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En vadarvecka vid Strandstuguviken 
Waders at Strandstuguvlken durlng a week 

Jan Guatatsaon 

Strandstuguviken har under åren som gått visat sig vara Södermanlands för

nämsta rastlokal för vadare. Strandstuguviksområdet består av två grunda 

havsvikar, sam är försedda med grus, sand och lerbottnar vid strandkanterna. 

Innanför dessa så kallade vadarstränder följer sanka gräsängar, som är krea

tursbetade. Då lokalen har både vadarstränder och sanka gräsängar, drar den 

till sig m1lnga olika vadararter. 

Strandstuguområdet utgör sedan 1978 ett interimistiskt naturreservat. 

Vissa delar av Strandstuguvikens stränder och ängar är dessutom skyddade 

genom ett beträdnadsförbud, som gäller från 1.3 till 31.10. Skyddet för om

rådet gäller tills vidare dock längst till den 30 april 1984. Då har strän

derna varit interimistiskt skyddade i sex år. Efter denna tid måste ett de

finitivt beslut fatt_as ev berörda myndigheter, eller helst tidigare och för

hoppningsvis med ett positivt resultat för Fåglarna vid Strandstuguviken. 

Från den 30 juli till den B augusti 1982 bedrevs vadarräkningar vid 

5trandstuguviken. Räkningarna av rastande vadare utfördes på kvällstid. 

VÄDER OCH OBSERVATIONST!D 

Vädret �ar av högsta högtryckskvalite, temperaturen var under hela perioden

mellan 20 och 28 gr,ader. Vinden H\g mellan syd och ost och översteg aldrig 

ca 6 meter per sekund. 

Observationsperioden var fr�n den 30.7 till 8.8 1982. Räkningarna utför

des på kvällstid varje dag mellan för det mesta kl 18 och 20.30. Sum,erat 

ger det alltså 10 observationsdagar och totalt 24 tim ach 45 min. 

RASTANDE ARTER 

Antalet rastande vadararter blev 21 st. Nedan ges kOITillentarer till de vadar

arter sam observerats och dagssummorna för varje art anges i tabell 1. 

STRANDSKATA Haematopus ostralegus Häckar inom Strandstuguviks□mrådet, 
närmare bestämt på Humpgrundet, varför det kan vara lokala fåglar som tid
vis är inne på vadarstränderna. 
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Tabell 1. Rastande vadare vid Strandstuguviken 30.7 - 8.8 1982.

(Waders at Strandstuguviken 30.7 - 8.8 1982.)

Datum (Oate) 
Art (Species) 30.7 31.7 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 

Strandskata J 3 2 
Haernatopus ostralel1us 

Mindre strandpipare 2 5 5 2 2 5 G 

Charadrjus dubius 

Större strandpipare 1 4 8 9 7 16 
Charadrius hiaticula 

fjällpipare 1 

Charadrius mo inellus 

Ljungpipare 5 1 
Pluvialis apricaria 

Kustpipare 1 
Pluvialis squatarola 

Tofsvipa 15 15 15 19 11 20 20 11 36 32 

Vanellus vanellus 

Mosni:ippa 1 ·1 1 1 1 2 

Calidris temminckii 

Spovsnäppa 
Calidris Ferruginea 

l�ärrsnäppa 2 
Calidris alpina

My_rsnäppa 
limic□la falcinellus 

Brushane 10 5 4 4 6 9 11 8 16 25 

Philornachus pugnax 

Enkelbeckasin I, 9 5 4 1 7 5 

Gallinag□ gallinag□ 

Myrspov 
Litnose lappen' ca 

Småsp□v 1 

Numenius phaeopus 

Storspov 4 4 4 5 5 4 6 4 

Numenius arquata 

Svartsnäppa J 5 3 

Tringa erythropus 

Rödoena 1 10 5 1 6 1 1 
Tringa tatanus 

Gluttsnäppa 1, 2 'i 8 4 

Tringa nebularia 

Grönbena 10 10 23 17 20 16 27 11 24 24 

Tringa glare□la 

Drillsnäppa 
Acti ti1;; l1ypoleucos 

Summa (Total) 53 56 68 56 62 65 106 58 11J 121 
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Brushona Foto:Karl-Erik Häger 

MINDRE STRANDPIPARE Charadrius dubius Inget häckan�e par 19B2, varför 
det för�3dligen var rastande ex. En ganska jämn fördelning med D - 6 ex. 

STÖRRE STRANDPIPARE Charadrius hiaticula I början av perioden fanns det 
inoa ex, men de ko� efterhand med en topp p� 16 ex. Sista obsdagen inga ex. 

l"JÄLLPTPARE Charadrius moi:inallus Ett rastande ex den 30. 7. Detta är det 
l'järde Fyndet vid Strandstuguvikim. Tidigare endast noterad 1979 och 1981 
och dessa år observerades fjällpiparen i början av augusti. 

LJUNGPIPAl�E Pluvialis apricaria Kan ses sträcka eller reste 1 ett antal 
som kan närn1a siq 100 ex, t ex under rovfågelsträckräkningarna vid Strand
stuguviken. Häststräckare kan observeras från mitten av juli. 
Endast tv� obsdagar och ett fåtal ex observerade. 

KUSTPIPARE Pluvialis sguatarola Et-i; par observationer i slutet av perioden 
□v utfä1·gade rnglar. Gamla Fåglar sträcker tidigt, men det var ändå tidigt
fBr Att vara kustpipare vid Strandstuguvlken. De brukar i normala fall□�
serveras som tidigast i bBrjan eller mitten av ,septerroer. Arten observeras
•
0 T 1i 9en vid Strandstuguviken.

TDFSVIPA Van°llus vanellus Häckar inom Strandstuguo nrådet. En av de vanli 
gaste rastande vadarna. Flockar på upp till 100 ex kan ses långt in i okto
ber. 
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Mosnäppa Foto:Karl-Erik Häger 

t-OSNÄPPA Calidris terrrninckii En jämn fördelning med D - 2 ex under perioden. 
Arten rastar sparsamt. under hösten. 

SPDVSNÄPPA Calidris ferruginea En observation av 2 ex under den sista da
gen. Observeras sä gott som årligen under hösten. 

KÄRRSNÄPPA Calidris alpina Endast två obssrvationsdagar med totalt 3 ex. 
Normalt i större antal, ibland i Flockar som närmar sig 100-talet ex och 
observeras Hmg in i oktober. I oktober rastar de ofta tillsammans med kust
pipare. 

MVRSNÄPPA Limicola Falcinellus Ett ex observerades i början av perioden. 
Arten rastar väldigt sällan vid Strandstuguviken och oftast inte under en 
s� lång period. Denna gång var det kanske de ypperliga vadarsträndarna som 
lnckade lite extra. 

BRUSHl\l\f: Phil□rfl8cl1us pugnax En vanlig rastande art. med en topp l slutet 
av perioden. 

ENKELBECKASIN Gallinago gallinago Häckar inom området, men dessa observa
tione.r är troligen rastare, som inte har häckat inom omr�de�. 

MVRSPOV Limosa lapponica En inte så vanlig rastar.! inom området. Ett ex 
rastade en kort stund på kvällen den 5.8. 
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SMAsPOV Numenius phae□pus Ett rastande ex den första räkningsdagen. En 
icke så vanlig rastare inom området. 

STORSPOV Numenius arguata Observerades under hela perioden och med en 
topp den sista räkningsdagen. 

SVARTSNÄPPA Trin□a erythropus Rastade i mitten och slutet av perioden i 
srnå Flockar. Vanlig rastare men all tid i soarsamt antal. 

RÖOBENA Tringa t□tanus Häckar inom området. Den oJamna observationsfördel
ningen tyder på att det inte var häckf�glar kvar på lokalen. 

GLUTTSNÄPPA Trinaa nebularia En vanlig rastare, men inga stora Flockar 
under perioden. Stora Flockar ses för övrigt sällan. 

GRÖNBENA T�inga glareola Tillsarrrnans med tofsvipa den vanligaste arten 
och brukar ge de högsta antalet observerade ex. 

DRILLSNÄPPA Actitis hypoleucos Häckar inom och i angränsande områden, men 
endast en observation av ett ex. 

ÖVRIGA VADARARTER 

De vadararter, som ej observerades under perioden, men s□m tidigare har 

setts i Strandstuguområdet, kommenteras nedan. 

SKÄRFLÄCKA Recurvirostra avosetta Endast vårobservationer har gjorts 
åren 1964, 1968, 1974 och 1977. 

SVARTBENT STRANDPIPARE Charadrius alexandrinus Mycket sällsynt, endast 
två observationer , 1965 och 1974. 

KUSTSNÄPPA Calidris canutus Observerades under söndagen och måndagen 
veckan innan räkningen, 2 ex 25.7 och 9 ex 26.7. Arten är eventuellt ej 
�rlig som rastare. 

SM.il.sNÄPPA Calidris minuta Borde ha kunnat visat si�, men brukar oftast 
dyka upp lite senare pä hOsten. Den ses så gott som arligen. 

SKÄRSNÄPPA Calidris maritima Endast observerad vid två tillfällen inom 
området. 

DVÄRGBECKASIN Lymnocryptes minimus Sällan noterad på sträck. 

MORKULLA Scolopax rusticola Häckar inom omr!\det, men ej sedd under räkning
en, då den ej visar sig pä vadarstränderna. 

RÖDSPOV Limosa limosa Oftare sedd under vårsträcket än under häststräcket. 
Den är däremot ej arlig. 

SKOGSSNÄPPA Tringa ochropus Ingen observation. Ej vanlig inom området, men 
ses emellanåt på häststräcket. 

ROSKARL Arenaria interpres Observeras väldigt sällan inne i själva Strand
stuguviken. 
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Rastande kustsnäppor vid Strandstuguviken Fot□:Karl-Erik Häger 

OBEST. BECKASINSNÄPPA Limn□dr□mus sp. Endast en observation. 

SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA Phalaropus lobatus Noteras sällan och främst under 
vårsträcket. 

SLUTKOMMENTAR 

Totalt 21 olika vadararter sågs under veckan, vilket får anses vara ett 

bra antal arter. Några ovanliga arter observerades somt ex fjällpipare, 

spovsnäppa, myrsnäppe □c� myrspav medan endast en eller ett par förväntade 

arter saknades somt ex småsnäppa. 

SUMMARY 

Waders were countad at Strandstuguviken, southeast central Sweden, during 
30. 7-8.8 1982. Dbserved species and nurtier are presented with comnentary
remarks.

Jan Gustafsson, Sköldvägen 5, 5-613 00 Oxelösund. 
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Korpens ekologi 
The ecotogy of Raven Corvus corax 

Tage Wahlberg 

Vårt solsystem bör nog ses sam ett ekologiskt system med solen som central 

ener.gikälla och drivll'Ot□r. EnergiFl�det Fr�n solen Fluktuerar säkerligen 

genom solfläckarnas utbredning. Dessa varierar med en kurva på 11,1 år och 

denna rytmik svarar ganska bra mot flera populationskurv□:r, som är mätbara 

p" jorden. Det fluktuerande E!nergi lödet påverkar säkerligen vegE!tations

periodens längd och struktur, vilket skapar förutsättningar För växlingar 

i innehället av produktionsvolymen föda och detta bildar en naturlig bas 

för artrikedom och numerär. Fluktuationskurvorna kan därför ses som anpass

ningar ti 11 det tillfälliga nifringsutbudet::i mängd och innehåll. Inbyggt i 

detta kortvågiga kurvspel finns också en lång kurva som för m�nga arter 

omspänner ett sekel eller mer och som återkommer med en exakt tidsrytm. 

Dessa långa fluktuationskurvor tjänstegör sannolikt som en säkerhetsventil 

i ekosystemets fortbestånd och utlöses med ett intervall som står i rela

tion till respektive arts känslighet mot utslagning. 

Jag ser dE!t inte som otroligt att dessa populationsexplosioner tjänste

gtir som en inbyggd regleringsventil i avsikt att tiLföra nya gener till 

nys områden eller nybefolka dem efter tidigare utslagning. Om näringsutbu

det i det nya området är gynnsam� tycks detta stimu_era nativiteten, och 

dsrmed en snabb utfyllnad av området, utan .att detta behöver SkE! på någon 

annan arts bekostnad. Troligen är detta vad som inträffat vid korpens 

invasion av Sörmland. 

KråkFl\glar, ugglor och dagrovfåglar håller till övervägande del stora 

revir och dettc1 innebär att dessa fåglar inte kan föröka slg övEr sitt 

rEvirmättnadstak. Vilket betyder att de inte kan bli �ör många eftersom 

antalet revir begränsas genom den geografiska ytan. Man kan rned fog betrak

ta dessa fåglax som gynnsamma för den ekologiska balar.sen, emedan de främ

jar artrikedom, trimmar bestånden och dämpar numerären. Kontentan av detta 

blir att ju större predatorbredd i toppEn pi\ näringspyramiden, ju bredare 

bas erfodras, varför man Får se en riklig tillgång på exempelvis korp och 

kråka som ett naturens sundhetatecken. Jag anser att f�glar av denna dagni

tet utgör ekologins ryggrad. 

Korpen invandring till Sörmland startade troligen i början av 1960:talst 

och det första bofyndet gjordes 1967. Hon lar sedan dess starkt expanderat. 
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Ett lämpligt näringsrevir för korpen ligger i storleksordningen 25-28 km2 

och detta betyder att Sörmland bör kunna härbärgera runt 300 par med tanke 

på ytan. Det beräknade antalet par 1981 H1g runt 250, så mättnadstaket Får 

anses vara nått och en tillbakagång kan förväntas. 

längden mellan topparna på den långvågiga fluktuationskur11an for korp 

har visat sig uppgå till 120 år, vilket betyder att förra korpinvasionen 

kulminerade 1860. Vid denna invasion höll korpen ställningarna i 40 år. 

Det har hävdats att jakten orsakade den dåtida utrotningen, men så mycket 

är nu klarlagt att jakten helt saknade betydelse. Korp är ett ytterst svår

skjutet villebråd och med tanke på dåtida vapen, så får man avfärda jakt

trycket som högst marginellt. Popula.tionskraschen får ses mot bakgrund av 

den naturliga flexibilitet, som är ekologins adelsmärke och i vilka de 

långvågiga kurvorna ingår som ett led. 

HÄCKNINGSBIOLOGI 

Beträffande korpens häckningscykel, så inleds den redan i början av decem

ber med hisnande flygövningar och klanglåt i luftrummet ovanför reviret, 

ett medium som korpen behärskar med stor ackuratess. Dessa luftakrobatiska 

lekar kulminerar mot slutet av januari. Med februari månads ingång begynner 

så bobyggnad och parning. Boet brukar stå helt klart omkring 20:de februari. 

Bomaterialet består ytterst av pinnar, grova som hos fiskgjuse och havs

örn. lnnerboet är en tjock bädd av övervägande djurhår, samt lite bast, 

gräs och annan bråte. Boets yttermått är i genomsnitt 75-80 cm i diameter 

och 50-70 cm genom botten. Bobalen mäter 25-28 cm tvärsöver och 15 cm i 

djup. Bädden är mycket vacker och □troligt varm. Boet placeras till 65 % 

i tall, 5 % i gran och 30 % i bergstup och höjden över marken hos trädbona 

har varierat mellan 15 och 29 meter. 

Ett märkligt Förhållande är att många korp-par städar bort boet under 

hösten, med några års intervall, för att sedan under februari påföljande 

år bygga ett nytt bo på exakt samma ställe. Beteendet kan möjligen ha sin 

grund i att ohyra ansamlas i boet och genom övervintring förökar sig i så

dan mängd att det blir olidligt för korpen att stå ut med eländet. 

Ett annat märkligt förhållande består i att de flesta korpar bygger ett 

hannäste inom ett 30-tal meter från orginalboet. Där har hanen sin natt

kvist och när ungarna vuxit till sig lite, så sitter båda föräldrarna där 

och kukilurar. På marken nedanför hopar sig drivor med spypollar och spill

ning. 

Korpen väljer med förkärlek att häcka på impedimentmark, med gles ren-
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odlad tallskog i anslutning till kärr eller mosse. Många känner nog igen 

denna biotopbeskrivning som typisk tjäderspelplats och faktum är att kor

pen ofta i sin härmningsrepetoar blandar in tjäderns spelläten, så tydligt 

är att tjäderspel då pågår inom hörhåll från korpens nattkvist. Beträffande 

tjädern så har den ökat de senaste åren parallellt med korpen, så någon 

predation dom emellan tycks inte föreligga, och var heller inte att vänta. 

Till övervägande del er korpbona placerade inom synhåll Från kraftled

ningsgator, varför man där bör söka korpens huvudsakliga födkrok. Det Fall

vilt som upphittas portioneras upp, på kråkfågelmaner, i små gtl11JnOr spridda 

inom reviret, vilka senare komner väl till pass åt de ständigt hungriga 

ungarna. Förutom as, förtär karpen mycket vegetabilisk fäda, som bär, sed, 

gräs, tallbarr mm vilket spybollarna bär vittnesbörd om. 

Korpen läggar vanligen 4-6 ägg och de v�rpes med två dygns intervall och 

ruvas i 23-25 dygn. Ruvningen påbörjas vanligen vid �ul_talig kull, men ho

nan ligger i boet från första ägget och skyddar dessa från avkylning men 
utan ruvningseffekt. 

Äggläggningen påbörjas normalt omkring första mars och ruvningen startas 

runt 10:de mars. Kläckningen inträffar under första aprilveckan och ungarna 

Flyger vid 45 dygns ålder. 

Under ungarnas uppväxttid avspanaa dagligen reviret i kampen för till

varon och därvid exponeras prov på en synskärpa sam icke är av denna värld. 

Måhända är det si!! att korpen under sin patrullering "fotar av" terrängen och 

lagrar synintrycken i sitt minnesarkiv och sedan under nästa runda jämför 

och reagerar inför en förändring i "minnesbilden" och går ner För att utröna 
huruvida denna förändring �hända kan best.!! i något matnyttigt. 

AVSWTNING 

Som synes finns många dunkla punkter kvar att utforska om denna kloka och 

sägenomspunna fågel. Jag vill bara till sist slå fast att oaktat hon finns 

med i jakttabellen och därtill under häcktid, så förmår detta ej rubba hen

nes ställning här i länet, utan den eventuellt kommande nedgången kommer 
att styras av faktorer långt bortom mänskligt förnuft och möjlighet till 

påverkan. 

Tillsammans med bröderna Jan-Erik och Per-Ake Hägerroth, Hånö säteri, 

bedriver jag Forskning rörande korpen genom färgmärkning och fältstudier 

sedan fyra år. De tackas för faktabidrag och stimulans till artikelns till

komst. En utförlig redogörelse för fem års korpstudier kommer senare att 

publiceras. 
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LITTERATUR 

Rosenius, P. 1905-55. Sveriges f�glar och f�gelban. Glerups förlag, 
Lund 

SU�"IARV 

Raven (C□rvus c□rax) reappeared as a breeder in Södermanland during the 

1960:s. It has since then increasad and is n□w estimated ta 250 pairs. 

The reas□ns far the fluctuation in the population is discussed and some 

breeding data are given. 

Manus inkommet april 1983. 

Tage Wahlberg, Solsidan, 5-640 32 Malmköping 
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Rastande grågäss i Mörkö-Tullgarnområdet 
Roosllng by Greylag Goose Anser anser In the area ol Mörkö-Tullgarn 

Johan Ehrl6n 

I september 1982 kunde ca 1 535 gäss ses på Tullgarnsfjärden. Den Kontinuer

liga ökning av antalet restande grågäss i området son började 1968 har fort

satt in på BO-talet. 

I F!\glar i Sörmland (Ehrlen & Wahlen 1979) har tidigare beskrivits grå

gåsens uppträdande i Mörkö-Tullgarnområdet 196B-78. Här nedan presenteras 

några uppgifter från den fortsatta utvecklingen 1979-1982. Uppgifter Från 

1968-78 har tagits med dels som en jämförelse dels För att en del nya ob

servationer blivit kända. 

Samnanställningen grundar sig förutom äldre uppgifter huvudsakligen på 

observationer gjorda av ll'Edlemmar i Södertälje Ornitologiska Förening 1979-

1982. Totalt föreligger drygt 50 observationer 1\rligen för perioden. För 

åren 1971-74 har värdefulla kompletterande uppgifter erhållits av Magnus 

BI'andel. 

HÖST 

Med de kompletterande uppgifter sam tillkommit uppvisar höstuppträdandet en 

relativt enhetlig bild för åren 1971-82. 

De Fprsta gässen anländer i juli (7 juli - 23 juli, mediandatum 15 juli) 

flocken byggs snabbt på och n�rmar sig maximal storlek i slutet av augusti. 

Avflyttningen sker under oktober och de sista gässen .ses vanligen i slutet 

av oktober till början av november (30 september - 20 novenoer
1 

mediandatum 

25 oktober). 

Antalet gäss på höstarna har visat en Fortsatt stark ökning och sedan 

1978 års max har siffran fram till 1982 mer än fördubblats. 

I takt med att antalet gäss i omr!ldet ökat, har gässen visat en ökande 

tendens att dela upp sig i flera flockar sam vistas på □lika lokeler och 

endast tillfälligtvis uppträder tillsanrnans. Detta har gjort det allt svå

rare att få en tillförlitlig bild av hur ml!!nga gäss som uppehåller sig i 

området. De angivna talen är minimisiffror. Det verkliga antalet kan ha 

verit betydligt högre (för 1977, 1981 och 1982 Finns också osäkre uppgifter 

om högre antal). 
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Figur 2. 

VÄR 

Maximalt antal rastande gr�gäss i Märkö-Tullgarnområdet 1968-82. 

(Maximal number of roosting Greylag Goose Anser anser in the 
area of Mörkö-Tullgarn 1968--82.) 

Även upder våren kan man numera tala orn ett regelbundet upptr�dande. Sedan 

1977 har grågäss uppehållit sig i området över en månad varje vår. 1982 

kunde grågäss ses i området under 2¼ månad. Också antalet rastande gäss 

har stigit betydligt pz\ vårarna. Bortsett Från 1979, då max 13 ex sågs har 

maximalt noterats 65-180 ex för åren 1977-82. Toppnoteringen 180 ex är från 

13 april 1980. 

Aren 1977-82 har gässen anlänt i slutet av mars till början av april 

(1� mars - 11 april, mediandatum 25 mars). Maximalt antal ses i mitten av 

april och de sista ses i maj (29 april - 28 maj, mediandatum 11 maj). 

Förutom ökningen av antalet rastande gäss, har även en tendens mat för

längning avden period då grågässen uppehåller sig i området kunnat skönjas. 

Detta gäller framför allt våren men även i mindre grad hästen. Delvis är 

detta säkert orsakat av en ökad ornitologisk aktivitet i området, men det 

återspeglar säkert också en verklig förändring. 1982 uppehöll sig grågässen 
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Flygande grågåsflock Foto:Anders Bylin 

i området 195 dagar dvs mer än halva året. 

SUMMARV 

In the eastern part or the pr□vince □F Södermanland, including some archi
pelago, the nuiiber of Greylag Geese (Anser anser) roosting in the autumn 
has increased rapidly. They have als□ started ta roost in the spring. 

The changes during 1968-82 are described. In September 1982 as much as 
1535 Greylag Geese were □bserved together. 

LITTERATUR 

Ehr1en, J. och Wahlen, L. 1979. Grågåsen som rastare i örkö-Tullgarn
□mrådet 1968-78. - Fåglar i Sörmland 12:45-51.

Manus inko1TJTiet januari 1983. 

Johan Ehrlen, Lagmansvägen 78, 5-151 42 Södertälje 
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Rovfågelsträcket över Strandstuguviken 
hösten 1982 
The migration of raports at Strandstuguviken In autumn 1982 

Jan Gustafsson 

Sträckräkning av ravf.!lgel bedrevs även 1982 vid Strandstuguviken under tiden 

18.9 - 16.10. Räkning ägde rum under 13 dagar varav 7 dagar i följd under 

den Förväntat bästa sträckperioden. 

Dbservetionsdagar och under vilka tilll'11ar räkning bedrevs var som följer: 

Detum Tid Datum Tid 

18.9 8.00 - 14.00 4.10 13.00 - 15.30 

19.9 8,00 - 13.00 s. ·m 8.00 - 13.00 

25.9 8.00 - 15.00 6.10 8.00 - 10.30 

26.9 8.00 - 13.00 7.10 8.00 - 11.00 

2.10 8.DD - 12.00 11.15 - 13.30 

3.10 8.00 - 11.00 8.10 8.00 - 13.30 

11.40 - 15.00 10.10 8.00 - 16.00 

16.10 8.00 - 10.30 

Total sträckräkningstid blev 64 timmar och 35 minuter. 

Vädret var o-tast disigt och med syd eller ostliga vindar. Två dagar var 

det västliga eller nol'dvästliga vindal' och en dag nordostlig vind. Tempera

turen var klockan 8.00 mellan� och 1 plusgrader. Vinden översteg aldrig 

10 meter per sekund. 

STRÄCKET MED KDM'IENTARER 

Tolv olika rovfågelsarter noterades men endast 11 sträckande, då havsörn 

(Haliaeetus albicilla) är vanlig och stati□n3r i omrSdet under hästen. 

Fjorton observationer av havsörn gjordes undel' 8 obsdagar, men det var svårt 

att avgöra om någon var sträckande. 

Antalet sträckande ex. per dag anges i tabell 1 för rovfåglar med mer än 

en registrerad sträckande Fågel under perioden. Dessutom noterades sträck 

av bivråk (Pernis apivorus) 1 ex den 18.9, Fiskgjuse (Pandion haliaetus) 

1 ex den 10.10, stenfalk (Falco colunoarius) 1 ex den 26.9 och lärkfalk 
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ai Tabell 1. Antal sträckande rovfåglar vid Strandstuguviken under räKningsdagarna 11östen 1982. 

(Daily totals af migrating raptors at Strandstuguviken, east central Sweden, in autumn 1982.) 

Art (Species) September Oktober Surrma 

18 19 25 26 2 3 4 5 6 7 8 10 16 
(Total) 

Brun kärrhök 0 0 D 0 D 0 0 1 D 0 0 1 0 
Circus aeruginosus 

Blå kärrhök 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 12 
C. cyaneus

Duvhök 2 0 2 2 0 2 2 0 D 1 2 3 0 16 
Accipiter gentilis 

Sparvhök 18 2 18 57 7 26 10 24 0 3 0 10 3 178 
A. nisus

Dnnvr-1\k 5 1 5 9 5 14 3 2 1 5 1 22 0 73 
Butea buteo 

Fjällvråk 2 0 10 1 7 13 10 21 0 2 0 32 0 98 
B. lagopus

Vråk obest. 2 0 0 D D 0 0 2 0 1 0 15 0 20 

Buteo/Pernis 

Tornfalk 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 L, 

Falco tinnunculus 

Övriga rovfåglar 1 0 0 1 0 D 0 0 0 1 0 1 0 

Dther raptors 
---

SU111Tia (Total) 32 3 36 72 20 57 26 51 2 14 4 87 3 1.,07 



Tabell 2. Jämförelse av sträcksiffror för rovfågel vid Strandstuguviken 
under höstar då organiserad räkning skett. 

(Nurnber of m4)rating raptors at Strandstuguviken during the 
autumns 1963, 1964, 19B1 and 1982.) 

Art {Species) 1963 1964 19B1 1982 

Bivråk 0 9 l,. 

Pernis apivorus 

Brun kärrhök 0 3 8 .2 

Circus aeruginosus 

Blå kärrhök 8 16 11 12 
C. cyaneus

Duvhök 9 38 11 16 

Accipiter gentilis 

Sparvl1tik 211 276 1B6 17B 
Accipi te1· nisus 

0Tmvråk 256 565 70 73 
Buteo buteo 

Fjällvråk 59 192 227 98 
Buteo lagopus 

Vråk obast. 23 383 7 20 
Buteo/Pernis 

Kungsörn 0 1 4 
Aquila chrysaetos 

Fiskgjuse 0 3 3 

Pandion haliaetus 

Tornfalk 0 15 3 
Falco tinnunculus 

Övriga rovfåglar 
COther raptors) 

0 21 2 

51.Jllt11a (Total) 568 1522 536 407 

Antal räkningsdagsr 6 23 17 13 

(Numbiar □f days) 

(F. subbuteo) 1 ex den 7.10. 

Tidigare under hästen innan sträckräkningarna hade påbörjats s�gs även 

kungsörn (Aquila chrysaet□s) och aft□nfalk (Falco vespertinus) vid Strand

stuguviken. 

Sträcket 1982 var ett tidigt h5ststräck. De första fjällvråkarna obser

verades så tidigt som den 10 - 12.9, eller som sparvhöken som hade kraftigt 

sträck redan i början av september. De första fjällvråkarna brukar normalt 

visa sig i slutet av september över Strandstuguviken. 
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Den 16.1□ var en dag med de rätta vindarna, som skall vara nordväst, men 

endast 3 sparvhökar sträckte över. Det tyder på att sträcket var slut för 

året när det endast visar sig så få rovfåglar. 
Det förhållandevis dåliga sträckresultatet får föJJklaras med det olämpliga 

sträckvädret med dis eller din111a ocl1 syd eller ostvindar , som rådde under 
de Flesta räkningsdagarna. Rovfåglarna blåser inåt land vid sådana vindar 

och synes ej i så stor utsträckning vid Strandstuguviken. Endast sparvhök 
sågs i ett ganska stort antal, då de inte är fullt så vindkänsliga som 
vråkar. 

-�rets sträcksiffror jämförs i tabell 2 med siffrorna från liknande tidi

gare räkningar vid Strandstuguviken åren 1963 och 1964 (Nord 1971) samt 
1981 (Gustafsson 1982). 

Ett tack till speciellt Björn Johansson och Ulf Gustavsson för hjälp med 
räkningen vid Strandstuguv'iken. 

SUMNARY 

C□unts of migrating raptors at Strandstuguviken, southeast central Sweden, 

were carried out during 13 days between 16 September and 16 □ct□ber. The 

deily number of raptors is presented in ·table 1. 

REFERENSER 

Gustafsson, J. 1982. Rovfågelsträcket 6ver Strandstuguviken 1961. 
- Fåglar i Sörmland 15:20-26.

Nord, I. 1971. Rovfågelsträcket vid Strandstuguviken 1963 och 1964. 
- Vår Fågelvärld 30:33-�4.

Manus inkommet november 1982. 

Jan Gustafsson, Sköldvägen 5, S-613 00 Oxelösund 
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Fågellivet vintern 1982/83 
Blrds In Södermanland In the wlnter 1982/83 

Lennart Wahlen 

Det milda vädret under december 1982 och januari 1983 gav iden till ett 

upprop i v�rt INFO 57 ( feb -83) ,, där ovanligare övervintrare efterfrågades.

Den här artikeln är en sa"1nanställning av de rapporter som kom in till den 

lokala rapportkommitten. 

Med vinter avses i detta fall månaderna december, januari och februari. 

Den aktuella vintern blev som nämnts mycket mild under den första delen. 

I början av januari var det +10° , vilket är anmärkningsvärt mycket. Det 

innebar samtidigt att det fanns tillgång till öppet vatten, t.ex. skedde 

isläggning vid kusten inte förrän en vecka in i februari. Denna månad blev 

ganska normal med �yla men ringa snömängd. 

Nedan redovisas 53 arter, som antingen inte brukar ses årligen i Sörm

land under vintern eller som övervintrar regelbundet men i ringa eller 

varierande antal. Av vattenbundna arter kan nämnas rördrom, sädgås, gr1\gås, 
snatterand, krickc1, brunand och skärsnäppa som exempel på ej år liga obset,

verade arter. Blåhök, ringduva, ängspiplärka, rödhake, svarthätta och säv

sparv tillhtir samma kategori. Häger, orm- och Fjällvråk, skrattmås, dubbel

trast, stare, bofink och bergfink däremot, är exempel på arter som i litet 
antal försöker övervintra nLwera. 

N.edan följer en redovisning av samtliga arter.

En an�ärkningsvärd observation gjordes vid Storrö den 16.1 då 44 smålommar 

rastade i två flockar (28 + 16 ex). Obestämda lorllllar (2 + 2 ex) sågs också 

vid två tillfällen. 

Skäggdopping har rapporterats endast från Mälaren (1 + 1 ex dec - jan) och 

kusten (7 ex jan-feb från �em lokaler). Sannolikt övervintrande i skärgår

den. Från december finns tre obsar av gråliakedopping i Hartsö-arkipelagen 

(max 3 ex 23.12), därefter sågs endast 1 ex de11 1.1. 
Storskarven var f�talig i ytterskärgården under dec-jan, som mest ca 10 ex 
30.1. Dessutom 3 ex vid Femöre, Oxelösund den 23.1 och ca 35 ex utanför 

Stendörren den 24.2. 

En rördrom sågs i Notholmsviken, Hjälmaren den 26.1. Häger har rapporterats 

fr&n ett tjugotal lokaler. Övervintring har sannolikt skett på åtminstone 

fem lokaler med totalt 10-15 ex. Största ansamlingarna har noterats vid 

LiFsingeån i Gåsinge 6.1 (9 ex) och 2.3.1 (6 ex), hamnen i Nyköping 19.2 
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(6 ex) och Kylvattendammen, Oxelösund 19.2 (4 ex). Numera troligen över

vintringsförsök årligen. 

Flockar av sångsvan fanns i dec-jan kvar vid Pilthyttedammen, Nyköping (11 

ex 5.12), Pilkrog, Järna (1 ex 26.12), Skanssundet, Mörkö (2 ad+t, jllv 7.1), 
Marsäng, Oxelösund (3 ad 9.1), Pålsundet, Mörkä (max 11 ex 15.1 och sista 
obs 23.1, 3ad+4 juv) samt Strandstuguviken, Nyköping (max 23 ex i slutet 

av dec, sista obs 22.1, 19 ex). 
En sädgås sågs vid Nyköping hela jan-Feb, en grågås Fanns vid Skanssundet, 
Mörkä 26.12. och tre kanadagäss övervintrade vid Oxelösund (2 ex) och Ny
köping (1 ex). 

En snatterand höll till vid Skanssundet, Märkö 26.12 och 7.1. En kricka 
l�g vid Storrä, Bälinge 22.1. Brunandflockar (18+15+20+12 ex) har rapporte

rats från fyra lokaler utmed kusten, ·troligen enbart haner {en i dec, tre
i feb). En hona sågs l Oxelösund i februari.
1200-1500 � och 6 bergänder rastade vid Käftudden i slutet av februari.
Ejdern är Förvånansvärt fåtalig även milda vintrar, nu rapporterad Från

endast fyra lokaler. Övervintring åtminstone vid Oxelösund (ca 10 ex) och
i Hartsö-arkipelagen, där som mest ett 30-tal ex sågs 15.1 1 varav en hane
i praktdräkt. Däremot rastade hundratals eller tusentals alf1lglar i Hartsö

arkipelagen vid sex besök i januari, en honfäi·gad s;jöorre såg 16.1 och 22.1 1 

ryra absar gjordes av� (max g ex 22.1) och små-/storskrake sågs varje
gång. Småskraken hela tiden vanligare, med som mest flera tiotal den 22.1.
Havsörnen var ovanligt talrik i Haxtsö-området under december. Den 28.12
sågs på de yttersta skären en "flock" om 17 ex! Från mitten av januari dock
minskat antal. För övrigt verkar det ha varit ett normalt uppträdande vid
kusten. Fr1ln inlandet rapporteras 1 juv utanför Katrineholm 9.1 och 2 ad
vid Prästfjärden i Mälaren 12.2.

Atta �rmvråkar utspridda under hela perioden, minst 1 ex vid Aker (trol.
6vervintring) och 1 ex vid Katrineholm, övriga från kustregionen. Av f_i�
vråk har setts 5 ex i dec, 7 ex i jan och 2 ex i feb. Stationära f1lglar �1lgs
i januari vid Strängnäs, sam mest 4 ex, men ingen säker övervintring känd.
Ett tiotal kungsörnar utppridda i rapportomr1ldet under hela vintern. Två ex
samtidigt sågs vid Åker i dec och vid Stendörren i feb. En tornfalk höll

till vid Lindbacke, Nyköping i slutet av januari.
Flera Flockar av sothöna rapporteras Från kustvatten i mitten av Februari.

Största ansamlingen vid Oxelösund (200+40 ex), dessutom 18 ex vid Uttervik, 
Hållsviken och 10 ex vid Käftudden. Tidigare under vintern sågs 70 ex vid 
Buskhyttan i jan och ett fåtal vid Mörkä i början av feb. 
Nio observationer av skärsnäppa gjordes i ytterskärgården under dec-jan. 

Inga besök i feb, men övervintring mycket sannolik. Mcijligen sker detta 
s.g.s. varje år.
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Ca 100 skrattmåsar övervintrade vid Oxelösund, i övrigt rapporterad endast 

från Nyköping {5 ex) och Strandstuguviken (1 ex). 

Av alkor sågs i Hartsö-arkipelagen en tordmule 22.1, sju sillgrisslor 30.1 

och titals tobisgrisslor hela januari. Dessutom en tobisgrissla vid Femöre, 

Oxelösund 13.2. 

Ringduva observerades tre gånger i decentler och två i februari. Totalt 9 ex, 

men ingen säker övervintring känd. Turkduvan har minskat kraftigt, nu rap

porterad endast från Katrineholm (3 ex), Strängnäs (2 ex) och Eskilstuna 

(1 ex). Finns troligen även i Nyköping. 

En ängspiplärka sågs vid Sunda, Oxelösund 12.12. Ett hundratal sidensvansar 

fanns.i Nyköping i början av januari och ett trettiotal i Oxelösund 13.2. 

I skärgården rastade 18 ex på Enskär 15.1 och 22 ex sträckte mot söder vid 

Källvik 6.2. 

En rödhake rastade på Garkast, Bälinge 4.12, en taltrast vid Tullgarnanäs 

5.12, en rödvingetrast i Oxelösund 13.2 och en dubbeltrast vid ett mistel

bestånd på Fagdön vid Mälaren. 

Flera svarthättor övervintrade antagligen med hjälp av Fågelbordsmat i tät

orterna. En hane fanns i Gnesta åtminstone hela dec-jan, två ex (hane+hona) 

i Nyköping åtminstone fram till 2.2, en hona i Vrena, en hane i Oxeläsund 

□ch en hane vid Hållsta syd Eskilstuna, samtliga hela feb, och 1 ex i Trosa

i feb.

Sju enstaka råkar sågs 24.12-13.2 vid Oxeläsund och Eskilstuna.

Stare sågs vid fem tillfällen i dec, fem i jan och två i feb: 6 ex vardera

i Oxelösund 13.2 och i Nyköping 19.2.

Bofink har rapporterats från ett tiotal lokaler, sam mest 20 ex vid Sträng-
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häs 7.1. Övervintrar troligen regelbundet i litet antal. Ett 30-tal berg

Finkar på sex lokaler, som mest 20 ex vid Marsäng, Oxelösund 16.1. 
Steglits är rriijligen sällsynt som häckfågel. Endast två vinterrapporter: två 

flockar vid Strängnäs kring årsskiftet. Gråsiskan var troligen ganska talrik 

under vintern, bl.a. sågs 50 resp 150 ex på skärgårdsöarna i januari. 
Stenknäck har rapporterats Från Fyra lokaler i dec, fem i jan och tre i feb, 

samtliga Från kustregionen eller Strängnäs. Som mest ett tiotal ex vid Käll

vik, Västerljung kring årsskiftet och totalt ca 25 ex. 
Två observationer·av snösparv gjordes i början av dec, sedan sex i jan, som 

mest 3 ex sarntidigt. Ca 30 sävsparvar observerades på fyra lokaler 23.12-

20.2. 81 a 6 ex Notholmen, Hjälmaren i jan, 9 ex Söderfjärden, Målaren 5.2 
och 9 ex Duveholmssjön, Katrineholm hela feb. Denna vinter troligen lyckad 

övervintring åtminstone på sistnämnda lokal, och möjligen sker detta årligen 

i rapportområdet. 
När du läst dessa rader kanske du har synpunkter eller anteckningar som är 

värdefulla för konvnande sc11rnanställningar. Sänd då några rader till Lrk 

Sörmland, så är vi tacks8lmla. 

Samtliga observatörer och rapportörer nedan tackas Pär hjälpen, utan er 
hade den här sarrmanställningen inte funnits. 

Mikael Ackelman, Hans Andersson, Mats Ancfersson, Paul Berggren, Per-Eric 
Betzholtz, Stefan Bleckert, Lars Broberg, Eva Carlsson, Kent Carlsson, Leif 
Carlsson, Stefan Clason, Magnus Brandel, Ragnar Edberg, Johan Ehrlen, Elis 
Fredriksson, Jan Gustafsson, Tony Haglund, Kjell Ingeström, Bernt Johansson, 
Håkan Jol1ansson, Mor-gan Johansson, Mårten Johansson, Cristian Karlsson, 
Kjell Karlsson, Leif l�erlsson, Mats Karström, Roland Lindell, Anders Magnus
son, Tero Niemi, Ingvar Nordin, Mikael Noren, Matti Nömm, Anders □Lausson, 
Lars Olausson, Olle Pers, Ingrid Pettersson, Ivan Pettersson, Jan Petters
son, Lennart Pettersson, Rolf Pettersson, Sven Pettersson, Urban Rundqvist, 
Lars §errander, Ivar Stenberg, Claes Svedlindh, Jan Sjöstedt, Lennart Wahlen, 
Bert Ostl1olrn och Erik Hansson. 

Manus inkommet juni 1983 

Lennart Wahlen, Dagagatan 10 A, 154 DD Gnesta 

Övervintrande skrattmåsar och fiskmås Foto:Lennart Wahlen 



Svensk fågelatlas i Södermanland 1982 
Swedish Blrd Atlas In Södermanland, results up lo 1982 

Bo Ljungberg 

Det riksomfattande inventeringsprojektet s□m går under benämningen Svensk 

fegelatlas har avverkat sin nionde säs□ng. Enligt planerna så skall fält

arbetet pågå t.o.m. 1983. Följande redovisning av inventeringsläget och 

resultatet i �orm ev utbredningskartor· Pär vissa arter i SöTI11land kan För

hoppningsvis stimulera till ett ökat del tagande och rapporter·ande till Få

gelatlasen. liknande redovisningar som här presenteras har Fortlöpande pub

licerats i denna tidskrift (se referenser). 

INVENTERINGSLÄGE 

Inventeringsresultatet Fr§n 1982 är ett av de bästa sedan starten 19?4 (se 

Fig. 1). Inte mindre än 31 rutor färdiginventerades. Av dessa var 17 delvis 

inventerade sedan tidigare. Ytterligare 25 rutor kunde betraktas som delvis 

inventerade vid årets slut. Dessutom har en mängd uppgifter □fil Fågel,obser.va

tioner Från olika rutor inrapporterats till fågelatlasen. 

De kvarvarande 44 □inventerade rutorna borde väl kunna bli åtminstone 

J51 it.,LASR:UTOA 
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Figur 1. Utvecklingen av antalet inventerade rutor i Sörmland. 
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Figur 2. Karta utvisande inventeringsHiget i Sörmland efter nio säsonger. 

delvis inventerade under slutåret 1983? (se karta fig. 2). 

INVENTERINGSRESULTAT 

I likhet med tidigare rapporter från Fågelatlasarbetet i Sörmland kommer 

jag här att presentera några artkartor. Underlaget för dessa kartredovis

ningar bygger på samtliga uppgifter som skickats in till Fågelatlasen. 

Atlaskriterierna är indelade i tre grupper, dsr häckning anses möjlig om 

kriterie 2-4 uppnåtta (Observera ett jag denna gång uteslutit kriterie 1 

av den anledningen att dessa observationer inte gjorts i För arterna lämp

liga häckningsbiotoper,) Möjlig häckning sträcker sig från 5 - 10 och säker 

häckning Från 11 - 20. Nedan följer kommentarer till de arter som redovisas 

på efterföljande kartor. 

Havstruten häc�ar i skärgårdens alla delar vilket också Framgår av kartan. 

Enstaka par häckar i Mälaren och troligen också i Hjälrnaren. Däremot känner 
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jag mig mer osåker på om den häckar i andra sörmlandssjöar trots att atlas

kartan i viss mån antyder om detta. 

Silltruten är betydligt fåtaligare som häckfågel i sörmlandsskärgården om 

man jämför med havstruten. I motsats till den senare häckar den oftast ko
lonivis. Såsom framgår av f.!1gelatlasmaterialet så är utbredningen Främst 
koncentrerad till de nordöstra delarna av skärgården. Förekomsten i Mäla
ren är också östorienterad. En tänkbar spridningsväg för silltrutarna i 
Östersjön in mot Mälaren antyds genom förekomsterna som redovisats utefter 

sjösystemet i sprickdalen mellan Trosa och Mariefred. 

Tarnduvans klurripvisa fördelning kring tätorterna behöver knappast någon kom
mentar. 

Skogsduvan förekommer sparsamt i Sörmland men är ändå relativt jämnt spridd 
över regionen. Arten är nog inte så beroende av lövskog som man ibland gör 

gällande. Den häckar emellanåt i barrskogar, där det finns inslag av löv

träd med lämpliga bohål. Optimalbiotopen är dock lundar och hagmarker med 
gamla ekar. 

Turkduvan sam invederade Sverige så sent som i början på 1950-talet finns 

$□m framgfu- av utbredningskartan i anslutning till våra större tätorter. 

Nattskärran tycks med ledning av fågelatlasresultatet ha sitt starkaste Fot
fäste i Mälarmården. Även i östra delarna av regionen finns den i många rutor. 
Enligt en karta sammanställd med ledning av lokala rapportkommittens material 

1970-78 så finns den även i en koncentration på Tunabergshalvän i söder. 

Mindre hackspetten uppträder sparsamt över hela sörmlandsregionen. Oftast 
finner man den i sumpskogar med al och björk. 

Tretåiga hackspetten har som synes av atlaskartan häckat i olika delar av 

de sörmländska barrskogsområdena. 

Trädlärkan finns spridd i hela Sörmland. Arten gynnas till viss del av kal

hyggen. 

Korpen har gått snabbt framåt sedan den återkommit som häckfågel i S!:irmland 
1967. Säkra eller troliga häckningar har som framgår av kartan konstaterats 
i 74 rutor. 

Nätkråkan är spridd i hela regionen och har påträffats som säker eller tro
lig häckare i 39 rutor. Arten för dock ett undanskymt liv under häcknings
tid varf!:ir den lätt kan f!:irbises. Någon vanlig Fågelart är den dock inte, 

Stjärtmesen är jämnt spridd över hela atlasregionen, 

Gärdsmygen har en relativt gles utbredning vilket frangår av Fågelatlasen. 
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Nybadade gråsparvar Foto:Tero Niemi 

Näktergalen är spridd över hela regionen. Enligt kartan så förefaller den 

vara något knuten till sjöområdena och kusten. 

Härmsångaren är glest spridd i hela regionen. Arten är relativt krävande 

vid val av häckningsbiotop, som ofta utgöres ev lund och hagmark. 

Ängspiplärkan Förekommer över stora ,delar av regionen. Arten förekommer s�
väl på betade strandängar som på mossar. 

Rosenfinken finns företrädesvis utmed kusten och i Mälaromrlidet. Enligt 
fågelatlasen så saknas den som häckfågel i det inre av Sörmland. 

Ortolansparven tycks med ledning av atlasmaterialet vara mer allmänt 'spridd 

i mälardalen jämfört med övriga Sörmland. 

Gråsparven är som synes av utbredningskartan allmänt spridd i regionen. 

Pilfinken ser ut att vara lika vanlig som gråsparven om man enbart ser till 

de bägge arternas utbredr,ingskartor. Pilfinkarna torde antalsmässigt hs en 
viss övervikt jämfört med gråsparvarna men skillnaden har säkerligen mins
kat undex senare �r. 
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AVSLUTNING 

Förutom det sedvanliga tacket till alla medhjälpare i projektet vill jag 

dessutom tacka Sörmlands naturvårdsförbund sam bidragit med de pengar som 

sedan delats ut 1,am resebidrag till inventerarna. Jag vill också pasaa på 

att uppmana alla till att l1jiHpa till med fågelatlasarbetet under det sista 

inventeringsåret. Mer upplysningar om fågelatlasarbetet kan erh�llas från 

undertecknad eller Leif Carlsson. 

Adress till författaren 

B. Bergsgatan 13

611 34 Nyköping

tel. □ 155/87544 (bast.) 
0155/00100 (arb.) 

Sl.L'M<\fiV 

Adress till Leif Carlsson 

Munktellsgatan 12 9 

63J 44 Eskilstuna 

tel. 016/114181 

This article isa report an the progress af the Swedish Bird Atlas in the 
pravince af Stidermanland, east central Sweden. The results include nine 
seasons and the next year,1983, is the last year af Fieldwork. The distri
bution af havstrut (Larus marinus), silltrut (Larus fuscus), tamduva (Columba 
livia), skogsduva (Calumba □enas), turkduva (Streptapelia turtur), nattskär
ra (Caprimulgus europaeus), mindre hackspett (Dendrocapus minor), tretåig 
hackspett (Picoides tridactylus), trädlärka (Lullula arborea), korp (Corvus 
corax), nötkr�ka (Nucifraga caryocatactes), stjärtmes (Aegitt,alos caudatus), 
gärdsmyg (Traglodytes traglodytes), näktergal (Luscinia luscinia), härmsång
are (Hippolais icterina), ängspiplärka (Anthus pratensis), rosenfink (Carpo
dacus erythrinus), ortolansparv (Emberiza hortulana), gråsparv (Passar domes
ticus) and pilfink ( Passar rnontanus) are shown in maps. 
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Notiser 

Häckning av vitkindad gås 

Vid inventeringsarbete på sjön likstammen 82.□5.1L observerades ett per vit

kindade gäss Branta leucopsis st�ende på den lilla ön Kalskär. När jag land

steg 1vrte paret och cirklade ovanligt kac<lande runt ön. Efter en kort 

stunds sökande hittades ett bo dock utan ägg. Några äggskalsrester eller 

andra spår, som tvdde på att boet plundrats fanns inLe. När jag lämnade ön 

landade gåsparet åter på densarnna. 

Vid ett. återbesök 82. □G.□3 ruvade honan tryggt pe i. ägg. Såväl honan som 

nanen var metall och färgringsmärkta. Hanen konstaterades vara Född i vilt

gården på Östex �\alma jaktvåri:Jsskola 1980 och hade där obsexverats åter-1<0111-

rnen efter flyttning den 10.5 981 respektive 8.5 1982. Hanar var �ödd p� 

Skansen i Stockholm 1980 och flyttades tillsanimans med föräldrar + kullsys

kon till Öster Malma. Han hade året därpå observerats p5 Skansen den B. 1i, 

man har sedan återvänt till de marker där hon blev flygg. 

De vitkindude gässen på Öster Malma utgör en "fosterfi:iräldrabas" för åter

inplantering av Fjällgäss i den svenska f'jällvärlden. 

Häckningsskäret i sjön LikstBJJrnen Foto:Anders Bylin 



Ovan: Den ruvande vitkindade i klippskrevan. Foto:Anders Bylin 

Nedan: Den ruvande vitkindade g�sen i närbild. Foto:Anders Bylin 



Denna häckning av vitkindad gås t□rde vara den första i Södermanland 

utanför viltgården på Öster Malma, där de häckat sedan 1980. Tyvärr är inget 

känt om huruvida denna"häckning lyckades eller ej. Om någon av läsarna obser

verat vitkindad gås med pull i sjön Likstanrnen var snäll rapportera till 

undertecknad. 

Anders Bylin, Skälbyvägen 16, 611 90 NYKÖPING 

Projekt Flaktärna - En presentation 

Fisktärnans Sterna hirund□ instabila förekomst med snabba ��flyttningar och 

kraftiga populati□nssvängningar, har en längre tid fångat ornitologers upp

märksamhet. 

Med ambitionen att titta närmare på dessa fenomen, samt att möjligen få 

ett grepp om frågeställningarna till orsakerna, gjordes 1982 en totalinven

tering av det häckande beståndet i västra Mälaren. Undersökningsornr�det om

fattade alltså hela Målaren fxån Galten i väster till Aspön-Tosterön i öster, 

och matsvarade drygt en fjärdedel av Mälarens sjöyta. 

Tretton- kolonier hittades med sammanlagt 861 par. Den största kolonin 

fanns på St Blackhäll i Blacken och hyste 195 par. Västrnanlandsdelens störs

ta k□l□ni låg på Tallgås i Granfjärden (strax sydost Aggarön) och ståtade 

med 107 par. 

Bland mycket annat kontrollerades b□underlagen och knappast förvånande 

låg merparten på ett underlag av gul fetknopp Sedum acre. 

Efter försöksåret 1962 bildades 8.2.83 formellt Projekt fisktärna sam 

ett samarbetsprojekt mellan ornitologer vid västra Mälaren. 

Tre mål har f n fastslagits: 

+ Populationsö"vervakning genom årliga totalinventeringar i preliminärt tio år.

+ Specialstudier på särskilda s k referenslokaler skall tjäna till att ge

information om äggläggningstid, hur kolonietablering går till, ungpr□duk

tion osv.

+ Kartläggning av tärnlokaler, inkl potentiella sådana, med beaktande av ett

antal faktorer.

Leii.f Carlsson, Munktellsgatan 12 B, 633 t,4 ESKILSTUNA 

Thomas Skoglund, Bygatan 12, 724 66 VÄSTERl\s 



FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER { FSO) 

Utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologis<a Förening (SOF) □ch är 

huvudman för Hartsö-Enskär fågelstation. 

Föreningen är ideell och verkar för vidgad kä nedom om och bättre levnadsbe

tingelser för de sörmländska fåglarna samt att bland allmänheten sprida intres

se för ernitologi och naturvård. 

Detta försöker vi förverkliga genom en verksamhet sorn omfattar bl e 

• Inventeringar och andra undersökningar

• Arlig fågelrapportering

• Hartsö-Enskär fåg2lstation

Styrelse 

Ordförande Anders Byiin 

• Fågelskyddsarbete

• Tidskriften Fåglar i Sörmland

• Sammenkoms,.ter och exkursioner

Skälbyvägen 16, 611 90 Nyköping Tel 0155/41103 
Sekreterare Claes Svedlindh 

Abylundsgatan 29, 582 36 Linköping 
Kassi:ir Gunnar Sjöö 

Brenäsvägen 23, 641 35 Katrineholm 

Tel 013/144513 

Tel 0150/52071 
Övriga Mikael Ackelman, Rädvingevägen 14,613 00 Oxelösund 

Bo Altstedt, Diamantvägen 6, 611 44 Nyköping 
Anders Olausson, Storgatan 30, 642 00 Flen 
Per Torstensson, Dragenvägen 22, 632 33 Eskilstuna 

Medlemskap 

Se omslagets andrasida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELSTATION 

Stationen ligger i Sönnlands yttre skärgård rakt öster om Oxelösund och där 

utförs ringmärkning huvudsakligen under aug-okt varje år. I sam!Jand med märk

ningen genomförs ofta specialstudier. 

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

hackspettar och ugglor. 

Stationen bemannas främst av ringn,ärkare och assistente� från Södermanland. 

Upplärning och vidareutbildning av personal sker årligen och nya medarbetare 

är välkomns att deltaga i verksernheten. 

Medhm111er är också välkomna ett besöka stationen och Får rabatt på båtresan. 
Förlägg ing sker i tält. 

Kontaktman är Lennart Wahl�n, Oagagatan 10 A, 154 00 Gnesta 

Tel 015B/1064B 



Flygande guding Foto:Karl-Erik Häger 
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