. Omkring den 23 dock tillfälligt högtrycks
väder. 

Medel-temp 11ära 1 grad öve_r normal, medelnederbörden 52 ITTTJ ( 87%). 

Oktober blev mycket l�gtrvcksbetonad och nederbördsrik. Månaden inleddes- med 
ett krartigt lågtryck och hårda västvindar över si:idr8 Sverige. Svealands högsta 
ok tober.tcmperetur noterades i Ox12lösund den 1, + 111, 5 • 

Från den 6 var det mycket ostadigt och nederbördsrikt, �ed kraftiga vindar 
�ellan S och SV. Den 10-15 vandrade li3gtryck med kraftiga regn norrut över 
östra Sverige. Kall luft strömmade sedan söderut över land:t, innan det åter 
blev □stadigare p g a flera li<gtry,ck frlin sy.dväst och väst. Vid Svealan_dskus-
ten blåste det storm den 25-26, som mest N 28 m/s. 

Medeltemp 1 grad under normal i Söl'lllland och melfelnederbörden 137 mm, vil
ket är 280% av normal mängd! 

November Ett ovanligt mäktigt högtryck täckte landet under den första ve.ekan. 
Därefter passerade ett lågtryck som följdes av en kall och kraftig nordyäst
•Vind. Den 12-211 va:r det synnerligen ostadigt, dli ett flertal lågtryck paasera
de, österut. Snö föll rikligt i södra Sverige, men snötäcket ·rnrsvann igeri e;ter 
den 20, då myck�t mild luft strörmiade upp över landet (Oxe.lösund hade +11,2 
den 23). Efter ytterligare ett snöfall den 27-28 blev det en klar och kall av
slutning på m�naden. 

Totalt noterades 3 graders temp2raturunderskott, och mi'derbördsmär,gden 68mm 
va:rn.:ig□t över normal. 

Vid månadens slut var Sörmland täckt av ca 10 cm sn5. 
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December yar kall under Första veckan, därefter trängde mild luft in Från 
väster. Flera lågtryck gav blåst och nE!derbtlrd, mest i form av regn. Ftlrst 
Fram emot julhelgen b:iev det vinterlikt, men undår och efter helgen var det 
åter, mildväder i södra-Sverige (ända upp-till +9 i Sörmland). Och året .av
slutades med at_t eti; djupt lågtryck passerade österut under nyårsnatten. 

Månadsmedeltemp ungefär normal.. Nederbörden 57 11111, vilket_ är nago.t mer än 
normalt. 

Hela södra Sverige, inklusive Sörmland, hade barmark vid årets slut; 
På Båven fanns is den 11-2?. 

OBSERVAT!□lilER 

SM.&L□M Gavia stellata 

Riksinventeringsart. Inga kända häckningar i Srm under 1900-talet. Under 
1980 endast en observation: 1 ex Tullgarnsnäs, Hälö den 29.5 (JE). 

SMÅDOPPING Tachybaptus ruficollis 

En häckning rapporterad från tidigare känd lokal inom Eskilstuna kommun, där 
1 ad sågs med 2· ungar den 29.6 (TH). 1-2 ex sedda på ytterligare fem lokaler 
under april-juli men utan säkra hBckningsindicier. 

Under tidig vår 1 ex i Torshälla hamn den 27.3 {SBt) och under hö9,en 1 ex 
i Lundbysjön, Eskilstuna den 8.10 (SBt). 

SKÄGGDOPPING Podiceps cristatus 
Vinterobservationer: 1 ex Holbonäs, Flen den 1.1 - ca 10.1, kvar sedan 22.12. 
79 {AO,LO,PEB), 1 ex Ky1vettendammarna, Dxelqsund den 16-19.2 (EH,HT,l or;;h 
1 e� Sundbyån, Lövsund, Runtuna den 6.12 (Iro). 

GMHAKEDOPPIIIIG Podfoaps griseiq0.na 
Den 30.1 hi t-tades 1 ex int-ill den tillfrusna Moraån, Järna ( IA gm LW). Filgeln 
släpptes ut i Sigtunaån.s utlopp i Sillen, Vårdinge. Den sågs sedan, pigg 111en 
möjligen något justerad i vänster vinge, 2.2 - 2.3 på sarrrna lokal. Den 14.3 
dock·troligen död på iskanten. 

Under hästen rapporterad Från Enskär, Bälinge, där arten observerats under 
15 dagar den 9.8 - 15.10, med som mest 2 ax och från Strandstuguviken, Nykö
ping, 1 ex den 24.8 och 27.9 (HT). 

SVA.RTHAKEDOPP!"rm Podiceps auri tus 

Totalt 32 par rapportErade från 10 lokaler, de flesta inom Södertäljeområdet. 
Tre gods1 lokaler: Li nadammarna med 10 par där samtliga fi ek 1-3 ungar ( pa, 
m fl), Motorvägspölen, Pershagen med 8 par, även dessa samtliga 1-3 ungar 
(PB,m fl) och Anstasjön med 5-6 par och minst. 1 ung_e (JE,LM). 

STORSf'.jAHV Phalacrocoral<- carbo 
En somrnarobservetion av 5 ex i Hartsö fågelskyddsområde den 16�7 (LW). 

Två inlandsobservationer: 1 2'x rastade vi_d bron 1:ive.r Strängnässundet den 
20.8 (LB,LT) och 1 ex Gimpelstenarna, Granfjärden, Målaren den 8.11 (SBt,,n fl). 

Under hösten sågs som mest 130 ex den 4.10 vid Enskär, Bälinge (H-E fstn). 
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RÖRDliIIM Botaurus stellaris 
Revirkarteringen i Söderfjärden gav 17 tutanje hanar mot 14 under Fjol�ret, 
s/Hedes en svag återhämtning från 1979 års "krasch" (LB). Fd\n Tynnelsöfjär
defl, det andra stora rl:irdrom□mrådet i Mälan,n, rapportereoes minst 1& hanar 
(BÖ). I övrigt är rapporter· ngen mycket ofullstend:!.g jämfört med· riksinven
teringen 1979 då 89 hanar rapporterades. Men att dörr, a av bl a förekomsten 
i Söderfjärden bör antalet tutande hanar i rapportområdet under 1960 he upp
g�tt till ca 100. 

Inga vinterobservationer 1980. V�rens Första ex sågs vid en vak i Märsä-
1,undet, Mälaren den 29.3 (LB) och i Söderf jä:rden den 30. 3 (LB). 

NATTHÄGER• Nycticorax nycticorax 

En ungfågel observerad vid Marsäng, 8 km väst Oxelösund den 21.10 (EH). Det 
är den första observationen i Södermanland oc� sjunde fyndet i Sverige. 

ÄGRETTHÄGER• Egretta alba 

Ett sent ex observerades vid Björkarösund, norra Mörkö den 8.12.1979 (JDH,m fl). 
Fyndet utgör den -andra observationen i Södermanland och det 31 fyndet i Sve
rige. 

HÄGER Ardea cinerea 

M1lnga obServatione.r vE!r-sorrmar-höst och några häckningar rapporte-rade. 
Säkra häckningar: 2 par i Likstarrmen (AB,LW), en ny koloni med 4 bon i västra 
Båven (LC), en koloni i östra Gripsholmsviken , Mälaren {LW), ca 30 bon i 
kolonin p/!i Aigön, Yngaren (GJ) □en minst 1 b□ på Granholmen, Hallbosjön (GJ). 
Dessutom 3 ex vid Södertuna, Gnesta, som satt vid bona den 18.5 men inga 
t,äckningsindicier vid senare besök (MK). 

Vinterobservationer: 2 ex Forssjö bruk, Katrineholm den 1.1 (UR) och 1 ex 
Täckharrrnars bro, Bärbo den 29.12 (SBt). 

SVART STORK Ciconia nigra 
1 ex sedd i skärgården vid Fifång, slutet m

a
j - början juni (gm HE). 

VIT STIJRI',' Ciconia clconia 

1 ex över Svanviken, Nyköping på sträck mot syd den 23.5. (gm LSl). 

SMJGSVAN Cygnus cyonus 
Observationer under häckningstid: En bebyggande.fågel i en sjö i Eskilstuna 
kommun den 27.4 (LC MNo), senare 1 ad den 13.9 {LC); 3 ex Haversjön, Björn
lunda den 8-9.4 (Lw3 och 2 ex Viren, Katrineholm den 15.5 (00,SH). 

SÄOGÅS Anser fabalis 

Det är ovanligt 11ed stora höstansemlingar i Srm. En flock på 250-320 Fåglar 
uppehöll sig dock på åkrar i Kjule den 6.1□-7.11 tillsammans med 300 kanada
gäss {SBt). 
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SPETSBERGSGAS Anser brachyrhynchus 
1 ex Svanviken, Nyköping den 10. 1, (OP), 3 ex Hörningsholrn, Mörkö den 27.4 
(PB), 1 ex Tullgarnsnäs, Hö_ö dim 1.5 (flliK,PB) och 1 ex Stensjön, Katrinehplm 
den 1-2.11 (AH). 

BLÄSGJ\s Anser al.bifrons 
1 ex blend ca 40 rastande sädgäss vid Gorsingeholm, Strängnäs den 30.4 (BÖ, 
LK). 

GRAGAS �nser anser 
Tio lyckade häckningar rapporterade från fem inlandslokaler: Kalvsjön, Näs
hulta, 3 häckande par med 2+3+3 flygga un�ar (GL,LC), Ludgosjön 1 par med 
3 ungar den 3.6 (KK), Bergasjön, Lerbo, 4 ad och 9 ungar den 27.7 (EIJ), S�
derfjsrden, fllelaren, 1 ruvande fågel sedd på bo i glesvass den 15.5 (LB) och 
3 kullar frarmie på sal!lll8 lokal der 1.6 (LC), Tynnelsö, Mälaren, 1 ad och 2 
ungar den 11.6 (AE). Par har även uppträtt under häckningstid i Hagbysjön, 
Eskilstuna (SBt), i Norrtunasjl:ln, Gnesta (,,,..,), i Bondkroken, Läggeste '(JE, 
MK), vid Hamnskär, Överenhörna (JE) och vid Strandstuguviken, �yköping (GE). 

Rastande fåglar sågs under yåren vid Tullgarnsnäs, Hölä under periode� 
1.4-B.5 med som mest 180 ex den 13.4 och under hösten den 14. 7-20.10 med -som 
mest ca 1000 ex r;ien 30.8 och 1005 ex den 12. 10 (JE, LGK). Så ledes Fortsatt 
vtterligare ökning i detta område såväl vår sam höst. Jmf Ehrlen o Wshlen 
(1979). 

[Sl\)ÖGÄS Anser caerulescens] 

En Flock på 7 ad mot W ö1:e::- Lindä, Söderfjärden, t-lälaren den 3.5 (LE). Dessa 
F�glar skulle kunnB vara id�ntiska med de friflygande gässen i Eski:stuna som 
den 15 och 23.B samt den 1.11 också utgjordes av 7 ad (KC,LC,TH). Enligt upp
gift erhöll Parken Zoo, Eskilstuns, de första snögässen omkring 1975-76. De 
var då vingklippta. Första häckningen skedde 1979 och gav 2 kläckta ,ungar. 
I december 1979 bestod hela flocken av 6 ad och 1 iuv föT att under 1980 
reduceras till 7 ad (TH). 

-

Dessutom 1 ex Svanviken, Nyköping den 6-11.4 (I--IT,LSl,OP,58), 1 ex Stensjön, 
Katrineholm den 27.9-'19.10 (AH) och 1 ex Kårtorpaajön, Forssjö Bruk den .3-7.11 
(UR). 

VITKINDAD GAS Branta leucopsis 
I Strandstuguviken, Nyköping, 1 ex (ej ringmärkt) den 2�.5 (CK,EH) och 1 ex 
(färgmärkt båda benen) den 5-6.8 (GE,MA). 1 Stensjön, Katrineholm, 1 ex den 
15-26.10 (AH). Vid Enskär, Sälinge sträckte 5 ex österut den ·20.10 och 18 ex
-rastade den 25.10 (H-� Fstn).

PRUTGÅS Branta bernicla 
1 ex rastade Tullgarnsnäs, Hölö den 20.10 (JE). Vid Enskär, Bälinge obse�vera
des minst 1 ex den 22. 9 och 9 ex sträckte västerut den 22. 10 (1-1-E Fstn). 

GRAVAND Tadarne tadarna 
Samtliga observationer, under perioden 12.4-13.9, gjorda utined kusten främ:Jt 
i området kring Strandstuguviken, Nyköping, där max 25 ex räknades den 4.5 
(HP) och 4 par åtföljdes av ungar under juni-augusti (EH,GE,HT,MJI). En kull 
dessutom vid Skeppsklubben, Bälinge den tB.6 (RS). Enstaka pe.r rlessutom vi.d 
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Snatterand - Observationerna i Sörmland har ökat, men fortfarande bara 
en konstaterad häckning. Foto:Karl-Erik Häger 

Kittelö, Tystberga den 3.5 (AA), Djurskär, Bälinge den 2.5 (HP), Hamnskär, 
Bälinge den 11.5 (JE) och Tullgarnsnäs, Hölö dan 27.4-2.5 (MB,PB). 

BLÄSAND Anas penel□pe 

Fåglar rapporterade Från tre lokaler vid kusten ·och två i inlandet under häqk
ningstid maj-juli, men inga observationer som tyder på häckning. 

Vinterobservationer: 1 hona i Torshälla hamn den 9.1 och 31.12 (SBt). 

SNATTERAND Anas str"'pera 

Rapporterad från in� indre än 10 lokaler april-juni och I, lokaler augusti
oktober. Men ingen hä:::kning påvisad. I Hallb□sjön 1 par vid flera t•illfäLen 
1-30.5 {AA,HT,MA,□P), i Mälaren 1 par Gäddskallen, G�anfjärden den 22.5 (ÅA),
1 hona Högholmen, Dknö den 29.5 (AA) och 1 par Tynnelsö den 7.5 (00), vid
Pershagen, Södertälje 1 nona den 20.4 (PB), vid Mörkö 2 ex Björkarosund den
17.5 (EA) och 1 hona Ulvsundet den?.& (JE,SC), vid Tullgarn 1 hane den 22.5
(MB), vid Strandstuguviken, Nvköping 1 par den 15-17. 5 (CK ,EH, LO , PEB) och
15.6 (Jl-1), vid H1.J1J1;:igrund, N Oxelösund 1 p<1r den H.5 (AB).

Under hästen s�gs 3 ex vid Oådetiisund, Mörkä den 18.8 (JE), 1 ane + 1 ro
na över Sanda:ajön, Mörkö den 20.9 (S�), 4 ex Strandstuguv:ken den 2?.'3 (HT) 
och 1 hane Snäckliiken den 20. 10 ( EH). 

STJÄRTANO Anas acuta 

En observation undE!r häckningstid: 1 par vid Tullgarnsnäs, Hölö den 29.5 (JE). 

47 



• 

• 

• 

• 
Sbt. 

,, ,. 

I 
.. •111 I -.. 

Figur 1. 

1 

2 

3 

5 

" 

.. 

Karta äver lokal2r, där oar eller hanar av -ärta p!cl,tr_äffats undeI; 
åren 1977-80. 

(Map showing locel-i ties, whare pair .or males of Garganey, Anas 
Querquedula, have been fElund during 1977-&1.) 

ÄRTA Anas guerquedula 

Rapporterad Frfin 6 lokaler, under period1:n 1.5�3-.6, med 1 han2 eller 1 pEfr. 
Ingen häckning påvisad. 

Under hösten några enstaka fåglar vid Mörkö under augusti-september (JE,
SC). 

S�EDAND Anas clypeata 

T□talt ca 15 par rcippor-terade från 13 lokaler under p1:ri.□den 27.1,-29.7. 
Ingen säker häckning. 

VIGG Aythya fuliqula 

En relativt stor ansamlin� på 3100 ex vid Tullgarnsnäs, Hö1ä den 18.8 (JE). 
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BE�GANO Aythva marila 
Son mest 6 par vid Tullgarnsnäs, Ht!lö der 1-20.5 (JE,MK). 1 pal' i Söde:.:-"järden, 
M!!laren den 16.5 och 2L.5 (/�S). 

Under hösten 5 ex i Näsnaren, Katriner□lm den 19.10 (DL) och 11 ex i lh,mde
vadsstri:irn, Hjälmaren den 1.11 (\1H). 

ALFJ.IGEL Clangula hye�.elis 
En inlandsobservation: 1 hane utanföl' Strand i Söderfjä'Z'den, 1-'äla.en tlen 3.5 
(LB). 

SJODII I:. Melani tta nig'.l·a 
Inlandeobservatjoner: � par i Söder jerden, M.ilaren den 18.5 (MB), 1 ha e + 
2 honor sträckte onut vic:!. Köttho-men, "iälaren den 11.5 (LW) och 15 ex i Län
n sjön, Strängn�s den 18.5 (KGM). 

SVÄRTA MelaniLta fusca 
En inlandsobservation: 2 hanar och 1 hona i Söde.-järden, �älaren den 4.5 (MB). 

SALSKRAKE Merous al!Jellus 
Vinterobservationer: Undei' januari-februari flera rcipporter Fr/3n Dx21ösum:J, 
bl a 8 'lanar + 6 honor vid FE!l11Öve den 2.::! (AD). \Jid Lövsund, Runtuna 2 honor 
den 20.2 (KK}. Under december 15 ex vid Eriksö, Mörkö den ·11..12 (JE) och vid 
Nyköping bl a 11 ex i Snäckviken den 26.12 (HT). 

Större höstansamlingar vid Tullgarnsnäs rned ca 70 ex den 2D.10 (JE) ocb i 
Strandstuguviken ·me□ 30-35 ex omkring den 1. 1 1 (CK,U-t). 

Under de .;vå sista åren har gjorts anmärk ingsväxla observationer av sal
skrake under häckningstid på en lokal i Söd.erfjä.rde,, Mäla;;en, där 1 hona 
s�gs den 6. 7 .79 och 1 hane + 1 ana den 28.G.8□ (LB). 

SMl-tsKl�KE Mergus serrator 
lnlands äcknlngar: l Tisnaren 1 hona med B u gar vi 8ärle ocl1 1 hona mec 
9 ungar vid Beckershov den 18.7 (PS). Torde även häcka i Prästfjärden, Måla
ren, dä'r 1 pa1· observerades kring Tegelskilr den 19.5. Pä denne ö har tidigare 
påtrdFfats 1 ruvande hona den 11.7.76. 5a"Tlf!la år påträffades även 1 �uvande 
ana p� Furusker i Gisselfjärden den 15.7 (B

Ö
). Oe3sutom 3 par i Söjerfjärden 

den 16.5 (MB) och Flera otJservationei• i TynnElsi:ifjär en maj-juni (BÖ). 

GLADA Milvus milvus 
Ett x sträckte rT1Jt väst över Flen den 22.5 (PEB). H�ckar numera intE läng�e 
i Srm, vaTrör endast ensta1<a observationer görs. 

Hf.\VStlRN Haliaeetus olbicilla 
Rapporterad rr�-nförallt f'r-ån hösten vid Mlj.rkö 11ax 6 ex (4. ad, 1 subad, 1 Juv) 
(JE, 1-'0, SC , Ml�, HE, LH ) och Oxelösund n1ilx 5 e)I (1 ad, 3 subad, 1 juv) (/\0,GA,EH, 
CK, SF.l t). 
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BRUN KÄRRHÖK Circus aeruginosus 
Vid riksinventeringen 1979 noterades 91.-106 par,, rnedan antalet par uppskatta
des till 128 (Wahlen 1980). Pött 1980 .rapporterades 42 par från lokaler där 
arten även påträffades 1979. Söder-fjärden höll även 1980 15 par (LB). Dessutom 
rapporterades 5 par fr�n lokaler, so� ej fanns, med Vid 1979 �rs inventering 
och ytterliga-re 1 par från en lokal, som höll 1 par 1979. De nya lokalerna· 
är Yngarnn vid Algön 1 par (GJ) och ev 1 par vid Mariebarg (GJ), Täljaren, 
Lerbo 1 par (CL), L. Näsnaren, Katrine'iolm 1 pei;, 16.6 (MJ), Ekna'I'en, Runtuna 
1 par 15.5 (KK}. Vid Bondkroken, ll.ker, Läggesta' noterades 2 par ( ·tf'\) rnot en
dast 1 par '1979. 

BLÅ KÄRRHÖM Circus cyaneus 

En sen hane vid Älskebol, Lerbo den 9.5 (CL) och en hane vid Gorsingeholm, 
Stränonäs den 29.6 (Li'I). 

Vinterobservation av honFärgat ex vid Sandasjön, Mörkö den 20.12 (GA,PBr) 
och P�lsund_et, Mörkö den 26.12 (JE). 

DR ·!VRÄK Buteo butea 

•åtal vinteriakttagelser. I januari och början av februari endast 1 ex vid
Nykvarn den 20.1 (LGK), 1 e_x Björkarösund, Mörkö den 27.1 (LGK,SC,m Fl) och
1 ex Oxelösund den 2.2 (MA). Osäkert om något ex övervintrade 1979/80. I de
cember 1 ex vid Eriksbe11g, St. Malm den 13.12 (LP), 1 ex _13isekvarn, \faster
ljung den 14.12 (IN) och 1 ex Oxelösund den 24-29.12 (MA).

FJÄLLVR� Buteo lagopus 
Mycl<et •å rapporter. Vinterobservation av 1 ex den 2-3.2 på Mörkti (LGK,SC,PB, 
m fl} och 1 ex den 24.2 vid Härad (/.\N). Förmodligen ingen övervintring 19?9/ 
80. 

KUNGSÖRN Aouila chrysaetos 
Av rapporterna ett döma övEl'ilirrtr.>.rle r.li ri;t en ung fågel på Mör�ö 1979/80 ( P8, 
SC,LG!�,JE,MK). En g81mlal i:irn si\\gs även den 1.1 (PB). I januari observerades 
enstaka ex även vid Ha,nnarbyfälten, Sundby (KC), Valnarsängen, Byringe (BÖ), 
Hånä, Bälinge (PAH) och Vevelsta, Husby-□opunde,(KK). Under december sågs 
minst 3 ex ( 1 ad+2subad) på Mörkö (�'tl,LH,PB,JE,HE) och en adult p� Fogdön 
den 31.12 (MB). 

TORNFALi'I Fa ca tinnunculus 
Två konstaterade häckningar utanför yköping (UG,MA,KK) och obsexvationer som 
tyder pä ytterligare minst två häckningar (AA,KK). Observationer 1Jnder häck
tid på ytterligare fyra lokaler (GE,GJ,KK,LC) i Nyköpings omgivningar och tv.!\ 
i övriga delar av Sörmland (MB). 

AFT□NFALK Falco vespertinus 
En garrrnal hane jagade över Strandstu�uviken, Nyköping den 31.8 (JG). Enstaka 
observatiorner görs s.\l gott som årligen i Sörmland. 

LÄRl�FAU'i Falco subbuteo 
Fvra konstaterade i'i!ckninqar (KK,CL,KC) samt par eller observationer tydande 
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p/'J ca g ytterligare häckningar rapporterade. De-ssutorn ob-servationer under 
häcktid på 15 andra lokaler. 

JAKTFALK falco rusticolus 

Ett- ex sträckte mot NNV över Lacka, Västerljung de;;, 11.5 (LW,JE,SHL). Tidiga
re endast en observation i rappDTtamrådet perioden 1955-79. 

PILGRIMSFALK Falco peregrinus 

Ett- ex jagade vid Älvestasji:in, Flen den 15.4 (L□ ,80). Numera endast enstaka 
observationer årligen. 

RAPPl-i:iNA Perdix perdix 

Endast e;, -rapport om 25 ex vid S?Jndasjön, Mörktl der 1.1 (PB). 

VAKTEL Coturnix c□turnix 

Endast en rapport om 1 spelande ex vid Skåra, Stigtomta den 2.5 (l.:St). 1 me
\deltal har 4 ex hörts årligen i rapportområdet 1965-79. 

SMW�IG SUMPI-ÖNA Porzana porzana 

Fem spelande ex rapporterade Från lika många lokaler (LK,LO,LP,BÖ,ME). Det är 
endast hälften av normalt antal (Pettersson 1979). 

MrNDRE SUMPHÖNA Porzana parva 

Två 1>appGJrte:r fr.5n SöderFJerden, Mälaren : 1 ex_ vid Fage_rviks holme den 2.3. 5 
(LB) ach 1_ ex vid Idöholme den 31.5 (LB). Arten hörs s/1! gott som årligen i 
-rapportområdet. 

KORNKI\IP,RR Crex crex 

L-iksom .för vel<tel och sm3fläckig sumphöna färre rapporter än vanligt. Eridast
två spelande e� rapporterade. �n vid Ta�dlaviken, Husby-RekarnF. den 29.5, 
2.6 (KC),8.6 (TI-1) och en vid Norrsjön, Arla den 19 ocn 30.6 (KC). 

[tt ex fångades den 5.9 under höstens ringmärkning vid Brandholmen, Nykö
ping (PÅH,DP). 

RÖRHÖNA Gallinula chloropus 

Två vinterobservationer rapporterade. Ett ex Maren, Södertälje den 5.1 (JE) 
och ett e� Lövsund, Runtuna den 10.2 (KK). 

TRANA Grus grus 

Riksinven�eringsart. Artens förekomst i Srm korrmer att redovisas senare. 

SrRANDSKATA Haematopus ostralegus 

Arten har under Flera år observerats i Yngaren undeT häckningstid. 1980 kons
taterades den Första h§ckningen, då 2 gamla f�glar och 1 oflygg unge sågs på 
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Figur 2. Karta uver rapporterade häckningslokaler för mindre strandpipare 
19?5-80. 

(Map of rei:nrted breeding localities of Little Ringed Plover,
Charadrius dubius, 1975-80.)

Skarpstan, norra Yngaren (KE gm LW). r Mäl6ren nar ett par. observerats und::!r 
□ms"tändigheter som ka, tyda p/3 häckning på Tegelskär, Prästfjärden (GÖ,LK),
ett par på Hern,an5skär, Prästfjärden den 2.6 (KGM,VCM). Dessutom :rastaJ1de 
Feglcl· I\Ji:u:sjöf järden, Husb!(-Rekarne 1 ex den 13.4 ( TH), Skäret, Jäder, Målaren
1 ex den 25.4 (TH,KC,SF), Asi:,hclmen, Sundbyholmsön, M§laren 9 ex den 22.5 (AA),
Hjäbaresund, Öja 1 ex den 26.5 (LC,KC). Tvä ex flög förbi Näsnaren, Kat;rine
h□lm den 15.5 (DL).

SrtlRRE STRANDPIPARE Crniradrius niaticula 
Inlardshäckning av 2 par p� sa11111c1 lokal i Nyköpings kornmun som tit:li-gare år: 
(AA). 

Ml�JD'1E 5TT!ANDPIPAHC:- Charad.rius dubius 

F2m k□m1tatersde häckningpr (AA,Ell,MJ."\,SC,TH) "'amt ~y:ra lokaler rned varnande 
"agla:r ( TH,JH). Dessutom observerEJd på ytte.digare fy·ra lokaler under häck
ningstid. 
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DVÄRGBECKASIN Lymnocryptes minimus 

En vårobservation, 1 ax Tullgarn, Htilti den 1.5 (Mn) och fem höst□bservatione.r. 

DUBBELEIECKASIN Gallineoo medie 

En Vclrobservation, 1 ex vici Sendesjän,. Mörki:i den 18.5 (BI,BL,El ). Obsarveres 
ej årligen. Under perioden 1965-79 endast 5 observationer vars•J 3 under vå
ren. 

MORKULLA Scolopax ::-ueticola 
En sen observation av 1 ex som stöttes upp vid Torpun a, Torpa den 22.12 (�No). 
Arti?n o::iserveres eno.ist till älligtvis i december. 

RijDSPOV Limosa limosa 
En vårobservation av ·1 ex vid Tullgar�sn'ås, f-ijli:i den 1.5 (PB). Vc1robservationer 
görs s� gott som EJrli_gen i rapporton1r�det. 

STORSPOV rJLimenius axguata 
Tre h�ckning<1r (GL,B:l) nch obse1"vetioner under häcl<ningetid som kan tyr.a pä 
hl:ickning pil v�terligare 15 ltikaler. Fortsatt dl!!lig rapportering, vil<et an
t:yder att arten är ovanlig som häckfilgel i Srm. 

En vinterobservation av ett ex vid Skanssundet, Möi-kö den 2,0. 1 (MB). 

RÖDB NA Trinoa totanus 
Db5erverad på sex inlandslokaler undeT häcknings�id, varav �öjligen en tyder 
p� häckning. Två varnande ex vid Ludgosjön, Ludgo den 3.6 (KK). 

RDSKARL Arenaria interpres 

Tre inlandsobservationer i Mälaren: 3 ex på Gimpelstenarna, Granfjärden den 
22.5 (AA), 1 ex på Segersön, 1arrfjärden de_r, 2i..s (LW) och 1 ex p/:1 Horsgarn, 
Qknöf järden den t,. fi (AE). 

DVÄRGHAs Larus •11inutus 

En obse.rvatior, av 2 ex tillsa•fJ118n!l -ned skr3ttm-1\sar i Hallbosjön, Stigtomte 
den 22.4 (AA). 

SILLTRUT Lexus fuscus 

Inlandshäckningar rapporterade från. älaren och B�var. En liten koloni 10-15 
per på tln Danskan i P::-ästfjärden, Målaren (BÖ,LK). Ett par med tvi'! flyggs 
ungar på Grundsholmarna, Båven den 27.7 (LC). 

r.AVSTRUT· Larus marinus 

En inlandshäckning, ett p<1r häckade på Lilla Sk:nnpälsen, Segeröfjärden, Mä
leren (ED). 
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l�ENTSK TÄRNA Sterna sandvicensis

En obser.vetion av ett ex vid Hjälma esund, Hjälmaren den 22. 7 (UE).

SVARTTÄRNA Cltlidonias niger 

T.e observationer 1 ex Hallbosjön, Stigtomta den 30.5 (OP,KK), 1 ex Lilla 
Skinnpälsan, Segaröfjär'den, Mälaren den 15.? (AE) och 2 ex i vinterdräkt vid 
Strands'tuguviken, Nyköping elen 1>.9 (JG). 

SILLGRISSLA Uria aaloe 

Minst tre par häckade på Haninskär, Bälinge (LW,HP). 

TURKDUVA Streptopelia decaocto 

Rapporterna tyder inte på någon �terhämtning, utan populationen tycks fort
farande _igga på en låg nivå jämfört med 1974-75. Inga av tätorterna i de, 
östra de arna, med undantag av Nyköp1ng, har besatts. Ett ex sågs vid 1-iovsjö, 
Södertälje den 15.5 (JE). Av övi:iga observationer bör nämnas 1 ex vid Mars
äng, Nvköping den 28.9 (HT) och 2 ex vid Löten på södra Mörkö den 20.1 CMB). 

TURTURDUVA Streptopelia turtur 

En observation av 1 ex vid Tvekrepplingarna, Bälinge den 26.7 {LhlN,AA,HP). 

HÖKUGGLA Surnia ulula 

Fn observation av 1 ex vid Dllonbäck, Nyköping den 11.3 (PÅH). 

SPA'RVUGGLA Glaucidium passerinum 

Ett Fåtal observationer under januari-februari. 18 spelande Påg1ar på 14 lo
kaler h81' rapporterqts Från vfll-en. Fyra konstaterade häckningar, Linga, Ytter
järna (EA), Bergasjön, Mölnba, V�rdinge (Sllll), Liyslemossen, Fjällveden, Råby
Rönö (LSt) och Garsk□g, Gåsinge-Dillnäs (MK). 

Tre observationer Från hösten. 

HORM.JGGLA Asio otus 

Endast 10 hlirda kullar har rapporterats, vilket är klart färre än 1979, då 
22 kullar rapporterades och det lägsta antalet sedan 1976. Under to□påret 
1977 rapporterades 73 kull-ar {Nord 197B). Under 1980 hördes den första kullen 
den 31.5 □ah den senaste den 3.7. Medeldatum för kullarna blev 19.6, vilket 
är senare än för kullar under toppår. 

J0RDUGGLA Asio Flarnrneus 

En observation under häckningstid 1 ex vid Helgesta, Hallbosjön, Stigtomta 
den 3.6 (LP). 

PÄRLUGGLA Aegolius Funereus 

Minst 39 olika ropande ex har l'Bpporterats, vilket är Fler·•än 1979. 
Sex konstaterade häckningar (SBt,LC,KK) varav två i holk (KK). 
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NATTSKÄRRA Caprimulgus eurapaeua 

Minst 25 olika spelande få!llar rapporterade från f::-ämst Mälarmården (LC,JE, 
BA, LM ) men även enstaka från skärgi§rden (LW), Kolmården (LSt) och andra 
lokaler (PS,LB,MNö). 

KUI\GSFISKARE Alcedo atthis 

Ett ex observerat vid ett tillfälle i början av häckningssäsongen i Nyköping
Oxelösundstrekten (EH). Fåtal observationer efter flera h0 rda vintrar. 

HÄRF.IIGEL Upupa epops 

En observation av 1 ex vid Gustafsvik, Lerbo i början av maj (CL ). 

TRETAIG HACKSPETT Picoides tridactylus 

En ,ene höll revir och hackade bohål pä Obygd�n, Mälaren under �aj (LW,JE). 
En annan hnae sågs på näringssök pe ett skär utanför Sundbyholm i Mälaren 
den 21.4 (LC). En hästobservation av en hane vid Bjällersta väst Torshälla 
den 20.12 (LC). 

TRÄOLÄRKA Lullule erborea 
�Ji tton rapporter omfattande fåglar pti drygt 40 lokaler. End9st en häckning: 
Lövsta, Enhörna (SHL). Från häckningstid har dessutom rapporterats 5 par och 
32 henar samt 9 ex p& tre lokaler i april (EA,m fl). 

�raftig ökning jämfört med 1977-79, men uppskattningen om 120 par i Sörm
land (Nord 1977) får kvarstå. 

BACKSVALA Riparia riparia 
Endast sex rapportörer (TH,m fl) anger omkring 670 häckningar i nitton kolo
nier. Detta torde vara drygt en fjärdedel av dEt sörmländske beståndet. 

FÄLTPl.PLÄ�nA Anthus campestris 
En ha7e sjöng vid Larslund, Nyköping c!en 22-23.6 '(AA,P�H). Andra fyndet i 
Srm si2dan 1961. 

RÖDSTRUPIG 0IPLÄRKA Anthus ce:rvinus 
En hane sjöng Vid Sandasjön, Mörkö den 18.5 (BI,B[,EL). 

SIOENSVANS Bombvcilla oarrulus 
Ett sent ex i Striingnäs den 7.5 (L8). F�talig under hösten enligt tjuga 
rapportörer. 

SVART RÖDSTJÄRT Phoenicurus nchruros 
Minst två par häckade vid Oxelösunds järnverk (LSt), ett bo med ungar funn.et 
( l1'o). Detta är de två första konstaterade häckningarne i. rapportområdet. 

En subed hane sjöng i ett grustag vid Saltskog, Södertälje några veckor 
Från den 10. L (GK,m fl). 
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G ÄSl·IOPPSÅNGARE Locustella naevia 
Rekordstort antal sjungande hanar, ca 15D, spontant rapporterade 17.5-26.7. 
Flest från Strångnästrakten inklusive S□derfjärden (ca 40), Nyköpings..rakten 
(35) och Eskilstunatrakten (29) enligt 27 rapportörer.

Säkerligen en reell ökning sedan inventeringsä:-en 1977 och 1978, d� be
ståndet uppskattades till just 150 sjungande hanar. 

Ett exemplar ringmärkt på Enskär, Bälinge den 12.9 (H-E fstn)'. 

FLODSÅNGARE Locustella fluviatilis 
Sju sjungande hanar är det högsta antalet någonsin inom rapportomr!ldet. Hifrd 
p� Följande lokaler: Häckelsta, Dunker den 31.5 (TE), Br�ndholmen, Nyköping 
den 2-14.6 (JH,m Fl), Länna bruk den 3.5 (ME), Näsnaren, Katrineholm den 9-
16.5 (LP), Spetebysjän, Valla den 10.5 (LO) och 14.5 (LK,LP), Duveholm, Kat
rineholm den 10-20.6, troligen även en hona den 17,5 (LP) samt luridbysji:in, 
Husby-Rekar eden 5-6.7 (KC,m fl). 

VASS� 1GARE Acrocephalus paludicola 

En hane sjöng vid Väsby, Halla den 10.6-1.7 (LD,AO,PEB), och sången har in
apelats. Detta är det andra fyndet i rapportområdet. 

BUSKSÅI\GARE Aciocephalus durnetarum 
En hane sjöng \lid Björnd,Jlsviken, Tosterön den 3.6 (KE). Detta är det Fe mte 
fyndet i rapportområdet. 

KÄRRSANGARE Acrocephalus pa1ustris 

En trolig häckning vid Tandlaviken, Husby-Rekarne. En hane sjöng den 7.6 och 
ett varnande ex med mat i näbben sågs den 3.7 (KC). 

Sjungande ,anar dessutom rapporterade Från Flensjän, Flods den 31.S (LC), 
Eskilstuna reningsverk den 3-5.6 (KC,TH), Borgsundet, Mörkö den 8.6 (SC,JE,m 
fl), Dåderä, Mörkö den 22.6 (MB), Väsby, Halla den 10- 5.6 (LD), Hagbybel'j;la, 
Björkvik den '16.6 (LD), forsa bruk, söder Katrinaholm den 17-'24.E, (LP,LO} 
och Erleby, Hälö den 7. 7 (EA). 

T'lASTSÄIIIGARE Acrocephalus arundinaceus 
En trolig r.äckning vid Anstasjön, Turinge. Observationer av 1 hane fd'1n den 
18.5 och ytterligare 1 hane + 1 hona Fr1in den 3.6 (LM,m Fl). Bobygge si?igs 
den 5.6 (LKn,PEH) Jch matning den 22.? (LM). 

Dessutom 5 hanar i Si:iderfjärde , Mälaren den 31.5-4.? (LB) och enstaka 
hansr vid Skundern, Dunker den 24.5-11.6 (TE), �.ollandsjön, Gåslnge den 9-
22.6 (LW, 1'41 ,RL,m Fl), Rällingeviken, Helgarö, M3laren den 3.7 (LC) samt Tun
torp, Yngaren den 9. ? ( PS). 

Under hästen 1 ex Brandholmen, Nyköping den 4.9 {.OP). 

.. �.. ♦ Ol�ENS���GARE Syl via nsna 
Ett ex observerades, r�ngades och ringmärktes p� Enskär, Bälinge den 19-21.10 
(JL, LL , FJ) . Sp utförlig beskrivning i Föglar i Sörmland 14:34-38 (Linder 1ga1). Första fyndet i Sörmland och det andra i Sverige. 
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HÖKS.IINGARE S1,1lvia isar.la 
Ett ex observsrat vid '1yssgrav, Aspö den 28.5 (ÅJIJ). En m�1cket tidig ht!ksllnga:i'e 
observerades 19?8 vid Bergsl-iammar, Siirle.rrjärden, Fogdö det1 7.5. (111�). 

FetTI un ~äglar ringmärktes på Ensk .. r, Bällnge under llösten (H-:cfl.'itn). 

SVARTI·IÄTTA Sylvia atricapilla 
En viTI�t!l'observation: 1 h2ne i Södertälje den 2.12 (JE). 

GRANSANGARE Phylloscopus collybita 
Tre observationer av sjungande hanar undeJ: häckningstid: Asphäll, Rål:iy-Re
karne under sommaren, hörd äve 1979 (��gn TH), Lindö, SöderFjär.den den 31.5 
{LB) och tillfälligt i Str�ngnäs den 10. 7 (LB). 

MINDRE FLUGSNAPPARE Ftcedula pm:va 
Två sjungande I-anar, en outFärgaci vid tfär-ajöfjärden, 1-!usby-Re'<arne den 31.5 
CTH) □cti en utfärgad på Lidaholme, Mäl<1·ren den 25.5 och 6.6 (LW). 

Dessutom 6 ex ringmärkta på Enskä!', Bäliqge och observe.tad �tte dagar der, 
6-26.9 och 1 ex den 25.10 CI-IE fstn).

SO!'tlARGYLLING. Ori.olus oriolus 
Tva sena observationer av sjungande hanar: Nrir-alu11d, Enhi:ir-na den '1.'l (l],\) 
och vid Öljaren Julita den 15.B (�No,SBt,EL). 

R.IIKA Corvus Frugilegus 
Två enstaka observationer i jan-"eb, drvg-t 30 i mars-aoril med den senaste 
den 13. 1,. 6tärsta flocken Under våren 125 ex vid Tunaberg den 17.3 (JEH). 

Unue1· t1äckniHgstid: Ett rödostikande exemplar, m::ijligen även transport av 
mat, vid Linudden, Nv�öping den 7.6 (AA). Dessutom en ungfågel vid Svärta, 
Nyköping d�n 14-19.8 (OP). 

Under t,tisten endast rap□orterad vid ett tillfälle i september SBlllt vid 
två tillfällen i Dktobe1· .resp. dec,mlber, sam mest 'lled 56 ex vid Eskilstur,a 
den 16.10 (S8t). 

SVART MR�t',A C□rvus c. cor□ne 
Enstaka ex har rapporterats från Gnesta den 2?.1 och 26.5 (LW) samt 7-21.5 
{JE) och Vrena den 3.8 (LO). 

Dessutom en hybrid grå/svart krllka i G.nesta den 4.5 ('IK,RL), ocr1 ytterliga
re tre ropparter □m 1, 4 resp. 5 svaTta kråkor Fr�r an�ra lokale • Den första 
mäjli�en hybrid eller missfärged, de senare m:ijligen dll<Dt' på Flyttn;ing. 

Fran Gneste 1,ar under en f'i:iljd av iir rapporterats håde svar,:, kråka och 
nybrider, najligen som en följd av ett blandäktenskap. Huruvida ursprunget 
är en renrasig svar.; kråka är inte klarlagt. 

Meu hänsyn till Färväxlingsrisken ,1ne..d Jnga r!lkor krävs stor förs"iktigMet 
vid bestärr1nihg,m av svart !Gåka. Framtida observationer btir dokumente!'as ed 
noggranna fältanteckningar eller fotograf'ier. 
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KORP Corvus corex 
Specialstudien har givit 71 ringmärkta och färgmärkta individer, 26 bon och 
35 revir har lokaliserats (JEH). Med detta material som underlag uppskattas 
nu antalet per 1 Srm till ca 250 (JEH). Jfr Pettersson ( 19?8). 

STEGLITS Garduelis carduelis 
Endast en häckning :rapporterad: En kull flygga ungar vid P10, St_rängnäs den 
6.? (/J.N). 

Hur ovanlig är arten i Stiroland? Varje observation under häckningstid är 
av intresse. 

VrrJTERHÄMPLING Carduelis flavirostris 
Fem observationer av 1-3 ex. under okt-dec (IN,LK,AH), samt 40 ex sträckande 
norrut vid Brenntorp, Hässle, Tystberga den.27.12 (IN). 

aiiNDELKORSNÄaB Loxia leucoptera 
En Hona ·och två ungf�glar i Södertälje 'den 6.1 (JE ,HH). Ett exemplar ring
mätkt i Nyköping den 6.� (UW). 

ROSENFINK Carpodacus erythrinus 
Specialinventerades 1980 och kommer att redovisas separat senare. Minst 95 
hanar rapporterades och året bedömdes·som normalt - dåligt baserat på förE!
komsten på v.älkända l□)(aler. 

STENKNÄCK Coccothraustes coccothraustes. 
Tre häckningar, varav två vid Källvik, Västerljung. Bona låg där i björk resp. 
frukttfäd, och ungarna var utflugna vid midsonmar (LG). En kull sågs på Sund
byholmsön, Målaren,den 2.7 (LC). 

Dessutom rap.iorterades 9-12 par, 2 sjungande hanar samt F<'iglar på ytter
ligare 16 lokaler under häckningstid, främst från mälartrakterna och Mörkö 
(LB,LC,PB,m Fl). 

Under vinterhalvåret observerades stenknäckar på 16 lokaler jsn-mars och 
13 lokaler n□v-dec. 

Under vårflyttn;ingen ringmärkte13 B ex vid Fast Fångstplats i N,ykö.iing den 
8-14.3, OCA pä sarrrna plats 16 ex 1.3-?.4 1979 (LIIJ). 

LAPPSPARV Calcarius lepponicus 

Tv� vl!robservationer: 1 ex Mörkö den 1·.4 (MB) och 4 hanar + 1 hona vid Marsäng,
Oxelösund dem 3. 5 (MA,HT).

Under hösten r1ngrnärktes 4 es.: pe,Enskär, Bälinge .den 7-8.9 (H-E Fstn). 
Dessutom 1 ex Marsäng, OXE!läsund den 27.9 (EH) och tämligen allmän på Fogdän, 
Strängnäs under hösten, bl e 14-15 ex den 27.9 (MB). 

SNÖSPARV Plectrophenax nivalis 

Åtta rapi:ior'ter. Senaste observationen under varen: 10 ex Märkö den 12.4 (PS). 
Under hösten sorn mest 60 ex Sanda, Mörkö den 21.10 (MB) och 45 ex Vävle, Jäder 
den 31.12 (LC). 
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Snösparv, relativt vanlig på sträck genom Sörmland. foto:Anders 8ylin 

DRTOUWSPARV Emberiza hortulana 
fr�n ett 50-tal lokaler rapporteras drygt 70 sjungande hanar den 8.5-4.7, de 
allra flesta Från målartrakterna och Södevtälje kommun (LC,LK,JE,m fl). 

En tidig v�robservation: 2 ex Björkarösund, Mörkö den 25.4 (JE). 
Under hösten rinl]llärktes 1 ex på Enskär, Bälinge den 21.8 (H-E fstn). 

[BLÄSTENKJIJÄCK• Guiraca caerula] 

En ad hane sågs på ön Kosten utanför Studsvik, Bäl�nge den 6.7 (PAH,MH). 
Det •är första Fyndet i Sverige av denna nordamerikanska fågel. DeA kan ha 
nått vårt land på naturlig väg, men deL kan inte uteslutas att det tör sig 
om en förrymd burfågel. 

RAPPORTÖRER OCH OBSERVATÖRER 

AA=Arne Andc?rsson, AB=Anders Bylin, AE=Alf Eriksson, AH;.i\rne Halmkvist, A□=
Anders Olausson, BA=Birger Andersson, BI=Bertil Isaksson, BL=i:!enny Lorent-zon,
B□=Berth Olausson, BR�Bo Runesson, BÖ=Bert Östholm, CK=Christian Karlsson,
CL:Carl Lewen aupt, EA=Eric Asplund., EH=Erik Hansson, EL=Elisabeth Lindstrand,
Ell=Eva Lissel., FJ=Freorik Johansson, GA,,;Göran Arstad, GE=Gäran Ernstav, Gr\a=
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Göran Karlsson, GL=Göte Larsson, HE=Hans Eliasson, H-E -fstn=Ha:r,tsö-Enskär Få
gelstation, HP=Hens. Pettersson, !IT=Håkan Tunon, 1N=1ngemar No-rd, JE=Jahan 
El,rl�n, JEH=Jan-E:dc Hägerroth, Jr¼Jan Gustafsson, JH=Jens Hultgren, JL=.'.)an' 
Under, JOH=Jan Olof Helldin, JP=.Jan Pett1=rss□n, KC:Kent Carlsson, KE=Kenth 
Eriksson, KGl',=Karl-Gunnar Magnusson, KK=Kjell Karlsson, KM=l'ljell Methson, 
LB=lars Broberg, LBo=Lennert Bolund, LC=Leif Carlsson, LG=Lennart Grtinberg, 
LGK=Lars-Gunnar Klang, LH=LeiF Hildeby, LK=Leif Karlsson, LKn=lennart Karlan, 
Ll=lars Linder, LM=Lennart Magni;LD;:Lers Olausson, LP=Lenrart Pettersson, 
LSt=Leif Stål, LT=Lars Thor, Llll=Lennart Wahlen, M/\=i"likael /\cl<elman, M8=1'1agnus· 
Brandel, M8g=Magnus Berggren, ME��ats Edholm, MH=Maud Hellman, MJ=Mårten 
Johansson, Ml'\=Mats Karström 1 M�=Mats Ncrdin, Mfllo=Mikael N□ren, MNö=l"iati Ntm1m, 
NEW=Nils-Erik Wallin, NH-....1\licke Helldorf, PB=Paul Berggren, PBr=Patrik Brehmer, 
PEB=P!:!r-Eric Bt!tzl1oltz, PS=Pelle SoUenberg, P/\,i-l=Per-Ake H!igerro·th, Rli=Roland 
Lindell, RLn==Rolf Larsson, RS::Roland Staav,DL=Dve Lögdberg, DP=□lle Pers, 
S8:Stefan Bengtsson, 5Bt=Stefan Bleckert, SC::Stefan Clason, SF=Sten Fredl'iks
a□n, 51-l=Sven l-lugo Lundahl, SOW=Sveri-Olof WahLe:trom, ss,,,Stig Stridh, TE=Tage 
Eriksson, TGP=Torsten Green-Petersen, TH=Tony Haglund, TK==T□rnrny Knutsson, 
TR=Th□mas Rafstedt, UE=UlF EJ:iksson, UR=l.Jrban Rundström, LJW=lJlF Widemo, 
VCM=Viala C2ide-Magnusson, AA=Ake Andersson och Ake Norman. 

SU�MARY 

The -ennual report above covering 1900 deals with records of rare and less 
canvnon birds and with interesting occurrence of □therwise common birds in 
the prov:lnce af Stidermanland, east central Sweden. 
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Provfångst av blåhake i Söderfjärden 
hösten 1981 

A test ot nettlng Bluethroats Lusc/nia s. sveclca in Söderfjärden In the autumn 1981 

Lara Broberg 

Under de senaste tia åren· har det genom n§tfångst dokument;e_ats att blåhakar 

l.lnder 'l:istst:räcket rastar talrikt p� m1inge lokale: särsk::lt i öst."a Svealand. 

Huvudpassagen sker under ca en månad med börja� omkring den 20 augusti och 

med kul11en under förste sep-embervecken. Såväl vår- som höststräckets tidsmäs

siga förlopp har beskrivits av Staav (1975). 

För att ytterligare klarl�gga detaljer i bl�hekens delvis okända flyttninqs-

örhållanden startade Ringmärkningscentralen under 197? ett "Projekt □låtiake 1 ' 

och uppmanade i meddelande till ringmärkarna att under de närmast konrnande 

åren intensifiera all märkning av blåhake. Resultatet för 197� har redovisats 

av Staev (1978). Enligt denna uppsats märktes då i Sverige totalt 1 593 bl�

hakar varav 1 016 under h6sten. 

!ntresset för verksamheten har ökat och nya lokaler har successivt tillkom

mit. Särskilt Framgångsrik har Angarngruppen varit, som årligen sedan 1972 

märkt flera hundra blåhakar på Angarnsjäängen i Uppland norr om Stockholm, 

Till och med 1980 är slutsumllEln för denna lokal uppe i 2 200 exernpl�r (Staav 

1981). Imponerande siffror har även uppnåtts av ringmärkarna i Gävle som vid 

Inre Fjärden infångat l1äststräckande blåhakar och bl a 19&1 uppnått en topp

siffra P.11 841 exemplar (Aspenberg m fl 1980 oc l1 P. Aspenberg rnt.Jntl.). 

I Sörmland borde förutsättningarna riMligen vara lika store som i Uppland 

att f�nga rastande blåhakar men insatserna h;ir inledningsvis varit Sll11!i. Inom 

FSO:s verksamhetsområde (landskapet Södermanland utom Södertörn) fångades och 

ringmärktes enligt Staav under hösten 19?7 endast 16 blåha�ar, varav vid ,örkö 

3 ex, Hartsö-Enskäi- 2 och Malmköping 1. De följande uren (1978-1981) '°lar emel

lertid en god fångstlokal utnyttjats vid Nyköping och sanrnanlagt under de F.yra 

åren givi� drygt 600 ni:irkta blåha1<ar ( P .-A. Hägerroth muntl.). 

Under 1981 blev det tillfälle att för föi-sta g�ngen testa en ,vesslokal i 

SöderPjärden i Målaren. Ända sedan 1956 har bl�akar observerats där så regel

bundet Vid besök i veckan kl'ing den 1 septermer att En provfilngst med slöjnät 

länge känts notiverad. Undersökningen gällde i f!:irsta har.cl huruvida det var 
möjligt att med nå\gcn framgång fånga blåhakar pE! denna lokal och i s� fall i 

vilket antal. Mycket intressant var också att erh�lla ett prov på artsarrman-

Fåglar i Sörmland 14(1981):61-66 61 



si!ttningen bland de rastande småf�glarna i bladvassen och pä 11ur stor andel 

som blåhakarna skulle kunna utgöra. Samtidigt gavs ett utmärkt tillfi!lle e�t 

testa om det fanns skäggmes i oll)rildet. 

FÄNGSTOMRADE 

Den aktuella fångstplatsen utgörs av en vassgata i den vegetationsrika syd

västra delen av Söderfjärden. Gatan sträcker sig genom ett 280 meter brett 

vassparti och är egentligen en smal kastig, som går fram genom vassen på en 

tämligen fast grusbädd. Denna har För många år sedan lagts ut För att möjlig

göra att fösa kor genom vassen till holmarna utanför. Med anledning av nät

f�ngsten har gatan eller stigen röjts rån vass och annan högre växtlighet 

till en bredd av 2¼ meter. Utmed stigen finns ett enda videbuskage, i övrigt 

huvudsakligen tät bladvass på båda sidor. 

Vattenst§ndet var gynnsamt under h5sten 1981, dvs delar av stigen var lätt 

sumpiga medan andra avsnitt var upptorkade och gräsbevuxna. Hela sträckan från 

land kunde forceras med ett par låga stövlar. 

Valet av just denna lokal har till en del pllverkats av att den är åtkomlig 

och lättarbetad, vilket inte ofta är Fallet ute i bladvass utan extra arrange

mang. 

METlJD OCH RESULTAT 

Provfångsten utfördes under tre helger under perioden 29 augusti - 13 septem

ber och i sammanlagt fyra heldygn (29-30.8, 4-6.9 och 12-13.9). Varje gång har 

en 109 m eter lång näträcka varit uppsatt utefter stigen. Den har bestått av 

13 �yravådiga slöjnät (11 niometers och 2 Femmeters) och fungerade bra med 

undantag av det tredje f�ngstdygnet (5-6.9), som stördes av blåsigt väder. 

Medhjälpare i sumi:rnarken har vari� Pål Nyström. 

Första Fågel i nät, under eftermiddagen det första Fångstdygnet och innan 

hela nät räck.an ännu hunnit sättas upp, blev E?n blähake. Det stod, snart klart 

att satsningen på fångst i vassgatan skulle bii givande. 

Under de fyra dygnen fångades totalt 368 Fåglar av 16 arter. Helt domine

rande var rörsångaren med 157 ex (42,7 %). Därnäst vanligaste arte blev säv

sparv 67 (18,2 %), blilhake 37 (.10,1 %), blåmes 35 (9,5 %), lövsångare 32 (8,7 

%) och sävsångare 16 (4,3 %). Hela fångsten Tedovisas i tabell 1. 

Blåhaken blev således tredje vanligaste art. Testen visade också att så 

mycket som ungefär var tionde fågel i bladvassen kring vassgatan var en blå-
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Tabell 1. Antal nätfångade fåglar i .Söderfjärdeh i augusti-sei:rtentier 1981. 

Samtliga, utom blåmes o·ch talgoxe, tiar :ringmärkts. 

,(@irds netted in Söderfjärden in August-SeJrtem�er 1981. All birds 
except Parus caeruleus and P. major also ringeq.) 

Art Antal Fångade (Number netted) SU1llila % Aterfynd 

( Species) 29-30.8 4-5.9 5-6.9 12-13..9 (Total.), (Recoveries) 

Enkelbeckasin 
(Gallinago gallinago) 

Mindre lackspett 
(Dendrocopos minor) 
Triidpiplärka 
'(Änthus trivialis) 

Säcresärle 

,(Motacilla alba) 

Rödhake 
(E1>ithacus rubecula) 
Blåhake 
(LUsoinia svecica) 

Taltrast 
(Turdus phil□melos) 

2 

12 

Säv sångare 8 
(Acr□cephalus sch□enobaenus) 

Rör sångare 56 
(A. scirpaceus) 
Törnsångare 
(Sylvia_c□mmunis) 
Grans/mgare 
(Phylloscopus c□llybita) 

Lövsångare 
(Ph. trochilus) 
Blåmes 
(Parus caeruleus) 

Talgoxe 
( P. major) 
Törnskata 
(Lanius collurio) 
Sävsparv 
(Emberrza sch□eniclus) 

Summa (Total) 

8 

9 

4 

13 

112 

1 

11 

4 

39 

1!.. 

7 

3 

9 

92 

2 

12 

--

5 

5 

30 

2 

12 

u 

50 

2 

6 

14 

2 

5 

1 

37 

16 

157 

2 

32 

35 

10 

67 

368 

1,,4 

013 

D,3 

D,3 

0,3 

10, 1 

□ ,3

'4Z, 7 

0,3 

0,5 

8,7 

9,.S 

2,7 

D,3 

18;2 

2 

2 
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Ringmärkt blåhake i slöjnät Foto:Lars Broberg 
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hake. Utöver de många blåhaRarna, varav de flesta fångades på rorgonen och 
kvällim, gjordes inga mera se11sationella fynd. Inga skäggme,sar !!°:!.ler ar:,dra 

rariteter visade sig. (Därmed saknas fortfarande observationer av skäggmes 

under vår-sommar-höst i Söderfjärdens sto.ra rordromvassar, s�� borde vara 

passande för arten. Endast ett vinterfynd föreligger: 2 ex den 8.1.1977.) 
Samtliga fångade Fåglar, utom blåm:s och talgoxe,, ringmärktes. Endast 4 

märk
.
ta fåglar {av 323) återfångades·, efter markdagen (2 blå ekar efter 1 resp. 

7 dagar,. 1 rörs/1mgar1= 1=fter 1 dag och s§vsparv efter 6 dagar), vilket tyder 
på st□r □msät-tning qch att huvuddelen cJV vassens egna hmnmafåglar redan g·ett 

sig av. Denna tolkning stöds av två snabba återfynd av rärsångare, som gjordes 

under september inom Sverige i riktning SV-SSV. Den ene märktes den 4 september 
och återfanns den 10 september i Valla i Södermanland ( 4 6 km åt SV), den andra 
märktes den 5 september och kon�rollerades den 30 september vid Falsterbo f�

gelstati□n (520 km åt SSV). Något återfynd av blåhake eller kontroll av, fågel 

från annan ll)ärkstation föreligger inte. 

KOMMENTAR TILL PROVFÅNGSTEN 

Med nästan tre "hundradagar", av fyra möjliga, hävdar sig fångstlokalen väl 

även i Fågelstationssammenhang. Att r5rsångaren skulle- dominera så kraftigt 

va:r knappast fär'vånande m1=d hänsyn till d1=n gedigna vassbiotopen. Däremot var 

de� en intressant överraskning att blåhaken skulle nå hela 10 % av fångsten 
och bli tredje vanligaste art efter rörsångare och sävsparv. Trots att blå

haken randast uppträder ,sam genomsträckare i Mälardalen 1,_issde den sig i denna 
undersö_�ning vaI'a minst lika vanligt föri:?kommande här i S_öderf järdens ,vass 
som' bl&nea och lövsångare. 

Lokalens fångstkapacitet beträffande blåhake framgår av dygnssiffrorna 

(12, 11 1 2 resp. 12 ex), där 12 fi!ingade blåhakar innebär 1 blåhake per n�o 
meter nät. Sannolikt prickades inga toppdegar. FT�n de välbevakade blåhake

lokalerna rapporteI'ades att sträcktoppen 1981 inföll ca en vecka tidigare än 
norm.att, alltså redan i augL!st:i, (P. Aspenberg □ch R. Staay rn1.mtl.). 1 Söder

fjärden tycks det ha vaTit särskilt gott om blåhake den 26 augusti när loka

len rekognocerades. Vid ett kort besök noterades då ca 10 ex utef.ter stigen. 
Erfarenheterna av provf�ngsten har varit så goda .att en satsning på utökad 

fångst en kommande hqst ter sig intressant. Näträckan kan med fördel utbyggas 
till' åtminstone 180 meter, motsvarande -20 niorretersnä:t. Med enkel matematik 
och med samma betingelser som i·år skulle kapaciteten d� kunna höjas Fran 12 
till omkring 20 blåhakar per dygn, kanske till betydligt fler under de mest 

gynnsamma sträckdagarna� Förutsättningar finns uppenbarligen att även h13r 
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under höstflyttningen kunna fänga och ringmärka ett eller flera hund�atal 

bl�hakar. Förhoppningsvis skall en utökad fångst kunna ske redan hösten 1982. 

SUMMARV 

Between 29 August and 13 September 1961 a reedbed in Söderfjär�en, apart of 

Lake'Mälaren in east central Sweden, was testad with mistnets in four days 

especially For catching B_luethr□ats, Luscinia s. svecica. A total □F 358 birds 

□F 15 spsciBs was netted, arn□ng them 37 a1uethr□ats :.( 10, 1 %) • Ths Bluethroat

was the th;i..rd f.!Umsrous species arter Rsed Warbler,! Acrocephalus scirpsceus

(42,7 %) and·Reed Bunting, Emberiza schosniclus (18,2·%). The netting eff□rts 

are summarized in Table 1. 
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Varifrån rekryteras fåglarna till en nyetablerad 
skräntärnekoloni? 
Något om invandringen till en koloni och åldersfördelningen bland fåglarna. 

From where do blrds recruit toa newly establlshed colonl of Casplan Terns Sterna caspia-? 

Roland Staav 

Skräntärnen, en av våra mest rappanta skärgårdsfåglar utmärkt av sin dolk

lika blod'ri:ida näbb och sina imponerande rästresurser, har under senar�- år 

blivit Föremål fäi ingående studier. En del av Undersökningm"na omfattar fort

löpande kontroller av det häckande bestlindet. Sa,ntliga si:irmländske kolonier 

har besökts under de senaste åren. Artens tidigare historia i landskapet har 

behandlats av fö;rl'atta.l'en i en tidigare artikel (Staev 1976). 

Först n�gra 01•d arn skräntärnans ekologi och syftet rred undersökningen. 

SkränUirnan, världens största tärna, har en världsvid men splittrad utb1·edning. 

I norra E1.1ropa är skräntäxnan som häckf�gel ins�ränkt till Östersjöns skär

gärdar □ch kuster. Det svenska beståndet har uppskattats till ca 1000 par och 

hela Östersjäbest�ndet tHl mindre än 2500 par. I likhet 1ned andra t1lrn□r och 

måsar häckar skr.äntär.nan sntingen i stora kolonier eller. i enstaka par. Denna 

häckningsstrategi i<J' så accentuerad att r1an ytterst sällan hittar nägra f1\ 

par h1lckande tiilsan,nans p� samna skär. Skräntärnan har stora krav på sin 

häckningsplats och sanma plats kan använ_das under mycket 1/!ing tid. Arten ät'

dock känd fi:ir sin vana att plötsligt och oväntat lämna häckningslokalen □ch 

slå sig �ed på en helt annan plats miltals från den förra. Detta sker· relativt 

sällan om fåglarna Fa\\r bli ostörda under våren. 

Eftersom skränt!!rnan ringff\i:!rkts intensivt i m//mga år (boungar) i de flesta 

B\/ Östersjöns 30-tal kol□ni�r är nl.ITllera hälften av de häckande Fåi;Jlama ring

märkta och således möjligi3 att bestämma både till ålder och u1·sp1·ung. I min 

pågående undersökning kontrollerar jag 1\rligen samtliga sörmländska k□l□nisr 

�rån göms_le med hjälp l'lv tubkikare en gång under juni månad. 

Under 1979 etablerades en helt ny koloni på Skeppsklubben :nom Hartsö Få

gelskydds□rnråde. Det 9kulle nu bli spännande att konstatera variFrl'm fåglarna 

kom. Redan första å:i;,el; häckade ca 35 pa:r (IJ.lahlen & Pettersson 1980) och under· 

1980 och 1981 hape kolonin vuxit till ca 50 par. Landstigningstillstånd in

hämtades os Länsstyrelsen och <ontroller kunde äga rum den 18.6.1980 och 

23.6.1981. 

Resultatet kan avläsas i nedanstående tabeller och i kartan. Sammanlagt 
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Tabell 1. F1:ldelseplatser ftlr de nyinflyttade .□ch k□ntrallerade skräntär

riorna på Skeppsklubben. Antal tärn□r och avstånd mellan födelse

och häckplats anges. Bokstavsbeteckningarna för kolonierna refe

rerar till kartan. 

( Birthplaces af ilfflligrated Caspian Terns·, Sterna caspia, .c□nt,rol"
led at Sl<eppsklubben, Söderrnanlancj, east central Sweden; 1�80-81. 
Ind�c�ted letter refer ta map.) 

Födelseplats (Birthplace) Antal kontrollerade 
(Number controlled) 

Avs:t�nd i krn 
(Distance in krnl 

Trädg&rdsskär, Lacka, Södermanland 10 
(Ensamhäckande) 

D Källskären, Oxelösund, Södermaniand 13 20 

E Gunnarstenarna, Nynäshamn, 5ödermenlend 15 35 

C Dannskär, Gryt, Östergötland 1 60 

13 Vestrun, Västervik, Småland 130 

F Svartlögafjärden, Uppland 4 170: 

G Gräsö skärg�rd, Uppland 2 240 

H Björns skärgård, Uppland 2 21i□ 

A Danefl1:lt, Sturkö, Blekinge 1 315 

I Dragsfjärd, Turku ja Pori, Finland 2 320 

J Kyrkslätt, Uusimaa, Finland 1 450 

kunde med säkerhet 43 alika individer .avläsas varav 6 stycken under b.ll'da :!\ren. 

En stor dei av irrmigrantern1;3 är född.a i grannkol□nierna Gunnarstena.rria utanf.□r· 

Nynäshamn och Källskären utanför Oxelösund, men i mindre antal är en tredjedel 

(10 st) av Östersjöns kolonier representerade. Resultatet Bverensstärnner i 

stort med förhllllandena i en koloni i Östergötlanq, som etabler13des· 1975 (Staav 

1979). Gunnarstenarna är fö:rmodligen någ·ot överrepresenter·ad., eftersom man 

där märkt närmarE? 30.Q□ ungar under de ssnaste 20 åren. För Källsk�ren är mot

svarande siffror 1110. Att även ungar från ensamhäckande par,kan slå sig ned 

i kolonier bevisas av ungen från Trädgårdsskär, Lacka märkt av Bo Ljungberg 

1975 och kontrollerad på Skepp_sklubben 1981. 
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Figur 1. Karta över födelseplatsar för skräntämtir kontrollerade på Skepps

klubbein. 'Siffrorna anger antalet ringmärkta fåglar. Bakstavsbeteck

ningarna hänvisar till namnen i tabell 1. 

(Map sh□wing birthplac_es □_f Caspian Terns, Sterna caspia, cont:rolled 
at Skeppsklubben, Sädermanlend, east central Sweden, 1980-81. 
Figl!rB indicate numbei:, ringad at eac:h plac:e. letter i:,efers to neme 
in Tabel 1.) 
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Tabell 2. Åldersfördelning av skräntärnor kontrollerade på SkeppsklUbben 

1980-81. Äldern anges i kalenderår, vilket innebär att en fågel 

betecknad 4K ·är 3 år geminal. 

(Age distribution -among Caspian Terns, Sterna caapia, contralled 
at 5keppsklubben, Södermanland, east central Sweden, 1980-81.) 

Ar Ålder i kalenderår ( Age in , calender .ye�u·) 

(Yeer) 4K 5K 6K 7K &; ·9K 10I 11K 12K ,131� 1�K 15K 16K. 1.?K. 18-'i 1SK 20'i 21K' 22K 

1980 

1981 5 

? 3- 4 3 

3 7 3 2 

2 2 1 

5 5 2 

Skräritärnor genomför sin första häckning vid 3-5 års Uder (4K-6t,). och många 
av Fåglarna på Skeppsklubben är i denna ålder. So:n f'ramg�r av tabell 2 ä:r fle:ra 

av fåglarna dock betydligt äldre och har således tidigare häckat pe·annat håll. 

,Av en lycklig slump hade den äldsta �v tärnorna på Skeppsklubben (22K) tidigare 

kontrollerats i Västerviks skärgård av Stig Wester 1978. Denna koloni var Sve

riges ,och Förmodligen också Öster�jöns största i mitten av 1960-talet, men har 
på grund av gr�trutpredation starkt gått tillbaka under eenare år. En annan av 

tärnorna därifrån visade sig i somras på Käll.skären. 
Av tabell 2 framgår att inte bara förstagångshäckare deltar vid et_!Jbler,i.ng·en 

av en ny·koloni utan äv:!n ett mindre äntal. erfarna äldre Fåglar är m:!d, vilka 
�ven eller annan anledning bytt koloni. Genom sin er�arenhet kan dessa Fåglar 
tänkas fungera sam vägvisare □ch sarrrnanhållande kraft för de unga □rutin2rade 
förstagångshäckarna son utgör en stor del av Fåglarna. 

Skräntärnan är mycket lämplig som studieobjekt i projekt av denna typ, 
eftersom en mycket stor del av populat·ionen är uppmärkt och möjlig att kontrol

lera på häckplatsen. 

Jag få_r slutligen tacRa alla sam hjälpt till i understikn,1.ngen, frä'mst Per-Äke 
och Jan-E'ric Häger1•oth, sam □I'dnat de praktiska arrangemangen samt till alla 

enträgna skräntärnemärkare utan vars arbete undersöknin_gen skulle .vara ogenoin
ftirbar. 

Skräntärnan med sin dolklika näbb. roto:Anders Bylin 
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SUMMARV 

Marked C�spiBn Terns, Sterna cäspia, have been controlled fro� a hide in a 

newly established ooloni. The coloni at Skeppsklubben, SödermBnland, Ernst 

central Sweden was established in 1979 and about 35 pairs bred. Centrals 

were performed during 1980 and 1981 and the coloni had increaeed to about 

50 pairs. 43 individuals were controlled and 8 both years. The birds were 

mostly recruited from neighbaur calanies and abaut ane �hird af -the colonie� 

in the Baltic were repre!3ented. Mast birds were young but th.O were l'ether 
old 18· and 21 year. 
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FÖRENINGEN SÖOERMANLANOS ORNITOLOGER (FSO) 

Utgör en regt□nalavdelning av �veriges Ornitologiska Förening (SDF) och är 

huvudman f6r Hartsö-Enskär Fågelstation. 
Fö e11i11gen är ideell och verkar riir vldgHd k8nnerlam □'11 och bHttrP. levnadsbe

tingelser rör de sö:rmlihdska riigLarna samt 3tt bland allmänheten sprida intres
se öt ornitologi och naturvård. 
Detta fär:oöker vi förverkliga g!'!n□rn en verksamhet som omfattar b-1 a 

• Inventel'ingm• och andra unde!'sö�ningar
• Ärlig fågelrepportering

• Hortsä-Ens'<är ågelstation

Styrelse 

Ordförande Lennart Wahlen 
Degagatan· 10 A, 154 □□ Gnesta 

Sekreterare Claes Svedlindh 

• Fågelskyddsarbete

• Tidskriften f�glar i S�rmland

• Sarnmankom:ater och exkursioner

Äbylundsgatan 29, 582 36 Linköping 

Tel □155/10645 

Tel 013/ 44513 

Övriga 

Medlemskap 

Gunnar Sjäö 
Brenäsvägen 23, 64,1 35 Katr:1:neholm Tel 0150/52071 

Ste�an Bleckert, Heljestrandsgatan 3A, 633 44 Eskilstuna 
Anders Bylin, Lövsunds gård, 610 60 Tystberga 
Lars-Gunnar Klang, Hertig Ca:rls väo 28, 151 38 Södertälje 
Hans Pettersson, H�nsta, 740 33 Vattholma 

Se DfllSlagets a drasida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELSTATION 

Stationen ligger i Sämil3nds yttre skärg�rd rakt 6ater □� Oxelösund oc� där 

utförs ringmärkning huvudsakligen under eug-okt verje år. I sembend m2d märk

ningen genomrö1•s of'ta specialstudier. 

Stationehs läge gör att vi ti.:Jig� registrerar invasioner av me::?sar, si.skor; 
hackspettar och ugglor. 
Stationen bemannas främst av ringmärkare och assistenter Från Södermenland. 

Upplärning o�h vidareutbildning av P'=r�onal sker �rligen och, nya medarbetare 
är välkomna att deltaga i ver�samheten. 

Nedlemmar är ocksi!J välkomna ett bestil<a stationen och får rabett pi!. !li!itresan. 
Förläggning sker i tält. 

KontaJ<tman är Lennart Wahlen, Dagagatan 10 A, 151. iJO Gnesta 

Tel 0158/106!,8 
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