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Grågåsen i Södermanlands skärgård 1980 
Number of breedlng Greylag Geese Anser anser In the archipelago of Södermanland 1960 

Anders Bylin 

I denna cJl'si�eL görs ett Försö' at;; utFr:!ir Företagr.:i inventeringar och gjo::

de □:iserva tiJn!:!r, ge en tilc av _r!l;iåsstarr,112113 sto.del< l d�ri Sör1i11ä11dska 

skärg�rde'1. 

Till grwrrt rör rtenna ligger följande inventeringar: 

Dxeliisunc.s E!kilrgård, inv nter::id '371 ( _ansar r ,, 573) 

Trui;borta;:inr!Het, i.nve,terat 1971 (Ljunqbe:-7 1972) 

Harttjf. ski'irsärct, bveriterad 1971 (Röt:;orr. 1 72) 

St1�nc:!t" rren-L- eka, intenter cl 1972 {L,i�ngbe:-:i 19'/3) 

1111 rtJ�fAttar1:n gjorda irvente::-ingar ing!lr en �nventeri1,� ev hartsc ''a1:s:

sk11 i:lc!:,□mrf'11:Je 1976 :ich 977 sa,rt; Oxernscrnds-T:-c.1 t;t;åda□rnråde t, v:i lke t inv n te

r des '98D. Dessutom ir,går egn ctiservatlcne:- fr&r !.kå1•g:!1•jeen jo1·da und1?r 

�ren 1972 tLll □c7 ned '98J. Till det�a 112terial har fogats uppgifter frär 

Bengt Blohin, F'el"-!ike Hägerroth, 8:, LJungbi;:rg och l?cH hlol•lin till vilk;:i ett 

tack hifrmed framföres. 

O:J.RÅDESIND[L�!TNS 

Om,. 1: Br"viJ<en, - 6:::-åvikens vttre del g:-änsande 11ot Cste?:g:itlands Hin 
!)öder och � :ister till en tä:-kt lhje !':-än Fem□rE 1Tot �sv.

Omr 2: l'o!Hlekä:-en-i-'.ävringe, - crnrlidet "in1fatLar sa;rtliga öar fr-en 5vA1'tbådel!'
n i vililt till. fister-sklile □ster □rn Pävri,IJe. 

Omr 3: Oxellisu d, - omr�det sträck:!' sig "riln Ferröre i väst till Gres:ikären 
i ÖSv samt avgränsas i norr av Örsba(en. 

Cmr 1,: ll□rn-TrLtbådE, - omfattar omr1ldEt Från 1-'or:i i V�3t till ocl- rrr;d 
Trutt:Jådaomi·ådet i tisl. 

Omr 6: L_.,n 1:'1, - emFattar öarna syd ocl"i öst om Långö, i söder gränsanr:!e rnoL 
Harts::i f�gelskvddsområde, i öst till och IT'ed Brittae;1,:· l. 

Omr ?: Lack , □mr&l�t □'l!Fette.- öarnc1 Fdin Lacka Trutbåda i ,iöder till 
Törnskiiir i narr. I öster begränsas c1111·ådet a'v HållsFjärden. 

l]11w 8: l�sk""-1ifi:ing, - r:l1Trådet sträcker sig "dk, flskö i ·öder :;i 11 Fågel'" 
och !:it. Hams·· i n::>rr. I öster begränsas det av länagr:ansa,. 

Fåg l□� i Sörmland 15(1982):1-& 
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:Ji1r !J: Mtlrkti, - on1"attar vatt:nan ru11t 'IGrlc:i. 

Omr ID: habbr:Jf järd<::n. 

Cvanste�nde delonr�den □mf�ttar de ur heckningssynpu,kt viktiGaste delarna 

av S'irJe.rrrah;:11 '1ds slcä rgi'.cd. 

•IÄCl',NJ!l:G�UPF'SKA rrnT'\G 

Det .:ingi vnEl ant- le- l>Eickande par för respektive omräoe .1tgöre9 av uppskatL

ninga1• grundade pe cva, angiv'la lnvente. i 7gar och obse. vationer samt P� 

mredets ltl,�plighet föl' gråg2stiäcknin . Andra _..akti;rer sam o"verkax• anta

let näckare är bi a mänskliga 8tärningar. 

0•1:r , : Tv kullar är sedda � umr&de under 1980. 

□ ,nr 2: 

At tal liäckande riar 1-2. 

[n römo::!ad 'läckning 1979. \llig-r·a si:ikra häckninger t:JsseradF. på ba
rvr::! eller sedda 1;ngar har inte konstaterats nder 7u-taleL. G.r&
gr:lss up:iehf.iller sig dock kontinuerligt :'.- rirådet. 'led tar<a nå 
öarnas uLseende, ental oc, bel�ge,iet kan det p3 goda gru�der an
�rJs att grågess rdr�visst '1eckar i 011dic!2t. 

Antal häckande pa�: 2-3. 

Omr 3: G1��1geiss häckcll' varje w: inom o"Ttrådet. Vid _n f:i:-e:r:igen i'1venterlng 
av områd_t 1990 gjordes 3 bcfynd. 

�: 

/.\ntal häckEJnde pa:-: 3-4. 

: del;ta de-□mr/lde är !lamt liga t.:onstatersde liäckningar beHlgr.a · non 
griainsern.i f'är Ti-utbeda fågelsk\/dds□IJlråde. Re�ultat av "cretagen 
inventering 1900 visade på 5 häckarde par. Detta är det högste an-

·1:al t1äckande par SO'll p�träf"rats i :imrådet, r§r flera inventeringar 
9jorts under 70-telet.

Ahtal �äckende par: 5-6. 

C1rp 5: Området inv_nterades �'376 och 1977 varvid ? respektive 1'i häckningar 
konstateradzs. ( Anm Urder 1981 inv,mterades åter oinrå::let varvid 
15 par bedömdes 1,a häckat.) B□Fynden var koncentr!!rade till område� 
mellan Enskär, Lillr� och Storrö. 

Ant;al räcl<ande oaT: :J-13. 

Umr 6: Enoa <ände häckningC!r1 i omr/ldet har k□natete::-ats p� Bri ttashäll. 

Omr 7: 

J\ntal häckande par: J-6. 

\Ji.d 1972 års inventering av LBr.kaområdet p�träffadeE 2 kullar av 
gril äss. Noteras ::JÖ!' etL det "Tiyckec vtil kan >ia varir Fråga Clfn sain
me kull. Under '1980 åt·s lnventer_ng in:in 01rr�det (B:i Ljungberg) 
ha1· det k□'lsta'terats att minst L, par gäss häckat. Sant i ;ia 4 äck
ninge.r äir verifierade genom bot'ynd. 

Antal häckande pa1·: 2-4. 
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Foto: Anders Bvlin 

Omr 8: En k,Jl! sedd söd5!r om Askö 1980, troliaen 2 1-.äckande pa; ( So L_:ung
be,g). 
An�al t,äckande pac: 2-1,. 

Q!!!!:.__: Från detta område finns i,ga häckninqar rapporterade. 

Drnr 10: 

Antal häckande □ar: 1-2. 

En intressant observation gjordes� detta "inn r':lkärg�:daa-iir�d2" 
av Per-�ke Hägerrath den 7.Ei.ao. Tv� <:ullar gdgäss om v<1rdera I.. 
ungar sågs dl/i i fjärden. Det torde med största säkerhet na rört 
sig om gäss vilka häckat i □rnr�det, alltså ej i11vendJ';ide kullar 
från t.ex. �ar-:-söamr&let. 
Ant."il hkkande par: 2-3. 

ORIIG.&ssTAM�iEN5 smRLEK 

E surmmring av det uppskattade antalet hl:icka'7de paT df! alika del□11rädena 
qe1· tillsa,nmana 32-50 par. 

4 



För att f1 ett mått på den tot;:ila populationen kan dessa si f/'�01• relate

ras till vad som är känt beträPFande den inlandshäckande grågåspopulationen 

på och i nä�heten av Öster Malma kronopark. 

D nna population bestod 1976 av 16 häckande par och totalt 160 Fåglar. 

Två 3r senare, 1978, 19 häcka,de par och totalt 160-200 "åg_ar under hösten.

Av deHa rramgär att den totala höstpopulationen var ca 5 gå:iger s stor som 

antalet häckande f�glar (Ex. 16 x 2 = 32 x 5 = 160). 

Till .. mpas ovanstående beräkningssätt pa en upps!,:atted skärgårdspopulation 

av 3S-40 häckande par, vilket i:ite är orealistiskL, skulle följakJige den

na totalt uppga till nellan 35D och 1,00 Fåglar. 

GRA3ÄSSTAr-',MCN3 ÖKNlfl!G OC--i FRA�1TIO 

Jämfört med lnventeringsresulta�en fren burjan av 70-talet så kan det kons

tateras att gässens ental kraftigt ökat. Detta stärn"Tier väl överens med den 

iakttagelse n!inga gjort under se:,are är av stc.mmens expant�on i andra :lelar 

ev landet. Omvittna:. är också att gässen blivit riindr·e s·-:yr;ga än fön. 

Den största orsaken till stanrnens ökning kan vara att den olaga jakten 

oå gässen i skärg/Ården numera i stort sett u oh::i t. Mest föröda de var den 

årliga junijakten på ruggande gäss. Denna ja�t upphörde så gott sorn helt i 

början 0V 60-talet. Jaktsättet var tt förfölja de of lygga Fåglarna med aåt. 

Fr�n denna kunde de sedar skjutas eller -�ngas meå h�v, n�r de efter ständig• 

dyknir.gar uttröt ade kom upp ':ill vattenytan. 

En annan v1.<ti g Faktor För grägiaissens exµansion har va;;it och är ).nrät

tandet av rågeiskyddsområden i f::ir gMssen 18mpliga delar av skärg�rden. 

Med rorts�tt god resp2kt ör gällande f 0gelskyddsbestä�melser så torde även 

80-t.alet innetlira en nosi.tiv utveckling fö:- grågässe11 del. Som etr. aldrig

upphör nde hot cver al_. f��elliv i Skdrg�rden här.ger d�ck eventuella Fra�

tida oljeutsläpp. 

Anm. Denna artikel avgavs ursprungligen som en rapport till Länss�yrelsen 
i Södermanlands län. 

SU�RV 

T�is article is an estimation of the population oP Greylag Geese (Ans�r 

nser) in the archipelago af Södernianland 1980. The nl.lfTlber of breeding 
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pairs :s estimated ta 35-40 pairs 3nd the autuwn papulati□n t□ 35□-�00 

birds. The estimation is oaeed on censuses indifferent parts of the archi

pelago and an abservati□ne made by the eut+ia: and others. 

REFERENSER 

Larsson, B. 1973. Sjöfågelinventering i Oxelösunds skärgård. - Läns
styrelsen l Si:!dermanlands län informerar Nr 6, 1573. 

Ljungberg, B. 19?2. Sjöf.!igelinventer-i,g i Trutbådaomr.!ldet. - Länss::•1-
�elser _ Söderma lands län informerar r 4, 1972. 

-"- 1973. Sjöfågelinventering i Stendarr-er- och Lackaomraoet. 
styrelsen i Södermanlands län infa:merar Vr 4 1 1973. 

- Läns-

%ttorp, 11. 1972. Sji:ifågelinventel'ing :i '-iartsö skärg!rd s□ 11aren 1971. 
- Ftglar i Sömland 5:22-36.

'1enus inkommet Fetruar: 1981. 

Anders Bylin, Zoologiska f'orskningstatioren, Tovetarp, 5-150 11 8jörnlunda 
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Svensk fågelatlas i Sörmland 1981 
Swedish Bird Atlas In Södermanland, results up to 1981 

Bo Ljungberg 

rrojektet .. ve-isk fegela,les är- 11J irr,e i 3i';t slutskEde. Si ta inventerings

firet "r 1983 vF.reft:?r r,ater ielet. skall sarmianställas till 2n bck □m ut,bred

r1.:.r11;;en för samtlig· Fl\gela:rrter-, som 11:ickar l Sverige. I de'ln.i t.idskrift J-,ar 

arljga r8o�orter Frår 0åge:atl�sarJet2t pu3licerats (ae refererser). =öljan

de rl'.lpport redogör f"tir lnventer·ings�äget och "i:lr vissa ros ltet 1ai'tEr atta 

urs lnventer'ingso1rbete. 

1r�IICNTERlt1;5SLÄGE 

Under 1981 färdiginventsrades 2- atlasrutor. E:va av de�aa var red27 delvis 

invent r de jå s� anger. irlectdes. Sland de rutor, son ku-ir.e betraktas 30� 

delvis i,ve,�eraje vid arets slut, var 27 helt □inventerade �ret dessförin

nan. V.:.j fir2ts slut kvars-':orl som rest från tid.igar2 års i venteriJ1-ar• 31 

ru1mr SOlll delvis hventerade. Ko,nplet�arar.de ppgi Fter inrapporterades från 

tre av dii! senare, dock inte 1 sådan utsträck-ii,ng ?Jt;; l·uta�na däreftel' t.:unde 

El"ISes som Färdiga. 

,, 

, 

, 
, 

Figur 1. Utveck:.ingen ev antJ3let inventerade! !:'Utor i Sö::-mland. 

Fåglar i Sörmland 15(1962):7-19 7 
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Figur 2. l�arta utvisande inventeringsläget l Sörmlar1d efter åtta säsonger. 

Detta i nebär att efter ätta års inventerande, s� ,ar 212 rutor blivit 

fä1·diga medan 56 blivit delvis inventerade • .&terstoden blir d1frmed 83 rutor 

vilka inte alls inventerats {�e diagren fig. 1 och karta fig. 2). 

Utöver redovisede atlasinventeringar ,ar et"t stort ental fågel.observa

tioner inrapporterats Från såväl tidiga:e _nventerade som helt oinvent12rade 

rutor. 

IrJVUITERINGSRE':UL TAT 

I tjdigare rapporter Frän fågelatlasarbe�et i Sörmland har jag redovisat 

olika Fågelat'ters förekomst inom de rutor sorn blivit ärdiginventerade. 

Denna gl\ng har jag tänkt att för nElgra utvalda arter ta ,�ed alla ur.pgift:1·, 

som inrapport.e-rats till fåge:atlasen. Här ingår således ·ven rapp□rte-r fr�n 

delvis inventerede rutor och spridda obser.vatianer Från o·lika rutor. Upp

gifter ur lokala rapp□rtkommittens arkiv har utnyttjats För sm�do□ping, 

ärta, skedand, småskrake, större oc1, mindre strandpip.ire. 
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Nedan följer kDf111nentarer till efterfölja1de artkartor. Atlaskritederne 
har liksom t tidigare rapporter indelat_ j tre grupper, där häckning anses 

möjlig då krite.rie 1-1, upp'låtts. Möjlig tJäckning sträcker aig från kl'i te.rie 

-10 '!ledan tii!lckningi;;kri s;eri e 11-20 behövs För ,1tt l1äckning sk131l anses sorn 

säkef. 

Storlommens u'Lb,:,ednir, äT k□ncentrera:l till de inre delarr,a av 5□J'lllland 

där- sjörikedommen är som störst. �J�gan häckning i skärgåroen är, inte <ons

tate,·ad. Intressan1; att notera är att storlommen hEcka!' i :le östra delarnc1 
av Mälaren. 

Vid en beräkning av storlornbestårdets storlek i Sverige skriver Sven � 

Nilsson och Åke Pettersson att Kälar1o:n oc, H.•iälmaren •·r eutrofa sjöar och 

att enligt vad de kännar till så hyser dessa sjäar irtge starlo;mnar. Jag

finner det sannolikt att storlommen tJ':ir jat ,··eka i Mälaren först på senare 

er beroende pe att vattenkvalit,m har förbättrats där på sistone gerom b'.l. a 
bätt!·e r-eningsåtgärder för avloppsvai:tel"'. En annan Förklaring är att de 

5stra delarna av Mäla.:ren, såeam PrästfjärdE:n, inte ii1· like när1.ngsrika som 

vattnE:n väster därom. 

Skägqdoppingens utbredning sammanfaller med bladvassens f'ärekmnst vLd kusta, 

och i insjöarna. r ytterskärgåroen där blauvass saknas bygger Enstaka ar 
bon av blåstång , m l till tiar. 

Sm�d□piJinqen har E:n mycket sparsam utbredning och förekoiliiler tl a l små vilt
vatten. Arten är lätt ·att färbise såvida man inte känner i;;ien cess läte. 

Den hsller nBrnligen □�ta till i tät övervattenvegetation under häckni,gs
t:iden. 

Krickt1n tycks 3v �arten att dD111na "rämst Finnas i Sörmlands inland. 
Enligt svaren på den enk3t sam länsstyrelsen B<ickade ut till orn_tolo

ger i 51:irmland 1974, visade det sig att krickan häckade eller Pade häckat 
i cirka 100 insji:iar. 

Art;,m •·r· i motsats till den ftirl!gående yt;;erst ovanlig. Endast en säker 
häckning och troliga häcknirgar har rapporterats ti 11 "�gelatlasen. 

I aainmanställningen av nämnda enkät så skull_e ärtan häi;:ka eller ha häckat 
i 1� lnsjöar. Tillförlit_igheten på enkätsvaren är dock inte nundrapr□centig. 

Skedanden är nog ovanligare än vad olika Feg1o:lhandb�cker gör gällande. Arten 

är dock spridd i hela sörmlandsregionan. Det största antalet häckr>ingar tycks 

ha bliviL registrerade i sk�rgerden. 
1 den uppskattning övE:r ,,mtalet häckance f"gla!' i Södl'!rmanlands län, sam 

Ingemar Nord gjorde 1977, anges för skedanden '•00 par. Denna siffra fi!ir väl 
anses som väl optimistisk, o:n man s all tro på atlasresultatet, sam redovi-

9 



Stors1<raken föreklJilfller i ett stort antal insjöar och i skärgården. 

Foto: Karl-Erik Häger 

sas är. Detta visar även länsstyrelsens sjöenk�t, so� sndast redovisar 13 

insjöar tned h�ckning av skedand. 

Småskraken uppvisar en intressam; utbredningsbild. Den huvudsalcliga utbred

ninge, är skårgärden samt sjöarna utefter· den stora sprickdalen en::im Sörm

la d mellan TroscJ och Mälaren. Vidare Förel<D1m1er småskra1<en i he,La I älaren 

samt i Hjälmaren och -isnaren. 

Sto!'skraken är betydligt vanligare jernftirt med småskraken :ich Förekonrner i 

ett stort antal insjöar oc i skärgården. 

Gr�oåsens utbred'ling är på "'raim1arsch oc finns som synes spridd sPväl utef

ter kusten som i insjöarna. 

l'lgemar Nord ber§�nar 197i att det �ögst finna 20 par jnkluRive några 

i inlandet. Anders Bylin uppskettar 1980 det h;kka de skärger:!sbeståndet i 

Södermanlands län till 35-40 par. 
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Fisknj11se ha:r konstaterats läcka inom 100 rutor förde_ade över hela sö:in-
landsregioner. (Flera av rutorna vid Beven, där vi vet att l'lå'"lga fiskgjusar 

'läckar, har ännu inte inventerets ftir Fågelatlasen). 

·n-igt Sten Österlöf, so� redogjort för ri sinventexingen ev f'iskgjuse 

i. Sv ri.(Je, bedöms Sörmland sam det fiskgjusrikaste lan:ls'<apet och att □es
t&ndet är ci�ka 325 par, varav ett SO-tal på Södertörn (jvs ut.naför sörm

landsregianen). O;n man jämför Sten Österlörs beräkning av antalet gjuser 
med atlasmaterialet, s� rörefaller denna si "fra rimlig crn man tar liänsyn 

;;ill att ofta flera par kan rymmas i samma ruta. 

Läi:'k''e ken är spridd i hela regionen, där den konstaterats som säker eller 
trolig Mäckare i 30 rutor. 

Ingemar �lord uppskattad;! antalet häckande par o.11 ba�is av f5gelatlas-
1nateri!.!l, som då stod till;;iängligt och kom Fram till siffran 120 par. Efter

som äve·1 de lägre kriter::e;:-n2 bildade underlag för denna beräkning, ss tror 
jag siffran är För hög. 

Tomralken ålr smn f,äckfågel i Si:ir1 land ovanlig. Ett par konstaterade häc'<
ningar ar bl a gjorts i skär;i.\lrden. SE!kra häckningar saknas enlig, atlas

mate:-ialet i västra delar,•a av landskapet. 

Ingemar Nord uopskattade antalet häckande pa: ti:l högst 10, vilket äver

enstärnm2r med fågelatlasmate:rialet. När man tit,ar oå ��bredningskartorna 
Får man komm:i ihåg .itt det i viss.i rutor kan ha varit tillfällige häckning

ar. 

Större strandpipara Fin'"ls huvudsakligen vid öatersjäkusti:n, rnen ä. i:iverallt 
sällsv t i regionen. 

In e,nar Nords beräkning att det sku-le finnas hö st 100 par förefaller 

Ull:;;;iget i. överkant, då mar ser tLl vad scm redovisats i Fågelatlasa:-be
tet. 

Mindre strandpipara tyck.:; vara något vanligere än den större .irten ocl1 är 

inte bunden till kusten som släktingen. 
Ingemar Nord baserat.le 1977 3in uppskattnini:; av denna arts besH\nd på 

FågelatlesmatErial □ch kc,i då -ram till litigst 25 par. 

AVSLUrnING 

Jag vill rikta ett start tack till alla so,i hjälpt till i fågelatlasarbete� 
och hoppas att ni ::nte ger upp nu i slutfasen. ya inventerare väl'<omrias. 
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För ytte�ligare information om fågelatlasen kontakta mig eller Leif Carls

son i Eskilstuna. 

Adress till Författaren 

Ö Bergsgatan 13 

611 31, Nyköping 

tel. 0155/B7544 (bast.) 
0155/80100 (arb.) 

SUMMI\RV 

Adress till Leif c�rlsson 

�unktellsgatan 12 B 

633 4Ji Eskilstuna 

tel. □ 16/111,181 

This article is a report on the progress of the Swectisn Bird Atlas in the 
pro·vince af Söderrminland, east central Sweden. Th1: distribution of storlom 
(Gevia aictica), skäggdopping (Podiceps cristatus), Smådopping (Tachybaptus 
ruficollis), kricka (Anas crecca), ärta (Anas querquedula), skedand (Anas 
clypsata), småskrak,e (Mergus serrator), storskrake (Mergus mergen9er), grå
gås (Anser anser), fiskgjuse (Pandion haliaetus), lärkfalk (Falco suobuteo), 
tornfalk (Falco tinnunculus), större strandpipa-re (Charadrius hieticula), 
mindr"e strandpipare (Charadrius dubius) 2re shown in maps. 
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Rovfågelsträcket över Strandstuguviken 1981 

Migration of raptors at Strandstuguvlken In autumn 1981 

Jan GuatatB1on 

Strandstuguviksområdet består av tv� grunda vikar, Strandstuguviken ooh Snäck

viken, och markerna ru�t dessa. Området är beläget 6 km SE Nyköping och ett. 

stycke innanför kustlinjen. Vikarna är orie�terade i öst-väst. Sträckobserva

ti□nsplatsen var belägen på Strandstuguvikens sydstrand. 

Under september och oktober bedrev Författaren sträckräkning av rovfåglar 

på denna lokal. Räkningarna utDördes under 17 dagar, varav 8 dagar i septem

ber och g dagar i oktober. Totalt var antalet obse:rvati□nsti11T11Br 93,5. Räk

ningarna skedde huvu_dsakligen under lör- och söndagar förutom en period på 

fyra dagar (30.9-3.10). Denna sa1111anhängande period kunde ha varit längre om 

inte vädret satt stopp för observationerna genom dimma. 

0bse1·va .ionstiden hade Följande fördelning 

Datum Antal tirranar Datum Antal tirnrnar 

5.9 5,45 1.10 6,00 

6.9 4,25 2.10 3,□o 

12.9 8,30 3.10 3,00 

13.9 7,30 10.10 3,00 

19.9 8, 15 11.10 5,00 

20.9 7, 15 17.10 6,35 

26.9 7,00 18.10 5,30 
30.9 7,00 23.10 0,45 

24.10 5,00 

VÄDRET 

Vädret uncter tiden 5.9 - 26.9 var bra, men med vindar i huvudsak från syd-ost, 
istället fö:r väst - nordvästvindar s□m brukar ge bättre sträcksiffr□r. Deri 

30.9 var det västlig vind 1-5 m/s och fint väder. Den 1.10 var vinden väst

lig pi! morgonen, men vred över till syd och vidare till sydost, varpä sträcket 

avtog markant. Den 2 och 3.10 var vinden sydost till nordost och dimma förekom, 
vilket gav d!\1i9t sträck. Den 10.10 regn och kraftig blåst. Regnet upphörde 

vid 10.30 tiden varpå jag åkte ut och började räkna. Den 11.10 var det fint 

väder men med syd-sydväst vind -5-6 m/s. Den 17 och 18.10 var det ocks3 Fint 

20 Fl!glar i Sörmland 15(1982):20-26 



väder med i huvudsak nordvästvind. Den 23.10 däremo� mulet och ganska lågt 

i tak, men även då med nordvästvind. Den 24.10 mulet, nordvästvind. 

STRÄCKET 

Totalt 12 sträckande rovrågelsarte.r noterades. Dessutom observerades havsörn 

utan att sträck Förekom. I tabell 1 redovisas antal str§ckande individer per 

dag för de vanligaste sträckarna. 

Havsörnar observerades under O av de 17 dagarna. Den 30.3 observerades 

ar te,, 7 gånger varvid 2 ed + 1 juv registrerades. Den 17 .10 sågs 3 ex, 1 ad + 

2 juv. Totalt observerades allts� minst 4 olika ex. 

En örn upptäcktes över Skanshålet kl 10.20 den 1.10. Den sträckte vidare 

över Strandstuguviken mot Stora Tallaren och Törsvann i riktning mot Oxelö

sund kl 10.24. Den passerade so,n närmast på ca 500 meters avs·tånd. Örnen var 

mindre än havsörn och i storlek som en fiskgjuse. Med hjälp av handbok och 

observerade dräkt- och Flyktkaraktärer bestämdes den till ungfågel av mindre 

skrikörn (Aquila pamarina). □�servatianen rapporterades till Raritetskommit

ten, men godkändes ej d� man från beskrivningen inte kan utesluta förväxling 

med annan art. 

Av fiskgjuse (Pandian haliaetus) observerades 3 ex p:i sträck. Ett ex varde

ra dagarna 12.9, 30.9 och 1.10. 

TTe ex av tornfa_k (Falco tinnunculus) observerades, varav 2 ex den 10.10 

och 1 ex den 11. 0. Pilgrimsfalk (Felc□ peregrinus) 1 ex observerades sträckim

de den 1.10. 

Nedan kommenteras sträcket under hösten dag för dag. 

5.9 Brun kärrhök 1 ex sträckte söderut. 

6.9 Sparvhöken kom insträckande från Stora Tallern och fortsatte västerut. 

12.9 Fiskgjusen sträckte söderut. Sparvhökarna sträckte i sydvästlii riktning 
utmed Strandstuguvikens noTra sida. Ormvråkarna sträckte in fran havet i 
västlig riktning. Längst in i Strandstuguviken gick de upp i skruv och 
drog söde:vut. 

13.9 Inget rovfågelsträck men kraftigt sm3fågelsträck. 

19.9 Sparvhök, duvhök och ormvråk sträckte i svdvästlig riktning utmed Strand
stuguvikens norra sida. Brun kärrhök sträckte i sydlig riktning. 

20.9 Sparvhök och duvhök sträckte i sydvästlig riktning utmed Strandstuguvi
kens norra sida. Brun kärrhök sträckte i sydostlig riktning. 

26.9 Bivråk, sparvhök, Fjällvråk, ormvråk och den obstämda vreken sträckte i 
sydvästlig riktning. Kungsörn, 1K, kam insträckande från norr' l 11.55 
och gick upp i skruv över Strandstuguviken och drog iväg kl 12. □5 rakt 
söderut. Brun kärrhök sträckte i sydostlig riktning. 
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Tabell 1. Antal sträckande rovf�glar vid Strandstuguviken under rl:lkningsdaGBJ'11a hösten 1981. 

(Daily totals af minrat.inq raptors at Strandstuguvike11, east central Sweden, in autumn 1981.) 

Art (SpE?cies) SepL!!11il.ler Oktober 5l.DT1T'.a 

5 6 12 13 19 20 26 30 1 2 3 10 11 17 1n ?3 21, 
( Total) 

Bivråk 0 0 0 0 □ □ 1 1 1 0 0 1 LI □ 0 0 □ (, 

Pernis apiv□Tus 

Brun käl.Thlik 1 0 D 0 2 1 1 2 0 0 n 1 0 0 0 0 fl 8 

Ci1•cus aeruginosus 

Blil kärrhök D 0 D 0 0 D 0 3 0 D n 3 J 1 Q 1 □ 11
C, cyaneus 

Duvhök D □ D 0 2 1 0 1 1 1 0 ?. 1 2 0 0 0 11 
/\ccioi I.er gent i li s 

Sparvhök 0 1 3 0 3 1 6 35 l, 1 2 17 53 45 1 2 12 186 
A. nisus

Ormvråk 0 0 1B 0 2 0 3 9 1? 0 2 0 r, 17 1 0 0 70 
Buteo buteo 

Fjällvråk 0 0 0 0 0 0 3 0 :> 0 1 1 42 151 23 1 3 277 
A. lagapus

Vråk □best. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 D LI 1 D D 5 0 D 

l:luteo/Perni s 

Kungsörn D 0 D 0 0 0 1 0 0 D □ 1 0 1 1 0 n 

Aquila chrysaetos 

övriga D 0 1 0 0 0 D ·1 3 0 0 2 1 D 0 0 0 
Others 

Summa (Totel) 1 1 22 0 9 3 16 52 ?3 2 5 29 106 217 31 3 1':, '53G 



Tabell 2. Timfcrdelning av sträckande Sparvhök, Ormvr�k och Fjällvråk 
summerat för alla dagar under hösten 19B1. 

(Distribution of same migrating raptors during tha day.)

Art (Species) Dbservationstirrmar (Hours)

7-B 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

Sparvhök 0 23 .32 41 35 41 13 
Aocipiter nisus 

Ormvråk 1 4 15 15 I.,. 16 12 2 
Buteo bute□ 

Fjällvråk 2 32 77 75 14 16 6 5 
8. lagopus 

30. 9 Sträcket gick i en sydvästlig riktning ut□rn för brun kärrhök so� sträck
te i sydostlig riktning. Ett kraftigt småfågelsträc� gick söderut. Mellan
kl 08. 00 och 14.00 sträckte lågt räknat cirke 25 000 - 30 000 ex. Cirka 
7 % var bofink. 

1.10 Sträcket oick i sydvästlig riktning. Två ovanliga sträckare noterades, 
den obestämda örnen, som närrnts ovan och en pilgrimsfalk. 

2.10 Dåligt sträck. Började duggregna kl 10.20 och jag avslutade räkningen 
kl 11.00 . 

3,10 Dåligt sträck, men det sträck som var gick i sydvästlig riktning.

10.10 Började inte räkna förrän kl 11.00 på grund av regn under morgonen. God
känt sträck med tanke på väderleken. Sträcket i sydvästlig riktning. 

11.10 Den näst bästa sträckdagen med över 100 ex. Sträcket i sydvästlig rikt
ning och avtog kraftigt i och med sydostvind. 

17. 1 Klart bästa sträckdag med 217 ex. Sträckets riktning var sydvästlig.
Fjällvråkens sträck var väldigt bra med 151 ex. 

18. 10 Däligt sträck jämfört med 17.10. Sträcket var i sydvästlig riktning. 
90 % av de sträckande kom inflygande fr/lin havet på hög höjd. Många av 
fjällvråkarn� började skruva upp ändå högre över Strandstuguviken. 

23.10 Eftermiddagsbesök. Räkning kl 13.15 - 14.00 med 4 ex som resultat. 
Sträcket i sydvästlig riktning. 

24.10 Svagt sträck. Sparvhökarna sträckte i sydlig riktning. 

KOMMENTARER IKRING STRÄCKET 

Sträcket för samtliga arter, med undantag av brun kärrhö�, gick i sydvästlig 

riktning. Sörmlandskusten är □ri nterad i sydväst - no:-dost, vilket visar att 
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sträcket följer kustlinjen. Vid väst-nordvästvind, då Fåglarna trycka ut mot 

kusten, noteras det bästa sträcket. 

För sparvhök och fjällvråk noterades det besta sträcket i mitten av okto

ber främst 11 och 17. StTäcket vid Falsterbo av dessa nc ormvr!\k var en-tv1'i 
veckar senar än normalt och koncentrerat till perioden 11 - 2� oktober (Roas 

1982}. Detta stämmer väl med top�degarna vid Strandstuguviken, vilka inföll 

under denna tid. D� inga räkninyar gjordes vid Strandstuguviken under varda

garna denna period, Kan en stor andel av rovfsgelsträcke� ha passerat då u

tan att reg_streras. Denna förmodan stöds även av att sträcko�servationerna 

vid Hartsö-Enskär av sparvhök var talrikast 15-16.10 och av fjällvr�k 14-
18.10 (Wahlen och Pettersson 1982). 

Även under hjstarna 1963 och 1964 bedrevs sträc�räkn:ng ev rovfågel vid 

Strandstuguviken (Nord 1971). 1963 utfäroes räkning under 6 dagar och 196ll 
under 23 dagar. Totalt inräknades 1963 571 ex och 196L 1 522 ex. Alltså be

tydligt bättre resultat än under 1381, då 536 ex räknades under 17 dager. 
Som ovan nämnts kan en stor del av sträcket ha missats, då det var □normalt 

koncentrerat i tiden. Vid Falsterbo passerade mer än en Fjärdedel av total
sträcket för ormvråk och fjällvräk under en dag, 13 respektive 22 oktober 
(Roas 1982). Jämfört med 1963 och 1961, ligger dat stora bortfallet 1981 hElt 

på ormvråk, msdan sparvhök noterades i SBIMlB cmfattning oc t'jällvråi< i 
större antal (se tabell 3). Vid Falsterbo noterades ormvråken i normal □m
fattnirg 1981, medan fjällvråk och sparvhök leg mycket över snittet för 

?0-talet (Roas 1982}. 

Tabell J. Jämförelse av antal sträckande Sparvhök, Ormvråk, r jällvråk ocl1 
övriga rovfåglar vid Strandstuguvi en 1963, 1964 och 1981. 
(Number of same migrating raptors at Strandstuguviken during 

1963, 1964 and 1961.} 

Art �r)
(Species) 1963 1964 1981 

Sparvhök 211 2?6 186 
Accip;iter n·sus 

Ormvråk 2'58 565 70 

Buteo buteo 

Fjällvråk 59 192 227 
8. lagopus

tlvri�1e rovfåglar i.□ 489 53 
(Dther rapt□rs) 

Summa (Total 568 '1522 536 
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Ett:. tack till Ulf Gustavsson Morgan Joiensson oc;h 0xel::lsunds Fll.ltbiologe: 

för ,jälp rned spanande i kften. 

su�IMARY 

C□unts af raotor migration at S;;randstuguvikan, southeest cEntral SwEden, 

were carried out during 7 day� between 5 September and 24 October. The 

main migration ra�tor species w2re Rough-legged Buzzard, Buteo lagopus (227), 

Soarrowhawk, Acci□i er nisus (186) and Buzzerd, 8ute□ butea (70). A large 

part af the migrating raptors ray have passad without being counted. 

Ti"IE! migration of raptors is rather concen1.rated alon;i the Baltic coust 

and high nurnbers c,m be counted specially during and arter westerly winds. 

Nord, I. 19? • Rovfågelsträcket vid Strandstuguvik,m 1963 octi 196/,. 
- V-!lr Fågelvärld 30:33-4q.

Roas, G. 1982. Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1981. - Anser
21:1-24. 

Wahlen, L. och Pettersson, H. 1982. VerkseJJtieten inklusive ringmärkningen 
vid Hartsti-Enskär FE\gelstatian 1981. - Fåglar i Sörmland 15: 27-42.

'lanus inkommet novem:ter 1981, med tilliigg och O'Tiarbetning november 1982. 

Jan Gustafsson, Skcldvägen 5, 5-613 00 Oxelösund. 
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Verksamheten inklusive ringmärkning vid 
Hartsö-Enskär fågelstation 1981 :i:,.

Hartsö-Enskär Bird Observatory 1981 

Lennart Wahlen och Hans Pettersson 

För sjuttonde året i :öljd beorev För2ningen Söde�manla�ds Ornitologer un

dar 1'381 r�gelststionsve!'ksamliet. Liksom de riärmast föregående åren var ring

märkni gen under lästen helt dominerande. Nära tolv vecko_s konti�uerlig 
�ångst på Enskärs stidra udde engagerade ett 30-tal personer, vilka som va�

ligt arbetade helt ideellt. 
I mitten av juli kontrollerades häckningsutfallet has alkorna, och dess

uton1 inventerodes större delen av fågelskyddsomre.det med avseende pil grågås

häckningar. 

Under hösten inaamlades, liks□� unde tidigare år, biometriska data från 
alla invasionsarterna. Totalt ringmärktes 5 898 fåglar, vilket är stationens 
näst □g9ta årssuRllla. 

Hösten 1981 gav ing3 stora invasioner, med undantag fiir grönsiska. 5& blev 

t.ex. uggleflyttningen mindre omfattande än väritet. Förutom ugglorna så va:

stärre hackspett, domherre och korsnäbbar talrikai::e än rormalt vid Enskifr_
Relativt låga fångstsummor e.rllölls ffa• tJ1-a. talgoxe, blåme_s och trädkrypare-

Stati_onen bes:iktes under hösten 1961 av ett stort antal föreningar, skol

klasser och enskilda, vilka alle fick guidning p� platse7. 
F�.!.n föreningens sida rramförs ett varmt tack till Nvköpi7gs ko'llfnun för 

det ekonomiska stöd som Fägelstationen erhållit under året. 

VER!'iSA IHETSPERIODER 

April 

Juli 
Augusti 

17 

13 - 16 

5 - 31 

September - 30

Nov12rnber 

December 

1 - 25 

29 
12 

Summa 89 dagar, varav 82 _ en följd_ 

J;:I.Meddelande TTt' 41 från Hartsö-Enskär fågelstation 
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PERSONAL 

Från stationsledningen framförs ett varmt tack till samtliga 1nedhjälpare, 

'vilka tjänstgjort under en vecka om inte annat anges. 

□ ringniärkare Vesa Jussila (5 VBckor), Anders l'iiessling, Anders Dlauss□n

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

Lennart Wahlen. 

o assistenter Kaj Almqvist, Ingrid Bergengren, Lena Bondestad, Thomas
Dahlgren, Anders Dehlin, PRYO (2 Veckor), Jens Hultgren, 

Inger Karlberg, Karl-Heinz Kiessling, Lars-Gunnar Klang, 
Elke Kruger, Robert Landin, Tobias Lundgren, Anders Magus

son, Mikael Noren, Mikael Olsson, PRYO, Lennart Pettersson, 
PRYO (2), Andreas Sjöö, Rakel Sjöö, Samuel Sjöö, Claes 

Svedlindh, Sven Tester och Jukka Väyrynen (2). 

VÄDER 

Augusti 

Högtryck i:ivE!r södra Skandinavien dominerade period1ms inledning, med avbrott 
för en åskfront den 8. Från månadens mitt blev vädret ostadigare och svalare, 
med lågtryck som rörde sig norrut (t.ex. den 16-18) eller l�g stilla (den 26-
31) öster om Sverige. Även lågtryck västerifrån för2kom.

På Enskär varierade maximitemperaturen mellan 14 och 23 grader, minternp
mellan 8 och 17 grader. Svalare Från den 16, och augusti kom att uppvisa ett 
temperaturunderskott om 1,5 grad. 

Vindarna var i början mest svaga-måttliga SV-V, men den 19 hade Landsort 
NV 18 m/s och från den 21 dominerade tidvis friska nordvindar, som mest N 17 
m/s den 28. Totalt noterades minst 10 m/s under åtta dagar. 

Efter den 5 uppmättes ca 62 rrm regn, vilket är n'ågot över normalvärdet. 
Som mest föll 18 rrm den 8 i samband med åska, 20 mm den 16-17 och 11 nrn den 
22. Åtta dagar med minst 1 mm.

September 
Månaden inleddes med högtrycksväder som innebar svaga vindar, uppehåll och 
solsken men även dinvna. Den 13 rörde sig ett lågtryck österut över Götaland, 
och bakom det fördes kylig ishavsluft ned över landet, medförande lokalt 
kraftig frost i bl.a. Sörmland. Den 20-21 rörde sig ett regnväder mot nord
ost över landet, och därefter dominerade Fuktiga S/SV-vinder under resten 
av månaden. 

Maxtemp 13-18,5 grader utom den 16-17 med 11 resp. 12 grader. Mintemp om
kring 10 grader den 1-13 och 21-30 (max 11,5° den 4), däremellan 5-6 grader 
som lägst undE!r dygnet. Månadens medeltE!rnperatur blev något under den norma
la. 

Före den 20 rådde mestadels klart väder och svaga-måttliga vindar av väx
lande riktning, därefter tidvis frisk vind (sju dagar med minst 10 rn/s) om
kring SV. Dimma förekom den 8-10 och 27-29. 

Under natten den 20-21 regnade jet 20 lllll i samband med frisk □stvind. To
talt föll endast 22 nrn under månaden, vilket är ca 40¼ av normalmängden. 
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Oktober 

Lågtryck tiver Nordsjön medförde att månadens först9 tredjedel blev blåsig 
och mild. Den B drog ett intensivt lågtryck in från Nordsjön och medförde 
stormvindar. Från ranadens mitt fick lågtrycken ofta ett läge 6ster om Sve
rige, varvid vädret blev kallare och torrare. Ett djupt lågtryck drog öster
ut över mellersta Sver_ge den 19-60, därefter blev det ännu �allare. 

1ex;ernp sjönk långsamt fr�n 14 till 8° den 22, för att sedan hoppa ned 
till 5 när stationen stängdes den 25. Milda nätter i början �--månaden
{högst 11° den 3), men från den 12 inte över 4 plusgrader och ��gst den 18-
19 med 2 resp. 1,5 minusgrader. Medeltemperaturen något under den normala. 

Vindar frän SV-sektorn dominerade, under månadens första tolv degar ofta 
friska med rnsx VSV 26 m/s vid Landsort den a. Under ytterligare sju dagar 
noterades drygt 10 m/s. 

Månaden var ovanligt molnig och nederbördsrik med totalt ca 61 mm regn 
t.o.m. den 25, vilket är ungefär dubbelt så mycket som normalt. Under elva
dagar uppmättes minst 1 mm, ocr, mest Föll den 3-4 med 14 rrm och den 19-
21 med 25 mm. 

Sarrrnanfattningsvis kan sägas att vädret vid Enskär under augusti-oktober 
1981 karaktäriserades av ett litet temperaturunderskott under hela perioden, 
en torr september och en blöt oktober. 

Totalt uppmättes 145 rrrn regn, vilket är 6ver normalvärde·t, och under 21 
dagar Föll minst 1 m. Hasten var inte anmärkningsvärt blåsig, men under 23 
dagar n&dde vindstyrkan minst 10 m/s. 

INVASI□NSARTER 

Under denna rubrik redovisas de s.k. invasionsarterna, vilka kännetecknas av 
att deras flyttningsrörelser uppvisar stora årliga fluktuatinner. Arturvalet 

baseras p/3 den lista sorn upprättats inom projektet Nordiska i.nvasi□nsfåglar. 

Ytterligare några oregelbundna Flyttare redovisas nedan under rubriken Obser

vationer. 

SPARVUGGLA Glaucidium passerinum 
Observerades 19.9, 3.10, 12.10 och 15-18.10 varvid 5 ex ringmärktes. 

f-ORNUGGLA Asio otus 
Ett ex Fångades 16.10, 17.10 respektive 24.10. 

PÄRLUGGLA Aeq□lius funereus 
Måttlig invasion, 32 ex ringmärktes varav merparten (25 ex) under perioden 
3-18.9. Övriga f�ngades 25.a (1), 27.8 (1), 14.10 (1), 15.10 {2), 17.10 (1)
och 19.10 (1). Troligen kom merparten av dessa ugglor Från nordost.

SPILLKRAKA Dry□copus martius 
Observerades under tjugo dagar utspritt under hösten. Åtta ex ringmärktes, 
möjligen lokala häckfåglar. En hane märkt på Enskär 1980 kontrollerades 
21.8. 

STÖRRE HAQISPETT Dendrocopus major 
Måttlig invasion, obse.rverades 1,□ dagar (av 83) och 29 ex ringmärktes. 
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MI /ORE HACKSPETT Dendrocopus �inor 
Observerades 22 dagar 22.8-24.10 och 7 ex ringmärktes. En hona märkt på 
Enskär �580 kontrollerades 27.8. 

SIDENSVANS Sombyc:illa ganulus 
Två observationer: 1 ex 16.10 och 10 ex 22. 10. 

TALLTITA Parus montanus 
Endast en observation: 1 ex 1,.9. 

SVART��S Parus eter 
Ett tjugotal Faglar s�gs under sex obsdagar i september, 3 ax ringmärktes. 

BLA�ES Parus caeruleus 
Observerades alla dagar utom två, men måttliga ?1 ex ringmärktes. 

TALGOXE Parus major 
Observerades alla daoar utom åtta, endast 51 ex ringmär'<tes varav mer än 
hälften efter 12. □• -

NÖTVÄCKA Sitta europaea 
Nitton obsdagar 31.9-14.10 och 7 ex ringmärktes. 

TRÄDKRYPARE Certhia ramLiaris 
Svag flyttning, endast 46 ringmärkta under 57 obsdagar. 

NÖTSKRIKA Garrulus olandarius 
Tre ex observerades 23.5. 

NÖTKRilKA Nucifraoa caryocatactes 
Observationer av 1 ex 14.8, 3.10 respektive 12.10. 

GRÄSISKA Carduelis flammea 
Tv� obsdagar i september och tolv i oktober, då 6 ex ringmärktes. Som mest 
10 ex sedda n�gon dag, dock ca 100 ex 29.11. 

MIND�E KORSNÄB6 Loxia curvirostra 
Tv� observationer: 3 ex 15.9 och 7 ex 24.9. 

STÖRRE KORSNÄBB Loxia pytyopsittacus 
Tre ex fångades 8.9 , vilket Faktiskt innebar de fi:irsta säl<ra fynden vid 
stationen, trots att arten säkert uppträtt vid flera tillfällen tidigare 
under de gångna åren. V:terligare 1 ex fångades 9.10 och järemellan gjordes 
minst tre observationer, som mest 25 ex 16.9. 

OSESTÄM) KORSNÄSB Laxia sp. 
•led risk för viss dubbelräkning kan summeras ca 20 ex under åtta obsdaoar i
augusti, ca 230 ex under sexton obsdagar i september och ca 100 ex under
Femton obsdagar l oktober.

DOMHERRE Pvrrhula pyrrhula 
Invasionsrörelse för tredje året i följd, nu dock måttlig flyttning l!Ed ob
servationer 21.9, �-25.10 och 29.11. I oktober ringmärktes 22 ex. 
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!nvasi□nsr··relse av domherre för tredje fu.et. 

Följande . ter har gj_ abserve ats 1':J81: 

Foto:Kerl-Erik Häger 

Fjällu!;;glo �Jyctea scendiaca, hökuggla Surnia ulula, gråspett Picus canu□, 
vitryggig ackspett Dendrocopus leucotos, tretaig 1ackspett Picoides tridac
tvlus, stj""rtmes Ae9ith2lo caudatus, lapp�!E!s Parus cinctus, snösiska 
Cärcilie-is '7□rnemanm, bändelk□l'snäbb Loxia lE?ucopters, □c1, tallbi � Pinicola 
enucleator. 

GR/l.Gll.s Anser emier Större delen av fågelskyc!dsornråde, i,iventerades 13-
15. 7 då 15 arsbcn uch Flera kullar påträffades. Arten har sannoli<t ökat i 
antal under senare §r. 

GRAVAND Tadorna t dorna Vid arkast par 17.L , 1 ed 15-�6.7 och 1 ad+

� juv 5.8. Dessutom '> par vid Hartsa 17.�. Troligen �rlig häckf!lgel. 

VIGG Avttwa Fuligula Bo med 8 ägg pi! Stora Garkast 15. 7, bo med 8 ägg 
och kull 1112d ca 7 sniä ungar pi§ Skeppsklubben 16. 7 samt kull med 7 små ungar 
vid Lille G-r/1iskär 5.8. 
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SVÄRTA Melanitta Fusca Bo med 5 ägg på Jungfruklubben 13.7, tre bon med 
ägg och en kull p� Stora Barkost 15.7, tv� kullar (3 resp. 2 ungar) vid 
Hamnskär och en kull (5 ungar) vid Stora Garkast 5.8. 

SM.ÄSKRAKE Mergus serrator Ruvande hona p� Stora Gr/!iskär 11,. 7. 

LABB Stercorarius parasiticus Flera Familjer i luften 13-16.7. 

StlRÄNTÄRNA Sterna caspia Ca 50 par häckade på Skeppsklubben (Staav 1981), 
där minst 3 ex s�gs redan 17.4. Staav har · sin artikel utf□rligt beskrivit 
kolonins etablering och dess ursprung. 

SILLGRISSLA Uria aalae Ca 5 ex 17.4 och ca 50 ex i månadsskiftet maj
juni vid Ha�nskär, där senare minst 4 par häckade. 15-20 ad sågs 16.7. 

TORDMULE Alca torda Ca 50 ex vid de yttre skären 17.4. I samband med ring
märkning av boungar i mitten av juli uppskattades populationen till ca 150 
par. 

TOBISGRISSLA Cepphus orylle Häckar troligen med åtskilliga par, en bo
unge ringmärktes 16.7. 

HUSSVALA Delichon urbica En ad matade ungar i bo vid militärbaracken 16.8. 

SKÄRPIPLÄRKA Anthus spinoletta Observerad på ca 10 skär i samband med in
ventering i mitten av juli, ungf�glar bl.a. på Ljusskär och Skeppsklubben. 

�dNDRE FLUGSNAPPARE Ficedula parva Tv� nyss flygga Ungfåglar f�ngades på 
Enskär i början av augusti. Troligen häckning på Enskär eller Hartsö. 

OBSERVATIONER 

Under 1981 observerades inom fågelstatione s verksamhetsområde 17l1 arter, 

vilket är ovanligt många. Nya arter blev smådopping, kanadagås, skärsnäppa 

och fältpiplärka, varmed totala antalet observerade arter 1965-81 är 224. 

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

OBESTÄ:�D ISLOM Gavia immer/adamsii Ett ex rastade vid Torskbåden 29.11. 

GRAHAKEDOPPING Podiceps grisegena Enstaka rastande individer sågs 4.10, 
13. 1 0, 18.10 och 23.10. 

SMÅOOPPING Tachybaptus ruficollis Ett ex dök tillsammans med ejdrar väs
ter om udden p� kvällen den 1.9. Ny art vid stationen. 

SÄDGÅS Anser fabalis Sträci< noterades 14.9 (6 ex) och 15-23.10 (270 ex 
under sex dagar). 
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GRII.G�s Anser anser Sträck vid endast två tillfällen:� ex ?.0.B och minst 
2?5 ex pa morgonen 25.10. De senare kanna kommit Från Tullgarn, där mer än 
1000 ex T'astade i september-oktober. 

KANADAG.tis Branta csnadens;i.s Ett par sågs i den östr5 de�en av fåge:skydds
området 5.8. Nv art vid stationen. Häckar dock med å,skllliga par i Oxelö
sunds och y'<öpings sk1:il'g1h:dar, och kan fi:lrväntas etable.ra sig i Hartsi:l-ar
kipelagen under de närmaste 3ren. 

PRUTGÄS Br.inta bel'nicla Sträck observerades 11.10 ( 1 ex), 14. 10 (3 ex) 
och 15.10 (8 ex). 

SKEDAND Anas clvpeata En hane vid Stora Gräs�är 14.7. 

SPARVHÖK Accipi ter nisus Nitton ringmärkta under /.;7 obsdegar är i nivå 
med 19?9-80 års surn,nor. Hi:igsta dagssummorna för sträcket 1961 var minst 
15 ex resp. 10 ex 5-16.10. 

FJÄLLVRÅK Buteo lagopus Observerades 15 dagar 30.9-21,.10, och sträcket 
kulminerade 14-18.10 med totalt 75 ex. 

KU"'3SÖRN Aguila chrysaetos En ungfågel sågs 15.10, möjligen sträckte den 
nat sydväst. 

Antal obsdagar för· övriga rovfäglar: 

Bivråk Pernis arv□f•us (6), havsörn Haliaeetus albicilla (27), blå kärrh "k
Circus cvaneus7), duvhök Acci�iter gentilis (19), ormvråk Buteo buteo (5),
fiskgjuse Pandion haliaetus (10 , tornfalk Felco tinnunculus (13), stenfalk 
Falco columbarius (0) och lärkfal� Falco subbuteo (3). 

KUSTSNÄPPA Calidris canutus Två ex rastade 5-6.8 samt sträck av 14 ex 
6.8, 115 ex 7.8 och 21 ex 22.8. 

SANDLÖPARE Calidris alba Sju ex rastade p" Stora Garkast 6.8. 

SKÄRSNÄPPA Calidris maritima 1+? ex rastade nära T□rsKbåden och 2 ex 
rastade utanför Garkast 29.11. Andra observationen i området, tidigare en
dast 1 ex 710514 (Helge Röttorp). ,'Jy art vid stationen. 

DVÄRGBECKASIN Lymn□cryptes mini.mus Ett ex f8ngades 27.9, ny ring�ärknings
ert. 

Ytterligare 20-21 arter VADARE observerades 19B1, bl.a. kan n3rnnas att minst 
500 strandskator Haemat□j:iusiJ'stralegus sträckte mot 5V 7.8 och t_oligen 6 
rödspovar Lim□ss lim□sa som sträckte mat SV 4.9. 

LABB ·stercorarius parasi ticus En ungf�gel attackerade sträckande k□rsnäbb 
vid Garkast 6.8, men försöket misslyckades. 

JDROUGGLA Asio flarmieus Endast en observation, 1 ex 15.10. 
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GRÖNGÖLING Picus viridis llbserverad 22 dagar, 3 ex ringrnärktes. 

BERGLÄRKA Eremophila alpestris Ett ex sträckte mot SV 15.10. 

FÄLTPTPLÄRKA Anthus campestris Ett ex rastade på berghällarna söder om 
Laxva�pet på nordvästra Enskär 3.10. Ny art vid stationen. 

1-ÖKSM!GARE Sylvia nisoria 2-3 ex varnade mitt p� Ensk�r 7.S, troligen 
fr�n den lokala häckp□pulationen. Under hösten F3ngades endast 1 ex 30.8, 
dessutom sågs en ungPågel 23.8. 

KUNGSFÄ.GELSÅ"IGARE Phvlloscopus proregull!S Ett ex f"ångades 19.10 och sägs 
även 20.10. Tredje fyndet vid stationen. 

TAIGASANGARE Phyll□scopus inarnatus Ett ex Fångades 2&.9. Åttonde fyndet 
vid stationen. 

MINDRE FLUGS:'IJAPPARE Ficedula parva Förutom de tv8 fångsterna av nyflygga 
ungar i början av augusti observerades arten 9.8 samt 11 dagar under tiden 
22.8-15.11). Ytterligare 2 ex mä1'kt2s. 

TOFSMES Parus cri3tatus Stationens andra exemplar ringmär1<tes 10.8 Dch ex 
s�gs 3.9. Observeras irte varje öst. 

VARF.i\c;EL Lanius excubitor �oterad �yra dager i oktobe=. 

SKATA Pica pica Ett ex ?.9. Observeras inte varje höst. 

KORP C□rVLJS cor3X Bl.a. en noc'< orn 16 ex 10.10. Arten ökar i sntal även 
ute i skärgBrden. 

BERGFIM� Fl'ingills mo tifrinoilla Ovanligt uppträdande i början av augusti: 
40 ex rastade p� St□rrö 5.8

1 
30 ex rastade på södra Enskär 6.8 och minst 50 ex 

sam;na lol<al 7 .8. Totalt 13 ex ringmärktes under augusti. 

GR�NSISKA Carduelis spinus Invasionsuppträdandet kulminerade 29.9 - 9.10, 
bl.a. sträckte 1,00 ax t1 .1C och 5. 0 samt 50□ ex 7. 10. 

VINTERHÄMPLING Carduelis flavir□st!'is 25+6 ex obser11e=ades 211.10. 

ROSENFINK Carp□dacus ervthrinus Ett ex rastade på Storrö 5.8 och 1 ex 
f'ngades p§ stidra Enskä_• 24.8. 

STENKNÄCl'i Cocc□th,austE!s coccothraustes Ett ex ringmärktes 7.10. 

LAPPSPAR\J Calcarius lapponicus Observeratles nio dagar 27.8-24.10, 1 ex 
ring.märktes. 

VIDESPARV Emberiza rustica Ett ex f�ngedes 1G.9 och 1 ex rastade 23-24.9. 
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Totalt ringml:ir'ktes 5 899 ex ev 77 arter, vilket är den näst !1ögsta �rssumman 

sedan stationen startades 1965. fångsten under början av säsongen var ovanligt 

god, Främst beroende på att lövsångarfångsten blev dEm största sedan sextio

talet. Fångstsumman blev 979 ex och er därmed mer än dubbelt så hög som medel

värdet av årsfångsterna under sjuttiotalet. Den ligger däremot under medelvär

det för sextiotalet. Invasi□nsuppträdandet av grönsiska bidrog 3Ven till den 

htlga årssl.Jl'lnan genom att Fångsten blev 588 ex. Denna rångstsiffra bör jämföras 

med total'h 752 ex märkta u,der de tidigare 16 åren. Arsbästanotering gjordes 

även för taltrast 229 ex. 

De talrikaste arterna �ed över hundra märkta ex var kungsfsgel (1 720),. 

lövsångare (979), rödhake (888), grönsiska (588), �altrast (229), svarthätta 
{ 133), grå Flugsnap□are { 119) och bofink ( 101). Topp trion är den sairna som 

tidigare år, men med skillnaden att lövsångaren hamnade på andra plats. 

Flera vanliga hundra-arter saknas däremot. Till dessa hör blåmes (71), talg

oxe (51) och svart-vit flugsnappare (68). Orsaken till de lega fångsterna 

kan vara den omfattande ungdödligheten, som konstaterades för dessa arter, 

till följd av dåligt väder under en kritisk period av häckningen. 

Fyra nya arter ringmärktes (nu totalt 134 arter) vid stationen denna höst. 
Dessa var dvärgbeckasin (1), trädlärka (2), stenknäck (1) och större kors

näbb (4). 

Förutom en traditionsenlig taigasångare i slutet av september (25.9) 

fångades även en kungsfågelsångare den 19-20.10. Kungsfågelsingaren blev 

den tredje mär1<ta av denna art vid stationen. 
A� pärluggla fångades 32 ex, vilket var mindre än väntat och tyder på 

att det inte var någon omfattande utflyttning denna häst. 

Bland övrig fångst kan nämnas nattskärra 1, blåhake 7, höks�ngare 1
1 

sparvuggla 5, hornuggla 3, rosenfink 1, videsparv 1, lappsparv 1
1 

tofsmes 1, 

duvhök 1 och tornfalk 1. 
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Tatiell ,. Rln�:rk"te r&olar Vid Ha:ott1a-f:Mk8r rAgl!l'8\BUDll. se. <.tr,,t/'17.29E. 
(81,r� rlngeo at lfu.rtse-Ern1kUr 8lrd ObBl!rvet.orv. > 

Art (Soocltol Antal r.ln1]111!rkto ('1ul'l>er rlr'9"d) Alerrvr.d {Rl'::owr!H) 
1sss-eo 'la1 196S-81 981 196�1 

Kn,abva,, C:vgnu1 clcir 9 9 
"Ejoer So"ltllterh rnolis!!l111a 1 

01.lvh!ii< Aceioltar gll'nt111o ' 

5.pntvttlk A. "\Du.t ,;ia 19 11.·, 2 ,, 

OrrrivTåJ< Butto but� 

Tam.,..nlk F'alco tinnunculus a 9 
5 l!nfell( F. coll..l'Ttlariua 6 6 
Ll\rkre:UC F. eubbuteo 2 2 
Vattenroll Rollu1 aquatlcus 
Strc�at.a Hol:ffll:ltcpu, astrologus 

Stt3rnr utrendp1P!lrl!' Dtorodrlus til::s.ti.culn a e 

Ku�tp1pire P'luvtalh squatarcle 

�!it!lnäPPfl Celidr1e canutus 
Sm.lon3poo c. n,!,,-,.JU!. 6 6 
KCirrenHgpa C. alc1nti 158 1�6 

Dvll:rgbcclca!ltn Lyrnnocrvptee •ini.mus 
E'nki!'lbeckeatn Go\\1""90 gaU1,.,go 7 7 

Mot"kullo Scolopex rl..Otlcolo 7 B 

Småspou �.n1ull phet!OS)W 2 2 
RHdbvl"l!!I Trlngl! tat.anu, 

Glutt1tilpc,11 r. nebule.rle • • 

Drlllonl!- Actith nypel�UCCII )J 3) 

Labb Stucorsriu.!i paNJ&ltlcui, 

rtskmb Larus cnnu:& 1 
Skr8ntllirna StarN cespie 2• 29 

S1 lvert.llrrw, S, parndla.8ctB J J 

5 i llgrl •• le Urle eel;1 9 7 16 
Tordrrul.R Alca tOrdb •6• ., 52? 15 
Toblsgrlo9le Crrppl"MJa gn,lle 21 22 
Rlngduva Columba pal...tlus 

Gl!k Cuculua canoi;us 127 126 

Sporvuv.il• Glc1JCidiun pasaer1� 159 16• 

►larnuogle Aa10 OtUII 20 2l 
JordugglD A. rlamRva 6 6 
Pnrl\Jgola AeooliUl!!I fuierevs ,n J2 00'! ) 

Natts'ctfrra C8pr1nul9us eUl'OQet!tJS ,o 11 

Tornsr;lar« Apu11 lllpt.m 76 ,. 

Kun9aflakera A lce:d0 ait thlo 2 
Ga�tyta Jyn)( tt>f'(lu1ln 67 71 
Gran,t,lllng P1cu:r. vlridia 52 ) 55 

SpU'lkrlka Oryoc;cpLJS ,rerUus 69 8 ?7 

Stl;Sr.re Nlcksgett Oerdracopos- ff'lajor 2)5 29 <'60 
v1 trvgglg noclc•oeu O. leucotoa 1 
Ml,,dro ""ckapott o. n.lnor 1•s , 15) 
tret.51q nac1tspett PlcoLde.& t.r1doc.tylu:a 15 15 
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�=t (Spaclas) 

Trlldlilrtca Lullula eroore=i 
BergH5rii:o Ere:�p),111� elpe�trh1 
Sa:l(nvnlfl Fllporla rhinria 
Lo�unvllln HlrU'!"da ru:n.lca 
.uss,:alo Oel1cr-an uralca 

Tr.ll(lg11'.'Hifk0 .Anthuis tTlvlolhl 

Hl'lljo�lplar«o A. prat-.nnh 
5>�ratpll!r«e A. ci:,1nolatta 

Gull!rlo P,.ot.a.::1111:1 flava 
S5des�rla M. illtm 

S!d�nsvnn9 0orcy-c:111a gnrrull.11!1 

G�rd.-.yg Trogl.0d•1tes tr:Jgladytea 
JHmsparv Prune lla rrodul orh 
RH�.hekt! E:rl thocuit Nbtcullll 
N!kt1'11g.eit Lusctnle lu:ichl■ 

811'he.l(o L. •�ci1:e 
Svart rHdstjllrt Phoenlc:uru:. ochruro� 
RIIC!otJ�rt P. ph:Jenlcurus 
Ouokakvl Ho 5a 1111 lcc!a torquot.e 
Sten11kvHtt.o Oenant.r"\O oanontM 

Rlo;tre,t Turdus t0rq\latus 
Mal \.rast r. me:ruto 
BJÖl'l<tro•t r. 0Uarls 

Teltraat T. phtl°""'�o• 
R:ldvtngetrast T. Ut.ecus 

O..aoeltra:n. r. v1ac1voruo 
Grl•"1>PoS�n> LOCU3t.alla nn�1.a 
SHvuångare Acroeeph,!J l.u:, uchOenobtle.nus 
ROrsl\ngerl! A. sc-1 rpact!u9 

Hllrms!ngerr Hlpl)Ola111 1ctel'1ru> 

ROdSll'\Ji:,lr;;i aAnQan Sylulo cont1 llens 
Ök.enti�.Jrt: S. nen� 
Haks6rlQere s. nhcrla 
�rt1t\n;ere s. cunuca 

larNilr11;are S. CCIMIU'\i.8 

Trldg��•ro s. bcrir, 
SvertNStta S. etrlcapllla 
ftOrdSMt,IBr• Phylloscopuo bONtoll• 

Kur,gor.lgol!iåt,goro P. prorcgu lus 
Talgl!ls�ni,;iaTe P. lmrnotu!!S 

Vldooångore P. 1cnJBrd 
G:-önoAn;er• P. o!btlot,i. 

Gran!l&nga,re P. collyt11tn 
Lövri�gare P. tr(IChUU:!!i 

Kuogsr6gol Regulus regull.t1 

GrA ft1..19anappure Munclcnpo strtet.ei 

fUndre fluJanappare f tcedula parva 

Antol r1nQffillr-kUI Vn11t>1,r :-l".'!Jed) 
1965-al 1961 1S6�-81 

2 

71 • -n 

6} 6• 

l� ll •os

91, ,o, 

1B ,s 

BO ,, 91 

9ilD l• 1016 

5 > 

)0() u Jn 
1�9 ,o 169 

7)6) e& 6271 

., .,. 

6) 1 10 

,ro� �1 1700 
1)9 ) 1�2 
370 21 }91 

SJ? E,B � 

ea 6 9• 

1606 229 16!5 
451 2) 47" 

14 15 

1B 2 20 
23 3 2& 

30 ., "

126 127 
1539 9� 1�4 

571, 2D 602 

955 )2 987 
1572 1)) 1'XJ5 

, 

6 

1 

,n 9 136 
61'J 49 728 

9&15 979 10784 

14409 1720 16129 

2261 119 vaa 

57 61 

At-,rv"" CRCCtl\.'crti=:s) 
1981 1%5-�1 

,1 

,. 

)5 

5 

2 

9 

<6 

•7 
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�rt (Spoclos) 

Halsbl!lnd!lrl��:ro f1cet!'ul.o i:tlbicoll le 

Svu:v1t rl�snappare F. nyp:,leuca 

Stjärt111:, .r.egl tt,nlos csudatua 

Entha PDru:t c.ol.ulJtrlo 

alltltn ?. nlflt� 

Tcfa"M?n P. crUuitus 

Svat'l:i."IIEB P. Dtar 

Bl!1tre� 'P. ceorul� 

TelgO)(D ?. rajoT 

Natvi!k!(11 Sil u, europl!a 

Tr-lit!''<ryparu Certh!a re'Tl111ar1s 

SDfflLClrg�.lllng 0:-lol� or1oluo 

Törn?lk"9U!I l.antus collu:Ja 

vorr6.ol L. 11uccubl ter 

r�a�:;k,r.ll(e Ce:rnrlt:5 glanderluei 

.:ik.ata 0tt;ii pi.ca 

N5\ke�k0 Pl<...!ctrre.i;.a cer-yocete:ct�s 

1'<ti'<EI Corvus coror.e 

Stera Sturnu:, ...ulgerto 

PI !fink Plll:!IISOr ronta.""-15 

ecril"'lk Frlngllla cooleoo 

B�rgflr.k F. -urrlnglLlft 

Grdnf'lr"<. Ce.rdulllh C lOl'lB 

Stegllto C. c->n:h.A:!ll& 

Gr�ni:il� C. opl""" 

Hl:h!pltng C, c:nr,neolne 

VJntort-..Umplln; C. rlovlroi,tri!I 

Gr&sll!l<e c. ri ...... 

Snöels.l<e C. horne,,annl 
EUlnditl'-:oronSbb Lada leucoct.ere 

Ml ndre 1torsn5bb L. curvlro�tre 

StörM kor�m� L. pytyops1ttecus 

Rosen.fink Corpodacu, erythri.ii!.t!:I 

Tollbl t Plnlcollll envcL!!'Btcr 

Domherr■ F\orrtiu1a pi.,irrhul.a 

st,n,olicl< Coecot.hrouate.a ccccctl'trftust.as 

L.ei:,o!loBrv Cs \ee.r i l.:!:I 1..a�t,oo tcus 

G.uhporv Ec-bel"lzD clt.t"lt"!!!ll!.:! 

Ortolbno;pa.n, E. hON.ulenn 

V1aeaoerv E. nJSt!cai 

Ov:J:rgo�rv E. -lllo 

SilVliPDN E. ochovnlclus 

.Slrfl"-t, (S,.,,J 

fin.tal artar (HuwJvr of .;1pea,1es) 
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4n�l rir.gl't'Ur"(t� (ll<n!Jer rl.ngod) AL<uryne1 (RccOvl!-riea) 
1'lfiS-D� 1981 ,;s,-e1 1981 1Sf6-ll1 

< 

1076 66 ,1::si. 

J?) '7l 

17'1 •�l 

4) Cl 

2ZO 22) 

1t.35 71 156G J 

,21� 51 26� 

,0 ? 7? 

1or,ei 46 1092 

'/7? ;19 e,6 

59 �; 

G9 69 

zo 20 

2 2 
116 '1G 

"tliO& 101 ,;07 ., 

148 'Il, 182 

147 13 160 

2 

710 'xlS 1]58 ] 

15 15 

1?95 6 ,eo, 

6 G 

,2 ,2 

75 ?5 

4 

6 7 

8 � 

19? 22 41� 

,o 11 

i9s 9 202 

40 4□ 

,o 11 

111 5 116 

6007• 5898 G6?72 21 2:65 
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ATERFVND OCH KONTROLLER 

Under 1981 inrapporterades 21 återfy d a,1 1L, arter gen□m Ringrni:lrkning!lcent

ralen. Sju av fynder var gjorda i Sverige, fyra i de övriga nordiska länder

na och tio resten av Europa. Ätta av äterfynden ä= kontroller gjorda av 

dngrnärkare, varav fyra pe olika råg2lstati□n2r. En svarthätta t□g ,3 dagar 

på sig r· r att Flygi: ned till Christiansi.i, B□rnr□lm och en kungsfågel k□nt
r□llerad1�s efter 16 dagar p� andra sidari Östersjön i Estla cl. Efter ca en 

månad r�r,gades en sparvhökshana på Falster i Danmark. De övriga kontrollerna 

gj□t"des liret efter 111ärknin en. 

Höstens invasionsuppträdande av grönsiska resulterade i tre �terfynd. 
Under oktober 0 terf3nns en vid fömeboda i Sn!ålarid och en på Själland i 
Danmark, medan den tredje f_ög mer östligt och "ter-anns vid Plovdiv i Bul
garien en menad efter märktillfället. 

Äterfyndet av järnsparv i södra Fr:;1nkrike är stationens Första av denna 

art. Skräntärnan är också ny återfyndsart, men denna hade inte 
flugit li'.'.mg·I;, d1l ringen återfanns p� en grannö till märkskäret. 

De -::re taltrastarna som har återfunnits, rapporterades rån artens normala 

övervintringaomräde i sy västeurope. 
Endast ,vå Frär:mande kontroller gjordes denna höst. En gammal rödstjärt

hanne märkt pe Utklippan våren 1979 □en en talgoxe märkt 22 dagar tidigare 
p§ Eckerä, Al.and. 

Teckenförklaring 

I eFterföl_jande uppställning används ned,mstillende teckan och Förkortningar. 

pull· 
1K 
1K-• 

2K 
2K-t 

rf' 
0+

unge på häckplatsen, oflygg eller clygg (nes�ling) 
Fågel i sitt första kalenderår (bird i its first year) 

fågel: sitt första kalenderår eller äldre (bird in its first year 
or older) 
fågel i sitt andra kalenderår (bird in its second year) 
fågel i sitt andra kalender"r eller 2ldr2 (bird in its sec□nd 
yeer □r □lder) 
h::ine (male) 

'·□na ( female) 

Understru�na ringnummer anger att ringen har �eturnerats till ringmärknings
centralen. Fynddetalje:- anges i korta orjalag inorn parentes efter fyndlokalen. 

M!frkni garna nar gjorts på Enskär (58.41N/17.29E), Bälinge sn, Södeman
lend, då inget annat anges. 
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Aterfvnd inrapporterade under 1981 (Recoveries racieved during 19B1) 

Sparvhök 
5.074.659 

(Accipiter nisus) 
1K rf 27.09.80 

24. 10.8□

6.082.603 1K � 27.09.8□

26.11.B□

Skräntärna 
7 .069.252 

Tordmule 
7.069.205 

Järnsparv 
2. 760.474

(Sterna caspia) 
pull 29.07. 79 

20.08.81 

(Alca t□rda) 
pull 17.07.79 

29.07.81 

( Prunella 1oodularis) 
1K 12.08.81 

21.11.81 

Rödhake (Erithacus rubecule) 
1.989.371 1K 23.09. 78 

AC 55. 743 1K 

ca 05.02.81 

19.1□.80 

Gedser 54.35N/11.5?E, Falster, DANMARK 
(A. nisus, hania, årsunge,. kontr. ringmärkaria) 

Hohentrarrrn, Klötze 52.421�/11.0BE, Magdiaburg, 
ÖSTTVSKLAND (Funnen död, okänt hur länge} 

Skeppsklubben, 58.4□N/17.33E 
Stora Garkast 58.4□N/17.33E, Bälinge, Säder
manland (Endast ring funnen) 

Hainnskär 58.41N/17.34E 
S Björkö, Mysingen 59.01N/18.19E, Söderrnan
land (A. torda, funnen nyligen död) 

Toulouse 43.36N/□ 1.26E, Haute-Garonne, FRANK
RIKE (Funnen död på min terass) 

Near Merbella 36.31N/04.53W, Malaga, SPANIEN 
(Fångad för en månad sedan i n&n by längre ner) 

05.01,.81 Ottenby 56.12N/16.24E, Öland (E • .rubecula, 
2K, kontr. ringlJlärkare) 

Taltrast (Turdue philomel□s) 
4.175.423 1K+ 19.09.80 

01.01.81 la Sauvetat Du Dropt '► 11. 39N/00.2DE, lot-et-
Garonne, FRANKRIKE (nyligen död, skjuten) 

4.195.204 1K 13.09.81 
01.11.81 Trecate is.26N/□B.44E, Novara, ITALIEN 

(nyligen däd, skjuten) 
4.195.285 1K 28.09.81 

08.11.81 Maglian□ 44.07N/12.□5E, For li, ITALIEN 
(T. philornelos, nyligian död, skjuten) 

Svarthätta (Sylvia atricapilla) 
2. 760. 643 1K rf 03,09.81

Kungsfågel 
S 28.931 
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16.09.81 Christiansä 55.19N/15.12E, Bornholm, DANMARK 
(5. atricapilla, hane,1K, kontr. ringrnärkare) 

(Regulus regulu.a) 
1K+ rf 26.09,8□

26.10.81 Falsterbo 55.23N/12.50E, Skåne (R. regulus, 
hane, 2K+, kont�. ringmärkare) 



Kungsfåge_l 
5 44.3?7 

(Regulus regulus) 
1K r/ 28.09.81 

11,.10.61 Sörve 57.54N/22.03E, Kingissepa, ESTLA�JD, SSR 
(R. regulus, fi!ingad och släppt) 

Svartvit flugsnap9are (Ficedula hyooleuca) 
AC 54.498 2K+ + 12.09.80 

30.05.81 Alakylä 67.21N/24.53E, Ki.tilä, Lappland, 
FINLMJD ( F. hypoleuca, hane, ny Egen dtid, 
trafikoffer) 

Blåmes (Parus caeruleus) 
AC 55.296 1K 27.09.80 

16.10.81 

Talgoxe (Parus major) 
2.682.567 1K cf 17.10.79 

25.10.80 

Törnskata 
3.246.258 

Gri:infink 
-2. 582.474

Grönsiska 
AE 89.185 

(Lanius collurio) 
1K 21.08.81 

00.09.81 

(Carduelis chloris) 
1K r/ 07. 10. 79 

08.12.81 

(Card�elis spinus) 
1K � 06.10.81 

18�10.81 

AE 8';!. 268 2K+ r/ 07. 10. 81 
09.11.B1 

AE 89.521 1K r/ 13.10.81 
23.10.81 

Främmande kontroller 

Nyköping 58.45N/17. □4E, Södermanland 
(P. ceeruleus, 2K+, k□ntr. ringmärkere) 

Pape 56.11N/21.03E, Liepaja, LETTLAND, SSR 
(P. major, hona, 2K+, kontr. ringmärkare) 

Koszalin 54.1DN/16.1DE, POLEN 
nad i container) 

(Funnen drunk-

Oxelösund 5B.41N/17.06E, Södermanland 
chloris, funnen p5körd, avJivact) 

(C. 

Emmaboda 56.38f\!/15.32E, Sm�lanct (Död, okänt 
hur länge, troligen trafikoffer) 

Plovdiv 42.10N/24.4□E, BULGARIEN (C. spinus, 
funnen) 

Flal<fort 55.42N/12.44E, Öresund, Sjaelland, 
DANMARK ( C. spinus ,. hane, kontr. ri ngrnärkare) 

Rödstjärt 
STOCKHOLM 
AA 95.275 

(Phoenicurus p�oenicurus) 

2K+ rf 13.05. 79 
05.09.81 

Talgoxe (Parus major) 
Finland 
J 540.615 1K � 02.10.81 

24.10.8-1 

Utklippan 55.57N/1S.1,2E, Bhikinge 
Enskär (Ph. phoenicurus, 2K+, hane) 

Eckerä 61.12N/19.20E, Åland, FINLAND 
Enskär (P. major, 11'1, hona) 
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SUMMARV 

The ab□ve paper is t,e annual rep□rt af 1991 From Hartsö-Enskär Bird Obser
vatory (58.41N/17.29E), Södermanland, east central Sweden. 

The abservatory was manned mainly during the autU11n 1 Frorn ,id-August ta 
the end of October. 

5 S98 bi.rds af 77 species were 1•inged wi th highest f lgures for Goldcrest, 
Regulus regulus, 1 720 ringed followed by Willow Warbler, Phylloscopus 
trochilus, 979, Robin, Erithacus rubecula, 008, Siskin, Carduelis spinus, 
588, S□ng Thrush, Turdus philomelos, 229, Blackcap, Sylvia atricapilla, 133, 
Spotted Flycatcher, Muscicapa striata, 119, and Chaffinch, Fringilla coelebe, 
1D1. 

Siskins appeared in unusually high numbers and 586 were ringed, which 
shall be cmpa ed wi th 753 ringed during tl"e previ□us 16 years. Small i rrup
tions were als□ noted far Tengmal�s Dwl, Aeg□lius funereus, Great Sp□tted 
Woddpecker, Dendrocop□s major, Parrot Cr□ssbill, Loxia pityopsiL tacus and 
Bullfinch, Pyrrhula pvr=hu_a . Bianetrics were noted for irruptive species. 

Traditionally a Vellow-browed Warbler, Fhyllosc□pus inornatus, was cap
tured in the end of Septerrtier (26.9) anda Pallas's Warbler, Phylloscopua 
proregulus, 19.10. 

Mzmus inkommet januari 1982 

Lennart Wahlen, Oagagatan 10 A, S-154 00 Gnesta 
Hans Pettersson,'l�nata, 5-740 33 Vattholma 

Vinterhämpl.ing i:ingmi:i.kt pli Enskär fota:Arne Andersson 
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Fågelrapport Sörmland 1981 
Blrd Report from Södermanland 1981 

Hans Pettersson, Lars Broberg, Tony Haglund och Lennart Wahlen 

Föreliggande sannanställning omfattar till Lrk/Srm inrapporterade Fsgelobser

vationer av allmänt och ::-egionalt intresse Från landskapet Si:lderm3nland (Sr ) 

utom Södertörn under 1961. Upprop med precisering av intressan,a observatio

ner inför denna sarit11ensti:illning i;:ijardes under llöste 1981 i If\!FO nr 53. Nägra 

arter och type-r av observationer, som ingick i uppropet, har ej bsr,andlats. 

Dessa koITT11er att tas upp utförligt i <ominende rapporter eller i separata 

artiklar. 

Föregående rapport, som behandlade ågelobservatianer fren 1980, var in

förd i Fåglar i Sörmland 14 ( 1981) sid t. 1 - 60. 

Till 1981 ers rapport inkom totalt 742 rapporter Från 70 rapp□rtqrer, vil-

et är ungefär normal rapportering. I nedanst "ende tabell redovisas antalet 

rappor.örer oc deras rapporter uppdelade p� olika delområden. Rapportörerna 

'lar förts till delområdena beroende på bosättning eller huvudsakliga verksam

hetsområde. 

Delområde Antal rapportörer Antal rapporter 

Nykäping - Oxelösund 18 212 

Trosa - Vagnhärad 4 35 

Södertälje - Järna 13 131 

Gnesta i. &) 

Strängnäs 4 64 

Eskilstuna - Kungsi:i, �5 137 

Flen - Malmköping 7 5t. 

Katrineholm - Vingåker 5 29 

Den nya ordningsföljden för Fågelarterne, sam tillämpas i förteckningen, 

Sveriges fåglar, �öljs i denna rapport. 

Bearbetningen av observationerna har liksom till furegående rapport delats 

mellan Författarna. För avsnittet smålom - starskrake svarar Lars Hrnberg, 
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bivråk - sothöna och sillgrissla - tretåig hackspett Hans· Pettersson, trana 

- svarttärna Tony Haglund, tofslärka - kornsparv Lennart Wahlen samt för sam
ordning och redigering Hans Pettersson.

För observationer av sällsynta och sv�rbestämda arter, vilkas beskrivning 
skall granskas av SDF:s raritetsko1llllitte (Rk), gäller att·de publiceras i 
första efterföljande årsrapport sedan de bedömts och godkänts. Dessa observa
tioner markeras med en asterisk. 

VÄDRET 
Januari inleddes mild och blåsig med barmark, men straxt följde en kallare 
vecka. Den 8 åter milda sydvästvindar, liksom den 11. Därp� var det kallt 
till den 23, dock med l�gtryck och stora snömängder den 15. Sista veckan 
extremt mild, med ca +6 som mest den 31, och snätäcket försvann i hela 
Sörmland. 

Oygnsmedeltemperaturen blev För månaden nära den normala (jämf.ört med 
genomsnittet under perioden 1931-60), medan 25 mm medelnederbörd är endast 
5? % av det normala. 

landsort hade S 25 m/s både den 14 och den 25. 
Båvens is var 37 cm tjock vid månadens slut. 

Februari Blåsig och mild inledning, t.ex. hade Landsort SV-\JNV 25 m/s den 
6-9 i samband med mildluftsinbrott och nederbörd. Från den 12 dominerade
högtryck över Skandinavien ed kallt väder och bl.a. Frisk NO-vind den 20-21.
Något mildare SO-vindar avslutade månaden.

Temperaturöverskottet blev 1,5° medan nederbörden uppmättes till endast 
22 rrm i genomsnitt (66 %). 

Båven hade 40 cm is under, februari, och snödjupet var vid månadens slut 
ca 10 cm. 

Mars Första veckan relativt kall, sedan kom mildluft med mycket nederbörd 
från sydväst. Eftev en högtrycksrygg Följde ett 11/igtryck mot sydost och en 
kraftig& kall nordanvind som gav sträng nattkyla i hela landet. Den 22 in
fördes ater mycket mild luft från sydväst, och dagen därpå tJppmättes V 26 
m/s vid landsort. Månaden avslutades med dis/dimma och ordentligt mildväder, 
vilket innebar ett s.g.s snöfritt Sörmland vid m&nadsskiftet. 

Dygnsmedeltemperaturen något under den normala, medelnederbörden 59 nrn 
(22? %). 

Sävens is var ca 40 cm tjock under hela månaden. 

April En månad med extremt onormala temperaturförhållanden, t.ex. var måna
dens Första hälft den varmaste i Stockholm på minst 100 �r, medan resten av 
månaden var dan kallaste sedan 1929. Soligt och vamt högtrycksväder rådde 
fram till den 12, då Vingåker hade +19° , därefter Följde en veckas typiskt 
aprilväder med skurar. Den 20 strölTfllada mäktig kalluft ned över landet bak
om ett djupt lågtryck. Under resten av månaden noterades extremt Higa natt
temperaturer och till valborgshelgen föll snö. 

Trots extrema temperaturvärden så tag värme och kyla ut varandra och gav 
en normal dygnsrnedeltemperatur för månaden. I genomsnitt Föll endast 15 mm 
nederbörd ( 46 %) • 

Båvens is var drygt 30 cm tjock i början av månaden, och islossningen 
skedde den 13. 
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� inleddes all ts� med rent vinterväder, och den mvcke t kyliga, mcJ lniga 
och ostadige vädertypen stod sig till den 7. Ett rögtryck fö'rstäl'ktes d� 
öster om Skandinavien, varvid varm och torr luft fördes upp över Sverige 
med syd- och sydostvindar. Kontrasten blev stor, ty ,u inföll en mycket 
varm period fram till den 24. Därpå följde någi:-a dagar ned ostadigt m;h 
svalt väder, innan en staoilisering gav sol och värme sorn avslutning på maj. 

Trots den kyliga inledningen blev det ett temperatur överskott om drygt 
2 grader i Sörmland, dock endast ca 1 □rad vid kusten p.g.a. ihållande p�
landsvindar. Nederbörd 25 mm (67 %). 

Juni Blev ostadig, sval och nederbörosrik, med ett ternperaturunderskott 
om 1, 5 och 90 mm regn 200 %) • 

Flera l&gtryck och regnområden rörde sig Frän sydväst upp över Skandina
vien, bl.a. med kra"tiga åskväder på en kallfront den 7 och med ymnigt snö
fall i nordvästra Götaland och stora delar av Svealand (dock inte i Sm) 
den 12. Under månadens sista vecka rörde sig ett per kreftiga regn norrut 
i gränsen till mycket varm luft tiver Östeuropa. 

Under månaden förekom kortvarigt vackert väder under de första dagarna, 
då Eskilstuna hade Svealands rögsta månadsvärde med +25° d n 1, och några 
dagar efter den 21. 

Juli var ostadig och sval, med undantag för perioden den 6-13 d� hdgtrycks
väder l'ådde. Stockholm hade d� +29° den 11, l·ögst i Sveala,d under juli. 

Sörmland hade ett litet te;nperaturundersknt t, störst vid kusten m::d 1 
grad, och en medelnederbärd på 1,7 11111 ( 73 %) • 

Augusti Högtryck och värme över södra Skandinavien dominerade inlednings
vis, med avbrott För en åskfront den 8, Från mlinsdens mitt blev vädret osta
digare och svalare, med lågtryck som rörde sig �orrut (t.ex. den 16-1g) 
eller l�g stilla (den 26-31) öster om Sverige, Aven lågtryck västeri�rån 
förekom. 

Drygt 1 grads temperaturunderskott i Sörmland och i medel 78 mm regn ( 103 
%). Eskilstuna blev mAnadens varmaste plats i Svealand med +28° den 13, 
men fick också rikligt med regn den 16-1? (45 mm). 

September inleddes med högtryck som innebar vackert väder. Den 1; rörde sig 
ett lågtryck österut över Götaland, och bakom det fördes kylig ishavsluft ned 
Bver landet, medförande lokalt kraftig frost i bl.a. Sörmland. Den 20-21 rör
de sig• ett regnväder mot nordost över landet, och därefter dominerade fuktiga 
5/SV-vindar under resten av månaden. Ingen storm i Sverige. 

Medeltem;:ieraturen b_2v något över den normala i större delen av Sörmland, 
dock underskott vid kusten p,g.a. onormalt låga ytvattentemperaturen i Öster
sjön (ca 13° ). Månaden blev ovenligt torr med i medel 19 lij'll regn ( 32%). 

Oktober Lågtryck över Nordsjön medförde att månadens första tredjedel blev 
blåsig och mild. Den 8 drog ett intensivt lågtryck in Från Nordsjön och med
förde stormvindar, Landsort hade VSV 25 m/s. Frän månadens mitt fick lågtryck
en ofta ett läge öster om Sverige, varvid vädret blev kallare och torrare. 
Ett djupt lågtryck drog österut över mellersta Sverige den 19-20, därefter 
blev det annu kallare. Månadens avslutning blev mycket ostadig oct-1 nederbörds
rik. 

Oktober uppvisade ett obetydligt temperaturunderskott men blev mycket ne
derbördsrik med i medel 105 rrm, vilket är mer än dubbla normalmängden. 

November blev kallare och mer nederbördsrik än normalt. Flera intensiva 
oväder nådde södra Sverige från väster och sydväst, värst drabbades Västkus
ten den 24 då t.ex. Kullen h3de V 37 m/s i medelvindhastighet. I Sörmland kan 
ges några exempel Från Landsort, som Fick 34 mm nederbörd den 2 och 20 mm den 
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30 samt hade �JU 27 rn/s den 21. 
Dygnsmedeltemperaturen i Surmlend var drygt 1 grad under den n□=mala, 

medan medelnederb:irdan var 103 nvn (180 ¾). 
Trots att en hal del av nederbörden fäll som snö, hade inte hela S�rm

land obrutet snötäcke vid månadens slut. 

December olev mycket kall, faktiskt en av de kallaste jul.månaderna sorn do
kumenterats i v�rt land 1 även om det så sent so;n i december '1978 var likllr
tade förhållanden. Lågtryck rörde sig ofta norrut över Östersjön och under
höll en kraftig cich kall nordlig-nordostlig luftström. Snö och snöbyar bi
drog till ett det blev en riktig vinter, Från den 7 fanns ett enhetligt snö
täcke, som vid maradens slut var 40-50 cm. 

Tillfälliga mildluftsinbrott skedde den 3-4, den 22-23 ac:h den 30-31, 
annars var det mycket ka�lt, ibland 10-20 grader und9r not"llelvärdena. T.ex. 
l1ade Torup i Halland -29 �ch Dalarna/Härjedalen -41 so� lägst i mittan 
av månaden. 

Sörmland Fick ett temperaturunderskott om 5-6 grader, samt mer 
nederbörd �n normalt: 67 mm (138 %). 

På Båven fanns is från den 6, 15 cm tjock vid �ånadens slut. Skärgårdsvi
karne frös till redan den 13. 

OBSERVATIONER 

STORLOM Gavia arckica 
Vinterobserva-;;ioner: Ett ex Maren, Sii_1ertälje den 10.1 ( PB,JE,LM). 

Lyckade häckningar har rappor.erats Från Malsjön, Åker (L�), Flensjön, 
Hällerorsnäs (LC), Västra Stensjön, Frustuna (LW) samt fr�n 6 lokaler i 
Båven (LC). Dessutom har observationer gjor�s under häckningstid i Dunkern 
(2 per), Ö. Magsjön, Länna (1 par), Långsjön, /\><er (1 par), Idlången, Åker/ 
Länna ( 1 ex) samt Hornbyviken i Mälaren, Dverselö (4 ex). 

OBESTi:iMI) ISLOM Gavia intner/adamsii 
·Ett ex vid kusten nära Torskbåden, B�linge den 29.11 {LW).

SMÅOOPPING Tachvbaptus ruficallls 

Ett par rred en unge vid Gnesta (f✓.K}. Därmed 1-5 säkra häckningar årligen i 
Srm 1971,-81. 

Övriga fynd: Ett ex i Eskilstuna den 10.1, 18.1 □ch 17.3 CTH), 1 par l 
Skiren, Eskilstuna den 26.� (GJ), 1 ex vid Enskär, Bälinoe den 1.9 (H-E fstn), 
1 ex Sanda&jön, �örkö den J.9 (LGK), 1 ex Hagbysjön, Ärlä den 13.9 (KC), 
1-2 ex i Valasjön, Gnesta den 27.9 (MK) semt Först 1 ex och senare 2 ex i
Tarshälla ha�n under decenoer fram till 21.12 ( 1Nn).

SKÄGGDOPPING P□diceps cristatus 

Vinterobservationer: Ett ex Vännbol och 1 ex Duveholmssjön, Katrineholm 
den 1.1 (AH), 1 ex Fe'll:ire, Oxelösund den 21...2 (GA) samt 26.12 (A� ,tn fl). 

GRÄHAKEDOPPING P□diceps griseiqena 

Ett ex Strandstu;:iuviken, Nyköping den 16.5 (PEB,JG,HT), 1 ex Tullgarnsnäs 

46 



Häger Foto:Anders Bylin 
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den 27.9 (PS), 1 ex Strandstug�viken den 30.9 (X) och 1 ex Enskär, Bälinge 
den 4.10, 13.10, 18.10 och 23.10 (H-E Fstn). 

SVARTHAKEDDPP1NG Podiceps auritus 
Rapporterad under häckningstid Från 12 lokaler med totalt 41 par, varav 
inte mindre än ca 20 par i Linadarnrnarna, Södertälje den 20.5 (JE). 

SVARTHALSAD DOPP1NG Podiceps nigricollis 
Ett ex Strandstuguviken, Nyköping den 19.9 (Lke). Arten är ej årsl/iss i 
rapportområdet. 

STDRSKARV Phalacrocorax carbo 
Sommarfvnd vid kusten: Ca 15 ex Garkest, Bälinge den 16.7 □ch ca 30 ex 
SB!JJJIB !□kal den 5.8 (LW), 1 ex Källskären den 23.7 (LW). 

Inlandsabservationer: Ett ex Tandlaviken, Husby-Rekarne den 11.10 (YL) 
och 2 ex Kiholm, Södertäljeviken den 23.12 (LM). 

Tillägg 1980: Ett ex Gimpelstenarna, Granfjärden, Mälaren den 21.5 (Blj). 

RÖRDROM Botaurus stellaris 
Ökade i Söderfjärden, Mälaren, Från 17 tutande hanar 198□, till 20 (LB). 
I Tynnelsöfjärden, Mälaren hördes ca 14, liksom 1980 (SÖ). För hela rap
portområdet torde antalet ha uppgått till minst 100. 

Inga vinterobservationer. Vårens Första ex sågs i Söderfjärden den 21.3 
(LB) och i MärsösLJndet, Mälaren den 23.3 (ST). Revirläten i Söderfjärden 
Från den 30.3 (LB). 

HÄGER Ardea cinerea 
Talrika observationer men Få rapporter om häckning. 

Säkra häckningar: Ett par med 5 ungar i Frösjön, Gnesta (� 1 RL,LW) och 
1 par med 3 ungar mellan Sundbysjön och Skundern, Dunker (TE). Dessutom 
påbörjades bobygge av par i Söderfjärden, Mälaren den 15.5 (LB). I Vnga
ren en lokal med ett 30-tal bon och i Hallbosjön ytterligare en med 2 bon 
men inga detaljer om h3ckning 1981 (GJ). 

Från 1979 rap�orterades 1 häckande par på Bergö, Tystberge skärg�d men 
ingen häckning pa lokalen sedan dess (BLj). 

SVART STORK Ciconia nigra 
Ett ex mot norr vid Ekekulla, Tystnerga den 24.5 (IN). 

SÅNGSVAN Cygnus cygnus 
Säkra häckningar: Ett par med 2 ungar i flättsjön, Ärla (LB,NEW) och 1 par 
med 2 ungar i Nasen, Barva (LBo,VL) • 
.. Vt��rlig�re sannolikt lokala särml�nd�ka ��ngs�nar: 2ad (parning) i 
DknasJon, Harad dic,n 5.L, {LK), 4-5 ad 1 M□rtsJon, Lanna den 5-11.4 (AN), 
2 ad i Norrsjön, Arla den 5.5 (SBt), 2 ad i Hallsjän, Björkvik den 24.4 
(MA) och den 9.6 (LSo), 2 ad · Malrnsjön, Kila den 11-12.5 (MA) och 2 ad i 
Söderfjärcten, Mälaren den 29. 7 (LB). 

48 



BLÄSGÄs Anser albifrons 
Minst 2 el', bland 200-250 säd gäss vid Stenkvis ta den 11. 11 ( LC), 3 E!)(, Ledar
ön, Mörki:l den 11.10 (KS) ach 3 ex Marsäng, Nyköping den 25.10 (HT). 

GRÅGÅS Anser anser 

FartsAtt ökning. Vid kusten i�venterades större delen av Hartsö f�gelskydds
område den 13-16.7 varvid flera kullar sågs ac 15 �rsban peträ�fades(AB,LW). 

Lyckade häckningar p� inlandslokaler: Tv� par rred 4+11 ung8r vid Löv
sund, Runtuna den 15.5 (l�K), 1 par rned J U'1gar i Bondkroken, Läggesta den 
6.6 (MK,RL), 4 par med 6+5+1+5 ungar vid Ålste i Storsjön, Gnesta den 7.6 
och senare 6 familjer 02 el',) den 27. 7 (RL), I. par �,ed 6+li+J+3 ungar vid 
Hedensö, Näshul ta den 9.6 (KC), flera ad med ungar i 1/iråkä.rret, Kila den 
11.6 (MA), 25 ex (ad+juv) vid Snopptorp, Söderfjärden den 29.7 (LB) och 
2 ad + 4 juv i Nasen, Barva den 30.B (LBo). 

Ansamlingar i Mörkö-Tullga::-nområdet noterades under våren den 22.3-2.5 
med max 90 ex ocl1 under höster den 20. 7-31.10 med max 1400 ex aen 6.9 (JE). 
Andra stora floc�ar: 100-150 ex uppehöll si� nära Jja kyrka der 4.9-11.10 
(PBa,SBt,KC), 108 ex i SöderFjärden den 13.9 (LB) och rninst 275 ex sträck
ande mot SV vid Enskär, Bälinge den 25.10 (LW). 

SNÖGJ!.s Anser caerulescens 
Ett ex i Strandstuguviken, Nyköping den 9.4 (OP) och 1 ad mot NV över Härad 
vid Söderfjärden, Mälaren den 26.4 (LB). 

VITKINDAD GÄS Branta leucapsis 

Inte mindre än 14 rapporter om 1-3 ex från perioden J.5-17.1□•

Ku:.tobservationer: Ett ringmärkt e)(, Oxelösund den 3.5 (EH,CK,HT), 1 ex 
Strandstuguviken, Nyköping den 21.5 (M�), 2 ex Sjösaviken, Nyköping den 
21.5 (BAl), 1 e)(, ledarön, Mörkö den 1.6 (58), 1 ex Strandstuguviken den 
24-28. 7 (JG), 1 ex (ej t'ingmärkt) Nyköping den 23.8 (LSl), 1 ex Tullgarns
näs den 11.9 (JE) samt 2 ex på olika lokaler i Nykäpingsområdet den 20.9-
17.10 (GE,EH,CK,KK,LSl). 

Inlandsobservationer: 1-3 ex vid norra Hjälrra:-stranden i trakten av 
Öja kyrka den 4.9-11.10 tillsafl1!1ans med grägäss och kanadagäss (P8a,S8t, 
KC).. 

PRUTGJ!.s Branta bernicla 

Vid Enskär, Bälinge sträckte 1 8)(, den 11.10, 3 ex den 14.10 och 8 e)(, den 
15.10 (AD). 

GRAVAl\!D Tadorna tadorna 

Rapport,n·ad endast Från lokaler vid kusten, de flesta sam vanligt i omrl'!
det kring Strandstuguviken, Nyköping. Första observationen gjordes där den 
31.3 (JG) och högsta antal för våren noterades den 2.5 med 25 ex (HT), 
2 konstaterade häckningar resulterade i 9 flygga ungar (,"lA,JG,m fl). 

Därutöver 1 par Hartsö, Bälinge den 17.L. (Llll), 1par Garkast, BiHinge 
den 17. 1, samt 1 ad den 15-15. 7 ocl1 1 ad + 5 juv den 5.8 (LW), 1 par Tull
gaTnsnäs vid flera tillfällen 17.4-8.8 (PB,LGk,LW) ach 1 par Femäre, Oxelö
sund den 19.4 (HT). 

I september 1 juv Marsäng, Q)(,elösund den 9-12.9 (EH,CK). 
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Skedandhane Foto:Karl-Erik H�ger 

BLÄSAND Anas penelope 
Fåglar rapporterade under häckningstid maj-juli Från tv& lokaler vid kusten 
(Strandstuguviken och Tul.lgarnsni:is) och fråin tre lokaler i inlandet (Kjula 
reningsverk, Vlsboharr,nar vid Gnesta oc11 Kvart inge, Marie fred) me, inga be
lägg �ör häckning. 

Vintero�servationer: En hona övervintrade 1980/81 i T□rshälla ocn såas 
bladen 10, 23, och 28.1 sarnt den 15.2 (AAr,TH,EL,IS). Detta är- tredje 
vlntern i rad som e b_äsandhona iakttagits vid Torshälla. 

SNATTERAND Anas strepera 

Mänga observati□n,ir men ingen säker häckrri.ng. I Mörkö-Tullgarn01111·1ide!. 1 par 
i Skanssundet den 22 • .3 (MK,LW), 1 Pfil' Sji:lrkarösund den 1?.4 samt 1 hane +
1 par den 2.5 och 1 ex den 24.5 (JE), 1 hane Tullgarnsnäs den 2, 10 och 
17.5 (JE,LM) samt 1 hona den 6.5 (LGK) och 2 ex p� norra •1örk6 den 23.5 
(EA). 1 Strandstuguviken, Nyktlping s/!igs snatteränder under hela maj med 
som mest 3 I,ana1· + 1 hona de7 9.5 (JG,EH,CM), i Valasji:in, Gnesta 1 par 
den 26. 1, (t-1'\,LW) □Cl i Ha lbosjön, Stigtomta 1 par den 29-30.5 (EH,CK). 

Under hösten s2gs �ter f�glar i Strandstuguviken: 7 ex den 22.8 (LH), 
I par den 30.8 (PEB) oc� 4 ex den 10.9 (JG). I Näsnaren, Katrineholm ex 
den 20.'3 (AH). 
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Figur 1. l'iarta över lokaler, där par eller hanar av skedand påtdif-ats 
under /liren 1977-81. 

(Map showing locali ties, where i:air or males of Shoveler, Anas 
clypeata, have been Found during 1977-81.) 

STJÄR AND Anas acuta 

Från 1980 Föreligger en abse;vation Jnder häckningstid: Ett par vid ö 
Grävlingen, Sundbyholm, Mälaren den 22.5 (8Lj). 

'ARTA Anas ouerquedula 

Under häckningstid rapporterad mid 1 hane eller 1 per Från endast 4 lokaler: 
Stensjön, l'iatrinellolm; Hallbosjön, Stigtomta; Ulvsundet, Mörkö och StrcJnd
stuguviken, Nyköping. 

SKEDAND Anas clvpeata 

Säkel' häckning: En hona med små ungar i viltvatten vid Visbol1ammar, Gnesta 
den 18.6 (LW). 

Under häckningstid rapporterad från ytterligare endast? lokaler: Vala
sjön, Gnesta; Kjule reningsverk; Hallbosjän, Stigtomta; Hallsjön, Bjö�kvik; 
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Strandstuguviken, Nyköping; Tullgarnsnäs, Hälö och St. Gr�skär, Bälinge. 
Till 1980 �rs totalt. 8 lokaler har tillkommit en i Västerljungs och en 

i D><elösurids skärgård samt en i Hartsöarkipelagen (Blj). 

BRUNAND Aythya ferina 
Vinterobservationer: En hona vid Ferriire, Oxelösund i elutet av februari 
(GA) och 1 hane + 2 honor vid Dragsvik, Bällnge den 12.12 (LW). 

BERGAND Aythva marila 
En stor Flock på ca 100 ex vid St.randstuguviken, Nyköping den 8. 5 (JG)·. 
Därutöver 8 ex i Rävsalaviken, Tullgarnsnäs den 10.5 (HA) och i samma 
omr�de 1 par den 10 och 14.5 (JE). 

Tillägg 1980: Ett stationärt par vid Rödgrunden, Br�viken den 13.5-9.6 
(Blj). 

EJDER Somateria mollissima 
Inlandsobservation: En hane i Flensjön, Floda den 1.5 (LC). 

ALFÖRRÄDARE Polysticta stelleri 

En hona i stor viggflock vid Oxelösund den 24 och 27.2 (GA). 

ALFÅGEL Clangula hyemalis 

En inlandsobservation: Ett ex i Valasjän, Gnesta den 10.5 (MK). 

SALSKRAKE Mergus albellus 

Vinterobservationer: Under januari-februari n�gra fi'.i fåglar vid Oxelösund 
och Mörkfi, i december åter några ex vid Oxelösund samt vid Stora Uttervik 
i Hållsviken •• Största flock på 20 ex kvar vid Tullgarnsnäs den 6.12, tidi
□are 40 ex den 8. 1 1 (JE).
- Sommarfynd: En hane Uiksbergsviken, Södertälje den 21.6 (SS).

SMÅSKRAKE Mergus serrator 
Ingen inlandshäckning kanstate.rad men 1 par i Mälaren vi� Näsbyvik, Vtter
selä den 17.5 (L�) och 1 par i Hjelmaren vid L�ngfaten, Oja den 20.6 (Tl-i), 

HAVSÖRN Haliaeetus albicilla 

Inlandsobservationer: Från vintern-våren 1 ex vid Nysslingen, Mälaren den 
22.2 {!'VIio), 6 ex Långhalmen, Ridäarkipelagen, Mälaren den 17.3 {SBt,MNQ, 
EL) och 1 ex Hallbosjön, Stigt□rnta den 25.4 (AO). 

Under höeten 1 ad Vib□ön, Hjälmaren, VästerfllO den 14.11 (LC,TH 1 NEW,VL)
och vid Söderfjärden, Mälaren 1 ad den 2�.10 (Ma) och 1 juv den 14.11 (LB). 

BRUN KÄRRI-ÖK Circus aerugin□sus 
Ett par rapporterat från en lokal, Mörtsjön, länne {ÅN), som ej fanns med 
vid inventeringen 1979. Antalet par i rapportområdet skattades då till 
128 (Wahlen 1980). 
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aLJI f'iÄRRHtll', Ci·rcus cyarn!us 
En kvardröjande hona rapporLerad Från Mörkö under hästen 11ed senaste □bser
vationsdetum den 13.12 {1'18,RLiHA). 

Äll!GSHÖK Circus P'(Q3 gus 
!::n ett�rig hane observerad vid Öknaejön, Floda den 8.5 (AH,MG). 

ORMVRÅK Buteo buteo 
Fåtal vinterobservationer. Januari-l'ebrua:rinoteringarna tillsammans med 
decernberobservatio112rna 1980 tyder på övervint:r·ng av 1 ex vtd Eriksberg, 
St. Malm (LP) och ex vid Oxelösund (EH,LSt,CK). Dessutom 1 ex □bserve�at 
vid Månö, Bälinge den 2.1 (IN). 

I december 1 ex Tullgarnsnäs, Hölö den 6 (RLi), 1 ex Peterslund, Oxelö
sund den 9 (JG) och 1 ex Bränn-Ekebv, Nyk!:lping den 12 (JG,UG). 

FJÄLLVRÄVi Buteo lao□pus 

Liksom 1980 mycket Få vinterrapporter: 1 ex Peterslund, Oxelösund den 15.1 
{JG) och 1 ex Noppkärr, Jön�ker den 17.12 (LSt). 

STÖRRE SKRIKÖRN Aquila clanga 

En ungfågel observered vid Näsnaren, Ketrineholm den 20.9 (AH). Andra ob
servationen i rapportomredet. 

KUNciSi:lRt\J Aguila chrysaetos 

Minst en subad fElgel övervintrade p;!i f>lörkö 1980/81 (PB,JE). Två ex sågs på 
N. Tynnelsö, Strängnäs den 11.1 (BÖ) och 1ex den 18.1 (Bi:l), i övrig't under
januari-februari endast enstaka ex tillfälligt p� :yra olika lokaler (RE,
PB ,MNo, SBt, PT).

Under december Flera observationer av ini�st en subad pi Mörkö (JE,PB,KJ). 

TORNFALK Falco tinnunculus 

En '<onsteterad häckning utanför Nyköping (BAl) och observationer i Nykä
ping-Oxelösundstrakten so;n kan tyda på ytter-ligare sex häckningar (LSt,HT, 
EH,JG,CK,MAn,GJ). Dessutom enstaka observationer under häcktid på vtter-li
gare sju lokaler i fJyköpingsområdet (IN,GE,MA,KK,GJ) och två i övriga Si:irrn
land (LK,LB). 

Liksom tidigare lhs rapporter visar även !lrets att artens förekomst i 
rapportorn:rådet är koncentrerad till kustområdet vid iyköping-Oxelösund. 

LÄRKFALK Falc□ subbutea 
Atta konstaterade häckningar (KK,LC,LBo,AN,LM) sa�t par eller cbservat:oner 
tydande på ca 13 ytterligare häckningar. Dessutom observationer under häck
tid på ytterligare 16 lokaler. 

Ar:!ts rapportering är relativt god med flera nya häcklokale=. Arten är 
den vanligaste falken i rapoortområdet och Förekomsten är spridd □ver hela 
omr�det. 
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PILGRIMSFAL.tl Falco peregrinus 
Ett subea. ex iakttogs vid Farssjö, KatTineholm d2n 10.5 (LP) och 1 ex vid 
Strandstuguviken, Nyköping den 1.10 (JG). 

VAKTEL Coturnix coturnix 
Två spelande fåglar, en vid Getboda, Julita den 14.6 {TH) och en vid Kolun
dakärr2t, Stenkvista den 9.7 (KC, AMC). 

SMÅFLÄCKIG SUMPHJNA Porzana parzana 
Endast fyra visslande ex rapporterade frän lika __ mlmga lokaler (LP,�C, "IA, LK) . 
Antalet ex är knappt hälften av normalt antal. Aven 1980 var ett daligt lh·. 

MrnDRE SlJ'J'HÖNA Porzana narva 
Ett ex mea h□nläte hörd vid f.d. Askvik, Sjörnlunda de 1.6 (58). 
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Figur 2. Stapeldiagram i:iver antal rapporterade karnknar;r,ar per �r i rap
port□mrådEt. 
(Annual number of reparted Corncrakes from Södermanland.) 

k□RNKNARR Crex crex

Fyra spelende fSglar vid enstaka till�ällen är färre än normalt, 1 ex Lappen, 
Säderfjärden, Mäla:ren den 1.IS (LB), 2 ex Svanviken, Nyköping den 5.6 (CK,EH, 
HT,MA,MAn) och 1 ex Malms gård, Husby den 22.6 (KK). 

TRANA Grus grus 

Fyra konsteterade häckningar (EL,LK,KK,LC) och 9 Förmodade häckningar (LBo, 
LB,LC,JG,LK,�i�,55) rapporterade. 
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STRANDSKATA Haemat�pus ost:aleous 
Fl·ra observationer i Ynga:en u der häckningstid, men ingen �onstatered 
tiäckning (GJ). DessutolT' ensteka o servationer i Mälarer och hjälmaren; 
E�t ex på Tegelskär, Prästfjärden, Mälaren den 17.5 (LK), 2 ex sträckte 
DS□ ::iver södra Granf järden Mälaren der 19. 6 ( LC) oc 2 ex sträckte O v · d 
B□rr�uvuct, Öja, H�älrliaren der 8.6 (TH). 

MrnD�E STRA�JDPIPARE Cr.ared:ius dt.:bius 
Fv:a konstaterade häckningar (LB,CK.EH,JG,□P) sa�t par eller varnande F�g
lar �å tv0 lokaler (TH,PT). Desoutom obeervered p3 ytterligare �yra lokaler 
under häckningstid (SC,MA,85,LK). 

FJÄLLPlPARE Chared1·ius morinellus 
Sträckobservationer av ex til:sarrmans med ca 2- ljungpipare och 1 ex till
sammans med 2 ljungpipare vid Strandstuguviken, l�y�öping den 5.8 (JG,UG). 

SANDLUPARE Calidris alba 
Sju ex restade pE Garkas�, Ha=tsä-skärg�rd, Bälinge den 6.8 (LW). 

De flesta abservetianerna har gjorts i ytterskär;;iården, men arten obser
veras ej 2rligen. 

SMASNÄPPA CEJlijris minuta 
V�robservation: Tv� ex rastade vid Strandstuguvik n, Nyköping den 17.5 (HT). 

SPOVSNÄPPA Calidris Ferruginea 
Vårobservation: Ett ex rastade vid Strandstugviken, f\lyköp:img den 23.5 (JG, 
CK,EM) och 21.,.5 (HT). 

SKÄRSNÄPPA Calidris mar; tima 

Observerad i llertsö s1<ärg--rd ur.der östen, 1 + 7 ex nära Tarskbåden samt 
2 ex utanf"r Gerkast den 29.11 (Ll:J). 

Arten förekonrner förmodligen regelbu1det � ytterskärgården undar sen
hösten-vintern, men f" besök görs därute av �rnitologer vid den tiden. 

MYRSNÄPPA Limicola falcinellus 
Ett ex rastade vid Tullgarrsnäs, Hölö den 14.5 (JE). Arten observeras ej 
regelbundet i rao?ortamr�det. 

CVÄRGBECKASIM Lymnocryptes minimus 

Fem östobservationer, 1 ex Sjösaviken, Nyköping den (8Al)
1 

1 ex obser
verades oc spe!Hite rördes vid Näshultasjön, rfäshulta den 12.9 (IH), 1 ex 
rl 1gmärktes vid Enskär, Sälinge den 27.9 (H-E fetn) samt Björkarösund, 
�örkö 5 ex den 17.10 och 2 ex den 31.10 (JE,SCl). 
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DUBBELBECKASIN Gallinag□ media 

En vår- och en hästobservation; Ett ex stöttes upp ps sankmarken mellan 
Ekspaden och Storsjön, Gssinge-Dillnäs den 1O.s (RL) och 1 ex vid f.d. 
Valnaren, Länna den 15.B (Ll'I). 

RÖDSPOV Limosa limoss 

Ett ex Strandstuguviken, Nyköping den 11.4 och fö1,rodligen samma ex kvar 
den 1 och 5,5 (JG,KJ), 1 ex Björkarösund, Mörkö den 2.5 (JE) och 1 ex 
Marsäng, Oxelösund den 19.5 (EH). 
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Figur 3. Antal observationer av rödspov per er i rapportområdet. 

(Annual number af Black-tailed Godwit, Limosa limo�a in Söder
manland.) 

MYRSPOV Limosa lapponica 

Två tidiga höststräcksobservationer, 4 ex Marsäng, Oxeli:isund den 7.7 (MA) 
och 1 ex rastade vid Strandstuguvi�en, Nyköping den 15.7 (JG,UG). 

STORSPO\J Numenius arguata 
Rapportel'ad undel' häckningstid fr8n 17 lokaler varav häckning förm:idad på 
7 lokaler (TH,LBo,KC,SBt,TE). 

RÖDBENA Tringa totanus 

Inlandsobservationer; 2 ex stationära vid Ekspaden, Tibble, Gåsinge under 
maj (RL). Enstaka observationer p& ytterligare fyra lokaler (TH,LC,UR) 
varav häckning misstänkts p;\\ en lokal under flera år tidigare (KK). 

ROSKARL Arenaria interpres 

Två inlandsobservationer; 1 ex• Horsgarn, Oknöfjärden, Mälaren den 16.5 
(BÖ) samt 2 ex rastade på Ormhällarna, Hjälmaren den 16.5 (TH). 

DVÄRGMÅS Lerus minutus 

En Flock på 8 ex (5 ed+ 3 juv) uppehöll sig i äsnaren, Katrineholm den 
18,5 (SES). 
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SILLTRUT Lerus fuscus 
Inlandshäckning. Fem ex sågs på den tidigare kända häckningslokalsn Dansken, 
Prästfjärdsn, fälaren den ?.5 (LK). 

VITTRUT Lan1s hvperboreus 
Ett ex i första vinterdri:ik.; observerad i Fiskehamnen, Oxelösund frl'in den 
:3.1 till '14.3 (GA,CK,EH,MA,HT).

Under hösten även 1 ex i första vinterdräk-:: i •'skehemnen, Oxelösund 
den 26-31.12 (AM,CK,EH,MA,SBt,m. Pl.). 

HAVSTRUT Larus marinue 
Inlandshäckning av per på lilla Skinnpälsen, Tynnelsöfjärden, rälaren 
(8Ö). 

SMXTÄRNA Sterno albifr□ns 
Tva ex vid Tullgarnsnäs, Hölö dsn 27.7 (EA). 

SVARTTÄRNA' Chlidanias niger 
Ett ex i Näsneren, Katrineholm den 10-29.5 (AH,MG,MJ); 1 ex mellan Horsgar11 
och Oknö, Mälaren den 26.5 (BÖ) och 1 ex i Mor:rarö"järden, Mälaren d1c?n 15.7 
(Ei:i,AE}. 

SILLGRISSLA Uria aalge 

1-fgckar p0 Lövjeskär och Tordmulen i l'iällskärsamri'!det sydost Oxelös1,.1nd. Den 
14.7 uppskattades där antalet häckande par gena� individräkning till 65 par 
och t1 5 ungar ringmät'ktes ( RS) • Häckning "örekom ävsn på Hamn skär, Hartsä
amrådet, där 5 ex s�gs den 17. L (LW) och antalet par uppskattades till mel
lan 5 och 9, samtidigt sam 4 ungar märktes den 16. 7 (LW,HP).

Populationen i rappcrtomr�det är således 70-80 par, då artsn bare häckar 
regelbundet på dessa lokal�r. 1972 var antalet par 49 och arten förekom 
endast i Källskärso1nrådet (Larsson 1973). Först 1979 �onstate.rades den förs
ta häckningen på Hamnskär. Första häckningen i Källsk�!'sområdet skedde pil 
Lövjeskär 1957 (Jonsell 1959). 

TORDMULE' Alca torrla 
Källskärsområdet, sydost Oxelösund, inventerades den 14.7 och populationen 
uppskattades genom individräkning till 337 par på 7 ol�ka skär, samtidigt 
som 111 ungar ringmärktes (RS). I Hertsö-området ringm1drktes L2 ungar den 
1�-16.7 på 7 olika skär (LW,HP,AB). 1978 uppskattades antalet häckands par 
till ca 130 baserat på bofynd. Antalet häckande par 1981 var förwodligen 
inte lägre. Populationsuppskattning genom individräkning av tordmule blir 
alltid högre, varför antalet par i Hartsöo�rådc?t bör he varit minst 170. 

Då tordmulen huvudsakligen förekorrmer i dessa skärgårdsavsnitt in□� 
rapportområdet kan populationen skattas till ca 500 pa:r. 1971 inventerades 
båda områdena och i Källskärso�rådet fanns då 225 par (Larsson 1973) och i 
Hartsöområdet 90 par (Röttorp 1972). Totalt alltså 315 par 1971 ocr en 
klar ökning till 1981 �rs skattade 500 par. 
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Turkduva, vars expansion har avstannat Sörmland. Foto:Tero Niemi 

SKDGSDUVA Columba oenas 

Ett sent ex den 23.12 vi.d Hörningsrolm, Mörk .. (LW). 

RINGDUVA Columbe palunbus 

Ett sent ex den 23.12 yid Hörnlngsholm, Mörkö (LW). 

TLJRKDUVA Streptopelia decaocto 
RBpportered från städerna Katl'lnen□lm, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköpjng, 
dti artE'1 noru1al t häckar med Flera par. Oessuton observerad un.:Jer 'läcktid 
i Stenkvista (MNo) och Ärla (LBo). 

Udda o�servasloner är 1 ex som tillfälligt slog till i Blacksta, G�singe
Dillnäs den 22.7 (RL) och 1 ex på vägen vid Studsvik, Bälinge den 13.9 (IN). 

TLJRTLIRDLlVA Streptopelia tur ur 

Tvu observationer, 1 ex satt p� vägen vid Sövsta, Stenkvista den 23.6 (KC, 
AMC) och 1 ex satt aå telefontråd vid Stubbetorp, Dunker den 3.? (TE). 

SPARVUGGLA Glaucidiun passerinum 

Tjugosex spelande ex nå 23 lak<1ler under vären. Endast en konstaterad l1äck
ning, norr Tärby, Vallby (LC). 

Få abs:?rvati□ner wnder hösten, men 5 ex märktes p;\i Enskär, Bälinge (H-E 
rstn). 
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HJRNUGGLA Asio otus 
Ett mycket d�ligt häckningsir endast en kull rapporterad fr�n Kolundakärret, 
Stenkvista den 9. 7 (KC,All1C).

Under hösten ringmärktes 3 ex p/\ Enskär, Sällnge (H-E l'stn). 

PÄRLUGGLA Aegolius funereus 
Minst :ZB olika spelande hanar har rappörter-ats, vilket är mer än 1979 men 
färre �n 1980. En konstaterad häckning i �olk på Lwdgomalmen, Ludg□ (KK). 

Under hösten ringmärktes 32 ex på Enskär, Eälinge (H-E fstn) och 1 ex 
vid Ekekulla, Tystberga den 11.9 (IN). 

NATT3�ÄRRA Caprimulgws europaews 

Minst 20 olika spelande ex rapporterade. Avd ssa hördes 7 ex i ett om�åde 
väst J0rna den 11.7 (Ll'in) och 8 ex i ett 3 km stort område, nordost Sjösa, 
Nyköping (BAl). 

!'iU�:GSFISKARE Alcedo atthis 

Fem enstaka Jbservationer pe olika lokaler av enstaka ex under häcknings
tid (TH,AH,M'Jc,LD,AO,LB). Därtill kor1111er ,mdast en hi:istobservation (MB).

H&RFAGEL Upµpa epops 

Ett spelande ex yid Södertwna, Gnesta den 17.5 (LW).

TRETÅIG HACKSPETT Picoides tridactylus 
En hane sedd ca 1 km syd F.d. Lindängssjän, Husby Rekarne den 28.3 (LC). 
Häckning vid Mörtsjön, 1 km väst Flenssjän, Floda, där en hane matade ung
Fågel och ytterligare en hane höll till den 20.7 (LC). 

Fyra höstobservaticner, 1 ex syd Ärendal, Gnesta den 4.9 (LW), Strand
stwgwviken, Nyköpir,g en hane den 20.9 (JG,UG) och 1 ex den 17.10 (JG,MJ)
samt en hane norr �asselkärret, ca 4 km SSO Bälgviken, Hwe□y-R2karne den 
30.12.(LC). 

TOFSLÄRKA Galerida cristata 
Ett ex Kvickeund den 10.4,(AAr) och 1 ex rastande St. Flättna, S Nyköping
den 16.5 (JG). 

BERGLÄRl'J\ ErErn□phila alpestris 
Ett ex sträckte vid Enskär, Bälinge den 15. 10 (AD). Arten ses inte ärl:gen
i rapportområdet. 

FÄLTPIPLÄR✓.A Anthus campestris 
Ett ex rastade på Enskär, Bälinge den 3.10 (HP,HW,JA). Tredje Fyndet i 
rapportområdet sedan 1960. Det ändra fyndet gjordes 1980. 

RÖDSTRUPIG P!PLÄRAA Anthus cervinus 

Observerad pil fyl'a lokaler under vårsträcket: Marsäng, Oxeläsund 3 ex 
den 3.5 (HT), 2 ex den 17.5 (MA), 3 ex den 19.5 □ch 2 ex den 20.5 (EH), 
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Tullgarnsnäs, Hölö 1 ex den 8.5 (85); Strandstuguviken, Nyköping 1 ex 
den 16.5 (PEB) och Kjula, Eskilstuna 1 ex sträckte norrut den 1?.5 (58L, 
EL). 

GULÄRLA Motacilla Flava 

Rapporter om högst 10 häckande par (JG,GE,LB,LK,SBt,�L). Populationens 
storlek är svåruppskattad, ytterligare in-ormation är önskvärd. Nords (1977) 
bedömning om 400 par verkar något För hög. 

SIDENSVANS Bombycilla garrulus 

Sällsynt under våren, ingen positiv rapport. 
Under hösten som mest 100-200 ex i Eskilstuna, Ny!cöping och Oxelösund 

från slutet av oktober till mitten av december (BÖ,GJa,LBo,JG). 

SVART RÖDSTJÄRT Phoenicurus ochruros 

Häckning konstaterad vid Stålverket i Oxelösund: 2 ad matade en ungfågel 
den 8.7 (LSl). Dessutom minst 5 revirhävdande hanar vid Oxelösunds järn
verk under våren och försommaren (LSl), samt enstaka hanar vid Forssjfi 
bruk, syd Katrineholm den 3.5 (UR) och Stora Flättna, Nyköping, den 10.5 
(MA 1AM,HT). 

RINGTRAST Turdus torguatus 

En hona Harg, vköping den 23-24.4 (DP), en hona Stjärnholm, Oxelösund 
den 15.4 (EH,CK) och en hane på sarnna lokal den 17,10 (EH). 

FLODSÄNGARE Locustella fluviatilis 

Fyra sjungande hanar: Ledarön, Mörkö den 31.5-1.6 (58), Dåderö, Mörkö den 
1.6 (58), Söderfjärden, rJälaren den 2-3.6 (LB) och Bondkroken, Läggesta 
den 2-7.6 (JE,LGK,LPa,PB,RL,MK). 

Före 1978 hördes 0-3 hanar per år, därefter minst 4 hanar per år. 

Figur 4. 
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Antal sjungande Flodsångare per år i rapportområdet. 

(Annual nUTtler o f singing River Warbler, Locustella fluviatilis 
in Södermanland.) 
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Figur 5. Karta över lokaler däx sjungande flodsångare 'iörts 1964--81. 
(Map showing localities where singing males of River Warbler 

were heard duxlng 1964-81.) 

VASSÅNGARE Locustella luscinaides 
En hane sjöng vid Bondkroken, Läggesta den 2--13.6 (JE,PB,LGK,LPa). 

Tredje Fyndet i rapportområdet. 

BUSKSANGARE Acr□ceohalus dumeto.rum 
En hane sjöng den 24.6 och 5. 7 vid Hagby säteri, Eskllstura. Även infångad 
och ringmärkt (TH,TN,KC,GN). En hane sjöng tillfälligt den 6.7 vid Nybble, 
Överselö (LK). 

Sjätte och sjunde fynd1m i rapportområdet. 

KÄRRSÄNGARE Acrocephalus palustris 
Ovanligt få observatian.:r: En hane sjöng vid Nesb.yt,olu,, Härad :redan den 
10.5 (MB), vilket ä:r extremt. tidigt, samt en hane vid Vingsleflr, Lista 
den 3.6 (�.No). 
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TRASTSÅNGARE Acrocephall..!5 arundinaceus 
Nio sjungande hanar-, vilket är ungefär rm::-rnalt 3edan 1976: En nane /.\nsta
sj'"n, väst 5':ide.rtäljE den 11.5-6.6 (JE, nfl), e:-i 'lane I\J. Måsnaren, Söder
tälje mitten av. maj (LSv gm JE), en nene Södertuna, Gnesta den 17.5-29.6 
(LW, m fl), som mest 3 raner Skundern, 0unker den 17.5-4.6 (TE), 1 hane 
St;msjön, St. /�alm den 3.6 (AD), 1 hane Söderfjärden, Mälaren den 4.6-9.7 
(LB) ocr, 1 hane Gryt, Slacksta den 19.o (RE). 

LUNDSÅNGARE Pr1ylloscopus trochiloides 
En hane sjöng vid Stjärnhalm, Oxelösund den 26.5 och 28.5 (EH,0-O. Första 
observationen i rapportomr�det sedan 1973. 

½LJNGSFPEEL.SÅNGARE Phvlloscopus proreoulus 

Ett ex ringmärkt på Enskär, Bälinge den 19.10 och kvar även den 20.10 (GP). 
Fjärde -yndet i rapportomr3oet, sa�tliga på skärgårdsöar. 

TAIGASAl\[iARE Phylloscpus inornatus 

E"" ex ringmi,irkt vid :\lyköping den 15.10 (UW), och 1 ex ringrnärkt D� Enskär, 
Bälinge den 26.9 (JV,VJ), vilket är åttonde fyndet vid stationen. 

GRANSP,11.GARE Pbvlloscopus coll 11 bita 

Fem hanar sjöng p� olika lokeler i j ni-juli {LSt,PEB,BLj ,SS). 

MINDRE FLUGSNAPPARE Ficedula parva 

Fyra sjungande ,anar: 1 utf, ST. Sundby, Öja den 25.5 (tJ,IJ), 1 outf. Ram
dalen, Oxalösund den 27.5 (EH,Ct•i), 1 outF. Korg;m, Näshulta den 6-11•.6 
(KC,rn) och 1 outf. Ramsnäs, Västermc den 21.5 (TM). 

Dessutorn ringrnärktes 4 ex på Enskär, Bälinge under hösten, bl a två nyss 
flygge ungfllglar den 6-7.8. H(kkning troligen på Enskä-::- eller Hartsö. 

Ytterligare några ex rastade på Enskär under hösten, totalt 11, obsdagar 
med den 15.10 som den senaste. 

S0MMAflGVLLiNG O:riolus oriolus 
En outfärgad hane sjöng vid Tullgarnsnäs, Hölö den 2 27.5 (MK). 

SVART KRIIKA Corvus corone cor□ne 

Ett ex Gryt, Blacksta dP.n 15. u (RE). 

KORP Corvus ccrax 
Endast sex seikra och tre troliga häckningar (MK,KC,LK,SBt,TH,GJ,JG,ÄN). 
Det häckande beståndet inom rappcrrtomredet torde dock bestå av ca 100 par. 

En stor Flock under försommaren: 75 ex vid Hällberga, Stenkvista den 
28.5 (KC). 

STEGUTS Cardueli.s carduelis 
Rapporterad från sju lokaler under häckningstid, men ingen häckning känd 
( LC,LK,LGK ,LPa, JE, BLJ). 
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GRÖ�SISKA Carduelis spinus 
lnvasionsuppträdande vid E,skär, Bälinge under hösten: 5M ex ringmärkta 
Fränst i oktober. Tidigare totelt 7 3 ex under 15 &r (H-E fstn). 

VINTERHÄMPLING Ca.rduelis fl avirostris 
Tjugo ex Vansö, Fogdö den 1. (M0), ca 20 ex Blacksta, Gästnge �en 17.�0 
(RL) och 25 ex Enskär, 8älinge den 24.10 (H-E fstn) sam. ytterligare SJU 

□□servati□ner om vardera -6 ex i april, oktober □en december.

si:NDE�DRS\IÄBB Loxia leucoptera 
En ane vij Björkarö, Mörkö den 2.1 (PB). 

STÖRRE K□ qSNÄ68 Loxia pytyopsittacus 
En viirobservation: 2 nanar + 1 hona Svalboviken, Näshulta den 12.4 (LC). 

Under hösh,n troligen en mindre invasionsflyttning. för först.; g'ången 
ångades och ringmärktes arten på Enskär, Sälinge: 3 ex de 8.9 och 1 ex 

den 9.1□• Den 8,9 sega ytterligare 4 ex, den 13.9 3 ex, den 18.9 25 ex och 
den 23.9 1 ex. Dessutom 1 par vid Laggartorp, väst Södertäl.je den 11.5 (P8), 
6 ex Överdarr.men, laolm1irden den 27.9 (JG), 21, ex Nävsjön, Tunaberg den 2.10 
(JG) och 6 ex Svalhagen, Mörkö den 6.12 (SCl). 

ROSENc:-INK Carpodacus erytnri'nu3 

for.til3tt ökning i Mörkö-Tu.llgamomrädet: 44 sjungande har.ar (1960: 35 hanar),
därav 26 hanar på nordvästra Mörkö och 14 hanar i Tullgarn□mrådet (JE). 
Ytterligare ett tjugotal ex observerade i de södra oc� östra dela.na av 
rapportområdet, samt 13 ex i Eskilstu,a-Strängnästrakten. 

Under �östen rastade ett ex pä Storrö, Bälinge den 5.8 (Lllf) och p� En
skär, Bälinge ringmärktes 1 ex den 24.8 (H-E fatn). 

TALLBIT Pinicola enucleator 

Ett ti�tal ex Ax.sjön, Gäsinge-Dillnäs sista oktoberveckan (AA), 4 ex sträck
te västerut vid liinglöt, Jäder den 1. 1 1 (LC), 1 hane Marsäng, Oxelösund den 
1.11 (EH), 1 hane Oxelösund den 7.11 (HT), 2 hanar+ 2 honor Geneta, Söder
tälje dan 9.11 (PB), 1 ex sträckte söderut vid P10, Strängnäs den 10.12 
(58t), 1 hane Torshälla den 15.12 (LBo) och 1 hane+ 1 hona Granstaholm, 
Runtuna den 24. 2 (KK). 

STE�KNÄCK Coccothraustes coccothraustes 
Under våren rapporterad Frän 22 lokaler (35 ex) i mälarregi□nen, Södertälje
M:\rkö-trak�en och något glesare ned utmed kusten. 

Under maj-juli observerad på tolv lokaler inom sanina □mråde, men ingen 
häckning konstoterad. Nord (1977) bedömning om högst .50 par i rapportområ
det verkar rimlig med hänsv till de senaste lirens repparter. 

Under hösten rapporterad Från 23 lokaler (95 ex), bl a 50 ex vid Hörnings
h□lrn, Mtirkö den 8.11 (JE). Ett ex .ringmärktes på Ens!<är, Bälinge den 7.10, 
Fågelstati□nens Första under sjutton år (HP). 
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LAPPSPARIJ Calcarius lapponicus 

Flockar om som mest 50 ex rastade Salö, Fogd� den 1-2.5 (MB), 1 hane + 1 
hona Marsäng, Oxelösund den 3.5 (HT). 

Under hästen 1 ex sträck Brandhalmen, Nvköoing den 6.9 (LW) och minst 7-
9 ex sträck Enakär, Bälinge den 27.8-24,10 (�-E fstn). 

SNÖSPARIJ Plectrophenax nivalis 

Under våren endast två observationer, bl a 19 ex Fiholm, Jäder den 21.3 
(LC). 

Under hästen (15.10-6.12) observerad vid ett tjugotal tillfällen, som 
mest 10 ex Tullgarn, H�lä den 1.11 (PB). 

VIDESPARV Em3eriza rustica 

Ett ex Strandstuguviken, Nyktlping den 22.8 (JG) och 1 ex ringmärkt Enskär, 
Bälinge den 16.9 (�-E fstn), och 1 ex rastade den 23-24.9 på S8111f11A lokal 
(H-E rstn). 

RAPPORTÖRER OCH □BSERVATtlRER 

AA=Anders Andersson, AA:r=Anders Arnell, AB=Anders Bylin, AE=Alf Eriksson, 
AH=Arne Halmkvist, AM=Anders Magnusson, AMC=Anne-Mor Carlsson, AD=Anders 
□lausson, AS=Anders Skarlind, BAl=B□ Altstedt, BLj=Bcl LjurigtJ.erg, BS=Birgit
Svensson, BT=Birgitta Tisell, BÖ=Bert Östholm,CGH=Claes-Göran Hagman,
CK=Christian Karlsson, EA=Eric Asplund, EH=Erik Hansson, EL=Elisabeth Lind
strand, GA:Göran Arstad, GE=Göran Ernstav, GJ=Gunnar Johansson, GJa=Gösta
Jansson, GN:Göran Nyström, GP=Göran Pettersson, H-E fstn=Harts· Enskär �•gel
station, HP=Hans Pettersson, HT=Håkan Tun□n, HW=Henrik Waldensträm, IH=lngmar
Holmåsen, IJ=Ingrid Jansson, IN=Ingemar Nord, IS=Ivar Stenberg, JA=Jan Alf
vengren, JE=Johan Ehrlen, JG=Jan Gustafsson, JS=Jan Sjöstedt, l'iC=Kent Carls
son, KJ=Kenneth Johansson, KK=Kjell Karlsson, KS=Kent Söderberg, LB=Lars
Broberg,LB□ =Lennart 8olund, LC=Leif Carlsson, LGK=Lars-Gunnar Klang,
LH=Lei.f Hildeby, LK=Leif Karlsson, LKe=Leif Keijser, LKn=Lennart K·arlen,
L =Lennart Magni, LP=Lennart Pettersson, LPa=Lars Palmgren, LSt=Lei •· Stål,
LSv=Lena Svelrd, LW=L:innart Wahlen, •\A=Mikael Ackelman, MAn=Mata Andersson,
MB=Magnus Brandel, MG=Marie Gustafsson, MJ=Morgan Johansson, t-t\=Mats Kar
sträm, MNo=Mikael Noren, MNö=Mati Nämn, NEW:Nils-Erik Wallin, OP=Olle Pers,
PB=Paul Berggren, PBa=Peter Barrögård, PEB=Per-Eric Betzhaltz, PT=Per Tor
stensson, RE=Ragna. Edberg, RL=Rol� Larsson, RLi=Roland Lindell, RS=R□land
Staav,. SB=Stefan Bengtsson, SBt=Stefan Bleckert, SCl=Stefan Clason, SES=Sven
-Erik Swanqvist, 5S=Stig Strid, TE=Tsge Eriksson, TH=Tony Haglund, TN=Tero
Niemi, UG=Ulf Gustavsson, UR=Urban Rundström, UW=Ulf Widema, YL=Vngve Lind
blom och ÄN=Ake Norman.
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SlJMMAf'IV 

The annual i·eport above covering 1981 deals wi tl !'ecotds o rare arid less 

c□mrnon birds and with interesting occurrence of ot>-ierwise c□mrn□n oirds in 

the provinc::e of Södermanland. Observations of rare birds, which l1ave been 

accepted by the s,�edish Rarities Committe, are rnarked by an asteri5k. 
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Mindre hackspettens näringssök 
Feedlng by Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor 

Stefan Bleckert 

Skogsgruppen inom Föreningen Södermanlands Ornitologer har tidigare gått 

ut med upprop angående några arter, som hotas av det �ederna skogsbruket 

(se INFO nr 55, maj 1982). För mindre hackspett skall häckningslokaler och 

11äringssöks□bservation2. rapporteras. I s'<rivande stund är mycket· lite 

rnateri81 inskickat, endast 1 häckrapport och 10 näringssöksr-apporter. Har 

verkligen inte :ler observationer g�orts eller har mindre hackspetten bli

vit sällsynt? Ni som har gjort o!Jservationer av mindre t1ackspett skicka 

rapporter om dessa snarast till Sk□gsgruppen, c/o Staffan Karlsson, Vivel

stigen 3, 611 63 P·yköping. 

Äldre och dåligt produktiv lövskog kOfllrner f'ärmodligen ,;1tt drastiskt 

minska om andemeningen i den nya skogsvårdslagen l<ommer att vinna gebi:ir. 

Dessa skogsparti.�r korrwner vid en intensiv skogsvård att ersättas med htlgre 

produktiva bar-rbestånd. 

Skogsgruppen tror att den viktigaste källan fi:ir mindre hackspettens 

näringssök är förekomst av klen död/döende lövved. Denna näringskälla kom

mer Fäljakligen att minska i och med den nya intensiva skagsvården. Gruppen 

vill verka För att äldre lägproduktiva lövskogsbeständ s�all ha en plats 

i svensk skogsmark även i en framtia. 

Är det då riktigt att klen död/döende lövved är viktigast för mjndre 

hackspettens nijringssök eller Eir grov -□vved och stammar viktigare? Närings

söker den i huvudsak på negot speciellt trädslag? Utnyttjas även barrträd? 

I vilken utsträckning sker näringssäk på rrisk ved, i lövverk oc1 ticl<□r? 

Det finns m�nga frågor □cP För att få underlag för v;rt ant9gande krävs 

att vi Får i�yllda näri,gssöksrapporter från dig. 

Informationen vi F�r genom dessa rapporter skall sedan bearbetas. Resul

tatet bär sedan kunna användas till att p!iverka skogsbruket i en sådan 

riktnirig att m�ndre hackspetten inte blir ett ännu r�taligare inslag i 

våra rna.l'ker. 

Naturfotografen Ingmar Holrnåsen har sänt oss utmä=kta Fotografier, som 

illustration till mindre hackspettens häckning och näringssäk. De publicE!l'as 

med korJilllentarer på efterföljande sidor. 

Tv; exempel på ifyllda neringssäksblanketter tagna fr�n de 10 inskickade 

rapporterna, ges även nedan. 
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Ovan 
Häckl□kal '979 ( "'□t□graferat 
1982, best�ndet d& gallret) 
Häckstubben t.v. rikligt bevuxen 
med tickor. 
Foto: l ngi1ar Holrn?,sen/�J 

Till höger 
Mind1·e hackspett med mat j nlibbe:n 
vid bohålet i död björkstubbe. 
Observera utg�ngshEilen För bjärk
splintb□rrar, ovan och till l1i:lge1· 
om bohålet. 

Foto:Ing11ar Holm!lsen/N 
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�lindre hackspett näringsstikande på ticka, troligen i klibbal. 

Utnyttjas tickor oFta vid Näringssök7 Foto:Ingmar Holm�sen/N 

Blankettex.empel 
It\'ORE 14\CKSPETTENS NÄRINGSstiK 

Datum 13/9 

Växtart Björk 

Del av träd/buske Grenar 

Träd/buskdelens kondition: 
och dimension: 

Levande/del Döende/del Död/del 

Under 50 mn 50-100 mn Över 100 ITfl1 

□bstiden p� beskriv.et näringssök: 2 min

Allmän biotopbeskrivning: Fuktig strandskog (al-björkkärr)

Geografiskt läoe: Hjälmare kanal, Värhulta, 12 km SO Arboga
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Exempel på vad en fnöskticka kan innehålle Vi 'ltertid, på ;;iilden 
skalbaggen Bolitophagus reticulus och dess larver. 

Foto:Ingmar H□lmåsen/N 

BhmkettexP.mpel 

MINDRE ACl�SPETTE'IJS f\!ÄR!�JGS-Örl 

DatUll 13/9 
Växtart Al 

Del av träd/buske Stam 

Träd/buskdelens kondition: 
och dim!:!nsion: 

Levande/del Döende/del Död/del 

Under 50 mm 50-100 mm Över 00 rmi 
Obstiden oå beskrivet näringssök: 27 min 

Allmän biotopbeskrivning: Fu�tig strandskog (al-björkkärr) 

Geografiskt läoe: Hjälma-re kanal, Värhulta, 12km 50 Arboga 

Med hopp om en ökad inrapportering av regist-reri.ngsarter önskar 

skogsgruppen TREVLIG VINTER. 

69 





Ingemar Nord (7.5.1941-20.7.1982) 

Vi t-ar "örlorat IJrundaren av Hartsö-E,skär F/l!ge!stat:.on och Föreningen Sö

dermanlands Ornitoloqer. Tngemar Nord är d5d, och v� är m�nga som sörjer. 

I,te bara l Sörmlan:I, ty Ingemar hann �ä '113flga vänner b&ide inom ocl1 utom 

Sverige. 

ngernar oö::-jac!e studera F�glar p" :1var k:-ing Nyk .. ping i slutet av 50-

ta:et, oc11 det resulterade sna:-L .:. en int1·�ssant uppsats i Vå:- Fågelvär!d 

°"' det kraft i ga rovf�gelsträcket vid Strandstug viken. 

Biologiska �öreni,gen i Nykö�ing ha,n få nytta av hans ljänster, innan 

det var dags att starta en länsfU:-eni,q "är □7nit□l□gi. Under e, tio�rsper

Lod var Ingerna:· aclrr.inlstrati ns- ::11::h far-skningschef fä!' Hartsö-Enak@l- rågel

station, ordfä!"ande i FSO, redaktör för Fåglar l Söniland, s-yrelsemedlem l 

riksFäre inge, 5:lr, medlem i dess få elskyddskommitte ser nt under en kortare 

period äver sekretorarc i riksftlrenlngen. 

�ed Inge'Tiars enorma kapacitet oc 11 effektivitet kunde ran samtidigt plane

ra oc'1 leda stora inventeringar vid Asl<ö och i Baver. Inom ramen för den 

lokala rapportko'mlit;ens 3rbete ge�ornrö�jes acksa ett flertal länsinvente

ringar, där Irge�ar stod bako� de Flesta. 

Fi!igelskyddsfrägorna engagerade In;ienar starkt, och !".an blev unorärd rrär 

�□litiker och �jänstemän visade okun,ighet eller oförståelse l desse ärenden. 

Svanviken, Strandstug'.lviken, HaLlbosjön och Bi!ven är några av de områden som 

Ingemar r�älpt till att bevare. 

Ingemar blev allt pier int1·esserad v ADB-systemens utveckling och dess an

vändring på insarnlede data, -:. ex i samband 11'€d ringmärknir7'Q. När Ingeror gick 

bort, htill har just p� att avsluta ett sådant riksomfattande biodata-projekt. 

Vi som finrs kvar, och ska!l Försöka �öra Ingemars ideer oc� tankar vidare, 

mi,ns med gläd�e och tacksarnhe:: de st'.Jnder vi fl?!tt v:1ra tillsammans. Från sty

l'elsem!iteri, inventeringar ocl1 lnte rrinst F:-�n fågelstatior2n har vi alla vär

defulla minre • Samtalen vi� lägerelden pä Enskär eller i tältet nä det reg

nade, pär -u:;J9 efå,gster i septemtJernatten □cl- dr"ktstudier av f�glar i der 

11:.la ringml:lrkningaku1·en. Ingemar var alltid ber:edd på 11ya grepp, /•ad2 a:.ltid 

r"rsleg t:.Hl nya lJsningar ocr drog gärne igång nya undersökningar. 

fogemur var en stor pedaqag, och cet var alltl stimulerande och lärorikt 

att di.sk1 1 tera rne Eller ly:35na till ronan. IngemaT' ställde även upri är det 

T.v. Ingemar med pärluggla fångad på Enskär. Pärluggla var en art, som han
var speciellt intresserad av. Han hade sa'Tllat och bearbetat ett stort 
rnater ial, vilket ännu ej hunn i';; publiceras. 

Foto:Lars Broberg 
71 



handlade om pe::sonliga pi-oblem, tröstande ocl1 uppmuntranje. r,gemar var en 

mjuk och känslig människa när man lärde känna t1anarn. Men han kumlE ocksi:l 

vara uppriktig och rakt p sa'< när Ilet �ällde att ai:gument,u·a mot s 'dtn 

han ogillade eller ansåg vara Fel. 

Ing,mrar v ::- en stor personlighet, en ledargestalt med stark E?genviljc1 

och rn12d förmåga att väcka intresse hos likasinrrade. En ideell i:ldsjäl vat's 

tomrum är svårt att "ylla. Men Ingemars livsverk består, Pöt·s vidare ,och 

utvecklas, även om det känns t'at tigare rn •• 

Lennart Wahlen 



FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 

lltgör en re�i□ alavdelning av Sveriges Ornitologi ka •öre,ing (S0F) och är 

hUVIJdlrEn för 1-lartsö-E,skär egelstation. 

Föreningen 31' ideell oc�, VErl«u far villg d kännedom an, och bättre levnadsbe

tinoe.lse!' För de sörmHindska -/!i:glarna arnt att bland alb'.:inileten sprid;;i i.ntres

• e för ornitologi ocl I naturv" rd. 

Detta försöker vi Förverk_tga genrrn e11 verksamh2t som o fattar bl e 

lf. Inventeringar .ich a,dra u dersäkninger 

lf. Arlig r�gelr3oporterinc 

lf. �ågalskyddsarbete 

-lf Tidskri =ten Fåglar i 5:irmland 

lf. 6ammenkom:;;ter □c7 exkursioner • �cl!'t5ö-�n3kär �•gelstation 

Styrelse 

Ord tirande 

Sekreterare 

Kassör 

Övriga 

Medlemskap 

Lennart Wahlen 
Oagagat,m 10 i�, 15!1 00 Gnesta 

Claes Svedlindh 
nbylundsgatan 29, 582 36 Linköping 

Gunnar 3jöti 

Tel 0158/10648 

Tel 01 / 41+513 

Brenäsvägen 23, 61,1 35 Katrineholm Tel 0150/52071 
80 Altstedt, Drabantvägen 6, 611 44 Nyk6 ping 
Stefan Bleckert, Heljestrandsgatan JA, 633 44 Eskilstuna 
Anders Bylin, Skälbyvägen 16, Runtuna, 611 90 Nyköping 
Lars-Gunna.· Klang, Hertig Ccirls väg 33A, 151 38 Södertälje 

Se o�slag2ts endrasidA. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELSTATION 

Stritionen ligger i Stirmlands yttI'e skärg�rd rakt öster om Oxelösund och dår 

1Jf; I'□ rs r ingwärkni ng huvu sak ligen under - ug-ok t v3r je er. I samband med llldrk

ninrien gEmumförs ofta specialstrJdier. 

Str,tionens rn e qör att vi tidigt rö!gistrerar invasioner av mesar, si'lk□r, 

tmcknp2l:tar och ugglor. 

"I, tionen be111annes Frå'Tlst a,1 ringrwir\rnre och assistenter F:-1ln Södermenland. 

Upplärnin;i och v·dareuttJildning av pe:-3onal sker r!irligen och nyei medarbetare 
�r välkomna att deltaga verksamheter. 

Medl!!1111nar är ocksiri vi:ilkpmna att besöka ststionen :Jch Får rabatt all b�tl·esan. 
Färläggn·ng ske� i tält. 

Knntuktm,m är Le11nart ttlahlen, D goaJgatan 10 �. 'i51, 00 Gnesta 

Tel 0159/ 05118 



Knölsvanar Foto:l'\;;:,rl-Erik llilgn 

INNEHÅLL 

Gregåsen i Södernanlends skärgård 1980. 
Anders Bylin 

7 Svensk f�gelatlas i Sörmland 1981. 
Bo Ljungberg 

20 Rovfågelsträcket över Strandstuguviken 1981. 
Jan Gustafsson 

27 Verksamheten inklusive ringmärkningen vid Hartsö-Enskär 
f�gelstatian 1981. 
Lennart Wahlen och Hans Pettersson 

43 Fågelrappart Sörmland 1981. 
Hans Pettersson, Lars Broberg, Tony Haglund och Lennart. lunt,ll:11 

66 Mindre hackspettens näringssök. 
Stefan Bleckert 

71 Ingemar Nord (7.S.1941-20.7.1982). 

Pris 30:-


