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Varje vår 

Flock ePter flock väller fram 
!:Iver mig 
på båda sidorna 
svagt skrockande 
den svaga sydosten koncentrerar sträcket 
EJDER 

I hundratal, tusental, tiotusental 
fyller de skärgår'n med liv 

Varje individ har bestämt sig 
nu passar det 
tiden är den rätta 
kroppen är beredd 
platsen är utvald 
Allt sker fort från danska vatten 
runda Blekingehörnet 
bli räknad vid Ottenby 
t1l:lja sig för Ölendsbron 
Pl:llja vattnet mellan skären 
tvära över Enskär 

Och pltltsligt: 
välja ett namnlöst skär 
vara en del av det vi tar ftlr givet skall finnas där 
varje vi\\r 

Hanens praktfulla dräkt 
honans försiktighet och tillgivenhet 
Allt det underbara 
Det fungerar 
Bäst om inte människan konmer för nära 

•• _. en julidag har ejdrarna gjort sitt
F"tlr i år

Men de kommer igen 
varje vår 

Text och foto Lennart Wahl€!n 



Verksamheten vid Hartsö-Enskär 
fågelstation 1983� 
Hartsö-Enskär Blrd Observatory 1983 

Lennart Wahlen och Ull Widemo 

Verksemheten under den nittonde säsongen kunde genomföras ungefär som pla
nerats, med undantag för en vecka i september då personalbrist medförde att 
stationen på Enskärs södra udde var obemannad. Hästsäsongens ringmärkning 

skedde därför under perioderna 9.8-11.9 och 18.9-29.10. 

Häckningskontroller av skräntärna och alkor utfördes i maj - juli, och 
höksångarna inventerades n-er noggrant. Dessutom gjordes dagsbesök i området 

under åre�s alla månader utom februari. 

Hästfångsten blev anmärkningsvärt liten, men de kraftiga och ihållande 
västvindarna bidrog säkert till detta. Som exempel kan nämnas att de "stora" 

arterna kungsfågel och rödhake inte nådde upp till ens hälften av tidigare 

års genomsnittliga f1'ingstvolvm. 

Hökugglornas flyttning blev förstås den största positiva händelsen, men 

även en hel del andra intressanta observationer redovisas nedan. 
Under hästen besöktes stationen av många föreningar, skolklasser, andra 

grupper och enskilda, som alla guidades av personalen. 
Fr�n Föreningens sida framförs ett varmt tack till Nyköpings korrrnun för 

det ekonomiska stöd som Fågelstationen erhållit under �ret. 

AKTIVITETSPERIODER 

Janua-ri 1, B, 15, 16, 22, 30 Juli 2, 5-6, 8, 16-1?, 22-24 
Februari Augusti 9-31
Mars 20, 27 September 1-11, 18-30
April 6, 8, 16 Oktober 1-29
l·laj 23, 29 November 4 

Juni 4-5 December· 18 

Totalt 102 dagar, varav 76 under hösten. 

-1;1 leddelande nr 43 från Hartsö-Enskär f�gelstation 

2 Fåglar i Sörmland 17(1984): 2-18 



PERSONAL 

Fr�n stationsledningen Framförs ett varmt tack till samtliga medhjälpare, 

vilka tjänstgjort under en vecka □m inte annat anges. 

o ringmärkare Per-Eric Betzh□ltz, Jan Linder (2 veckor), Anders Magnus

son ( ¼), Gunna:r Myrhede (�·), Anders Dlauss□n (2), Hans 
Pettersson ( 1½), Gunnar Sjöö och Lennart Walilen. 

o assistenter Bo Altstedt (i), Göran Andersson, Per-Eric Betzt1ol tz (2),
Jens Engströ�, Per Gunnar-Eriksson, Hans-Olov Hellkvist, 

Roger Holrroerg, Björn Jansson, Anders Magnusson (i), 

VÄDER 

Augusti 

Mir ja Manninen ( ½), Ingemar Marklund, Jan M�reby, Rakel 
Sjäö, Andreas Sjöä, Samuel Sjää, Christer Stehag (½), 

Peter Sunesson samt pra□s Staffan Danielsson □ch Anders 
Paulsson. 

Månaden karaktäriserades av varmt och torrt högtrycksväder, med avbrott för 
ett par kalluftsutbrott norrifrån. 

P� Enskär noterades den högsta maxtemperaturen (+25°) den 10 och lägsta 
(+19° ) den 13 och 25. Mintemperaturen varierade mellan 10-17 grader, utom 
den 25, 29 och 30 då det var +7° som lägst. Månaden uppvisade ett litet 
temperatur5versk□tt vid Enskär. 

Sydvästvindar dominerade klart, den 13-14, 2� och 28-29 (I�) s2mt den 27 
(□) utgjorde enda undantagen. Oftast svaga-m�ttliga vindstyrkor, endast fyra
daoar med 10-13 rn/s.

-Månaden blev anmärkningsvärt torr, den 12 fäll 9 1ITTI och den 17 obetydliga
mängder. Detta motsvarar 15 % av genomsnittlig mängd för augusti 1931-60. 

September 
Mycket regnigt och blåsigt eft-.!rsom lågtr\,cken kom tätt från stider och syd
väst. Sista veckan do8k salig.

Högsta maxtemp +23 den 4, efter den S dock aldrig över +16° o8h lägst
den 25 och 30 med +9° . Mintemp 6-13 grader, utom den 29-30 rned +4 • Måm1dens 
medeltemperatur blev normal. 

Inledningsvis färakom vindar från öster, men totalt var det en klar domi
nans för sektorn SV-NV. Unde!' cirka femton dagar blåste det minst 10 m/s, 
och därav vid fyra tillfällen 15-20 m/s den 6, 19, 2!i och 28. 

Totalt fäll ca 140 mm regn, vilket är nära tre gå ger så mycket som nor
malt. Under 13 dagar minst 1 mm och allra mest den 11 rred ce 25 mm och den 
17 med ca 40 mm. 

Oktober 
Det blåsiga vädret fortsatte och blev ännu besvärligare än i september. Sam
tidigt var det □vanligt milt under större delen av månaden. Bakom nllgra av 
de många lågtrycken Från sydväst 9t_äJJJTiade dock mycket kall luft tillfälligt 
ned över hela landet 
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Maxtemp g_14 grader utom den 9 (+?°) samt den 25 och 29 (+5° ), mintemp 
4-9 grader utom den 9-10, 21

1
. 25 och 29 rned 1-3 grader, Medeltemperaturen 

ungefär normal vid kusten, 
Under 17 dagar uppmättes vindstyrkor om minst 10 m/s, hela tiden från 

sektorn mellan S och V, Landsort hade 21 m/s den 1g och 24 (VSV resp VI\IV), 
men även den 20, 23 och 27 blåste det hårt, 15-20 m/s. Mest ihållande 
kraftiga vindar förekom den 14-20 och 23-28, vilket liksom i september 
försvårade nätfi\'ingsten avsevärt. 

På Enskär uppmättes drygt 50 mm regn under främst åtta dagar (max 20 mm 
den 10), vilket är något mer än normalt. 

Sammanfattningsvis uppvisade hösten 1983 ganska normala temperaturmedel
värden trots vissa' värmeperioder", medan nederbörden totalt blev klart 
över normal mängd b'eroen,de på den blöta september. Unde.r· hela hösten 
noterades minst 1 mm under 22 dagar. 

Sydvästvindarna dominerade kraftigt och hösten blev osedvanligt blåsig 
i sep-okt. Totalt blåste det minst 10 rn/s under hela 35 dagar, därav 15-21 
m/s under 9 dagar. 

IMVASIONSARTER 

Under denna rubrik redaviss de s.k. invasiansarterna, vilka kännetecknas av 

att deras flyttningsrörelser uppvisar stora årliga fluktuationer. Arturvalet 
baseras på den lista som upprättats inom projektet N□rdiska invasionsfåglar. 
Ytterligare några aregelbunona Flyttare redovisas nedan under rubriken Obser

vationer. 

HÖKUGGLA Surnia ulula 
Minst arton individer □bser\/erades under perioden 28,8 - 29.10. Förutom 12 
rin9111ärkta, tre enstaka rastande och en rävdödad, så observerades två fåg
lar på sträck. De kom österifrån till Enskär och fortsatte sedan i nordväst
lig riktning, troligen in mot fastlandet, Beteendet är normalt för landba
serade arter s□m tvingats avbryta sträcket ute över havet i gryningen. 

Under de Föregående arton säsongerna har endast en hökuggla setts vid 
Enskär (711015). 

SPARVUGGLA Glaucidium passerinum 
En hörd mitt pg Enskär 27,8, 

HDR!'IJUGGLA Asio otus 
Två exemplar ringmärkta och ytterligare f'yra observerade under perioden 
30.9 - 25.10, 

PÄRLUGGLA Aegolius funereus 
Femtori _exemplar Fångade 23.9 - :21.10 1 därav sju ex 7-10.10. En svag invasion 
med ovanligt sen start,. normalt brukar de första passera i slutet ev augusti. 

SPILLKRÄKA Dryocoous martius 
Observerades under sexton dagar, främst i slutet av september. Fyra ex ring
lT)ärktes, möjligen lokala häckfåglar. 

STÖRRE HACKSPETT Dendrocopos 111ajor 
E,:,dast tra enstaka observationer 23.6, 1.10 och 9.10. 

"Höstens art" var höklik och dagaktiv. Foto: Ter□ Niemi 
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MINDRE HACKSPETT D2ndracopos minor 
T:r>e rinofl)ärkta och .ett �atal absei:-vatiorie;: däru":över {t:otalt ';1 dager, pel.;ar 
pe-att det var främst lokala Fåglar. 

-SIDENSVANS Bom!Jycilla garrulus
En flo�k om ,8 ex rastade pä södra Ens�är 15.1.

S1JÄRTM�S Aegithalos caudatus
Fyra obsQagar i oktober och totalt ringmärktes 53 ex, varav 38 ex 21.10 d�
närmare i□□ ex observerades. En liten och sen invasia'n, liksom 1982, dlii
fångsten blev exa�t lika stor som 1983.

SVARTMES Pieirus ater
Efter 1982 ars kraftiga Flyttning blev det nu en mycket avag rörelse. Fem
ex ringmärkte·s under fjorton obsdagar utspritt under hela !"Jästen. 

BL'Ar-1ES Parus caeruleus
DbserverEdes under 52 dagar (av totalt 76), varav e.g.s. dagligen efter 20.9.
F�ngsten, 83 ex, blev något under 'den "normala". l slutet av september Före
kom en liten fångsttopp, då 24 + 20 ex ringmäTktes 26.g resp 26.9. $ist
nämnda datum fångades även en fågel med Mdskva-rin�.

TALGOXE Parus major
Observerades under 74 dagar och ringmärktes i 109 ex, vilket ä ungefär
normalt.

NÖTVÄCKA Sitta europaea
Endast fyra observationer, :tt ex ringmärk�.

TRÄDKRYPARE Ce=thia familiaris
Svag förbiflyttrting, endast 33 ex ringmärkta under 39 obsdagar.

NÖTSKRIKA Ga,.rulus glandarius
Kraftiga flyttningsrörelser 28.9 - 12.1□, då minst 500 ex mterades under
tolv obsäagar. Ofta kom stora Flockar (max 90 ex) norrifrån och gjorde
strä□R örsök över södra Enskär. 32 ex ringmärktes.

NÖTKAÅKA NuciFraga caryocetactes
Två sträckobservationer: 2 ex 27.8 och· 1 e� 2.10.

GRASISKA Carduelis flammea
Fyra observationer av sma flockar 15-29.10.

MINDRE KDASNÄBB Loxia □urvirostra
En ungfågel som fangades 25.9 utgjorde den enda säkra observationen.

OBC:STÄMD KOR5r.JÄ8B Loxis sp
Endast tv� observaticnar i september och nia i oktober.

DDMHERRE Pl,(rrhula pyrrhula
Sex absdagar :i. aktol;le.r av n1:igra små flockat,. tre ex ring1,narkt.a.

F'äljande arter har � observerats under 'lästen 1983:
Fjälluggla Nyctea scandica, Gråspett Plcus canus, Vitryggig hackspett Den
drocopos leucc:t�s, Tret&ig hackspett Picoides tridactylus, Sidensvans Bom

by.cill_e. garrulu_s., Talltita Parus m□ntanus, Lappmes Psrus ci ctus, Snösiska

Carduelis t;ornemanni, Bändelk□.r3n·äbb Lox.la leucoptera, S'tBrre kor:mäbb

Loxia pytvapsittacus och Tallbit Pinicola enucleator.
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GRA61\s A,ser anser Har ökat i antal u,der de senaste åren. Nu bedi:lms 
15-20 par -äcka inom fågelskyddsomr�det oc7 många icke-häc�are ses under
våren/ sorrmaren.

GRAVAND TMo-rna tadorns Undei· våren som ,rest 13 ex, i juli sågs 
med 8, 7 resp 2 ungar. Troligen klarede sig åtmi stone del r av de 
s Lärs ta kullarna till flygg ålder. En vuxen med Lre ungr/lqlar sågs 
vilket var röstens sista nbs. 

tre par 
tv� 
20.a,

\IIGG Ayt ya fuligula Nykläckta ungar pg. ett skfir öster om Enskär 22. 7. 

SVÄRTA Melanitta fusca l"inst yra äe<ningar i :imrEldets östra del. Den 
17.7 observerad:s en hona r-ed en unge sant -re bon red B, B resp 7 "gg. 
Den 23. 7 såg3 en kull wed sex sm� u,ga-r, och den 20.B sågs Lv� kulla-r med 
nio resp Fyra ungar - !l'öjEge FTån vtte:-ligare tvi? häckningar. 

sc;ni:\qÄRNA Sterna cascia Kola-in so11 etablerades 1979 bestod nu av 71, 
µa:- (Roland Staav). 

S!LL3RI SLA Uria aalge i.□-50 ex sågs 23.5 och senare genomfördes rninst 
tre lyckad!:! häckningar på e:.;t S<!ir med t□rdmulekol□ni. Förutom ringmårk
,ing av 3 boungar och 5 vux.ia den 17. 7, kontt·ollerades sEJmtidigt en gam
mal f�gel nä7kL p� Stora K3rlsö 760709. 

TORD�1ULE Alca torda Som rrest sågs 350-1.0D vuxna f glar under våren, oc l1 
ca 150 pa. räckar i området. 71, boul'lgar och 2 vuxna ringmärktes 16-23.7. 

TOBISGRISSLA Cepphus grylle Övervintrade i området, tiotals ex sågs vid 
va:-je besök i januari. Atskilliga par häckar, 3 bou�gar ringmärktes 16-23.7. 

GÄ.GDSMYG Troglodvtes troolodvtes 
ha'lar sjö'lg 5. 6. 

En bebyggande hane s�gs 29.5 och två 

IÖKSÅNGARE Sylvia isoria Inventerades pd Enskär och intilliggande öar. 
Resultatet blev tre kullar, "'::rollgen ytterligare Fyra häckningar och tre 
revir pA Enskär. Dessutom observerades fåglar på tv� lokaler nordost En
skär. Ett tiotal �evir på Ensk''r är l nivå wed de rögsta värdena under 
1970-talet. I samband med "ängst av en vuxen fågel och er, nyss utflugen 
bounge, kontrollerades en hökså,gare som var märkt oå Öja {Landsort) 
Fyra · r· tidigare. 

"Grävg�sen" ':;rivs i sörmlärdska kus�vatten. F:ito: Karl-Erik Häger 



085!::RVA TIO�ER 

Under 1983 observerades inom F1'igelstaöonens verksa11hetsam-riide ·173 arter. 

Den ende r.ya arten vsr alförrädare, verfBr Lotela antalet observerade a;rtav 
1965 - 1383 är 228. 

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

SMAL□�! Gavia stellate Den 16.1 rastade två flocka.r am 28 resp 16 ex vid 
Storrö. U1der hösten rem obsar i aug-sep. 

GR/\HAKEOOPPrnG Podiceps griseqena Ett ex rastade vid Enskär 1.1, och ut
spritt under '1ela ti□sten siiigs 1-2 ex rasta ur,oer tretton obsdagar. 

SWRSKARV Phalacrocorax ca,ba Obser·Jeras nume;-a under hela !l.ret, men efr 
anmiairkningsvärt fatalig under vintern. Under januari sågs som mest etc tio
tal ex, i "ers-april 30-50 ex, 23.5 minst 15 ex, under juli max� ex, 21.9 
rastade 90 ex, 4.11 minst 200 ex samt slutligen endast 5 ex 18.12. 

SÅNGSVAN Cygnus cyg us Sammanlagt 10 ex sträckte rn□t sydväst under tre 
obsdagar 23-29.1□•

5.Ö.OGÅS Anser fabalis
28.10.

Drygt 200 ex sträckte SV unjer sju obsdagar 26.9-

GRÅGIIS Anser anser Svagt sträck under hästen, den största nocken ( 160 
ex) kom n□ITi fran och landade vid Enskär när stationen stängdes 29. 10. 

KANADAGÅS Branta canadensts Under vii!!"en s�gs ett par i ornr�det, men ännu 
är ingen häcknin� konstaterad. 

PRUTG'AS Branta bernicla Våmbservationer 1-lr mycket ovanliga, nu s5gs 
drygt 200 ex (tre Flocl<sr om vardera 70 ex) sträcka m□t nordost 23.5. Under 
1östen sedd 2-23.10 (8 daga�), förutom rastande smårlockar sträckte 60 ex 
mot sydväst. 

KRICKA Anas crecca En vinterobserva�ion: En hane rastade vid Storr□ 22.1. 

BRU'\1.0.ND Aythva ferina Sällsynt. Två hanar sträckte sydväst 8.?, ett ex 
Testade 13.8 och likaså 16.10. 

BERGAND Aythya marila Sällsynt. En hane 8.7 och två honfärgade 2'.a 
sträckte sydväst. 

EJDER Somateria mollissima få övervintrare, i januari som mest ett 30-
tal ex. Under varsträcket passerade ca 10 000 ex 6.4 och ca 8 000 ex 8.4. 
Den 29.5 s�gs minst 5 000 ruggande henar utanför Garkast. 

ALFÖRRÄDARE Polysticta stelleri En hona rastade på kvällen den 6.9. Ny 
stabionsart. Observeras inte ärligen inom Sörrn!ands rapportområde, men ses 
varJe vinter/vår vid landsort 23 km OM□ Enskär. 

SJÖDR.'!E Melani tta nigra I januari s�gs en hona den 16 □ch 22. Under t,ös
ten sju obsdagar 19.10-Lt.11, med som mest ca 20 rostande, ac:11 slutligen en 
rastande hona 18.12. 

KUNGSÖRN Aquila chrysaetas En subad vid Enskär 29.9 och en su:iad strax 
norr o� fågels�yddsområdet 18.12. 
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Antal obsdagar För 5vriga rovfåolar under hösten: 
8i1Jråk Pel'nis cl ivorus (2), havsörn Haliaeetus altiicilla (26), blii kärrhök 
Gircus-cyaneus 4.).,, duvhök Accipii;er. gent.ilis (20), sparvhök A. nisus (4n, 
ormvråk Bute□ bute·a (9), fjällvråk 8. la5opus (5), fiskgjuse Pandion halia
etus (16), tornfalk Falco tinnunculus (5, stenfalk F. c□lumbarius (9) och 
lärkfalk F. subbuteo (5).

Dessutom sags en jak.-/pilgrimsfaik Falco rusticolus/peregrinus den 19.9. 

TRANA Grus grus 9 ex sträckte SV 26.9, 

SAr\lDLÖPA.RE Calidris alba Ett ex rastade vid Garkast 20.8. 

9�Ä,,q51',JÄPPA Calidris maritima Under vintern/v�ren rastande i områdets 
östra del: 10 ex 15.1

1 
3 ex 16.1 och 22.1, 30 ex 20.3, 9 ex 5.4 samt 6 ex 

16. 4 . 

DVÄRGBECKll,SIN Lvmr,ocrvptes minimus Ett :?X flingades den .30. 9. 

Ytterligere 20 arte.r � observerades 1983, bl.a. 300 sträckande strand
skator Haematopus ostralegus 12.8 och ett sent ex 4.11, samt kustsnäppor 
Ca l idris canutus undec fyr3 obsdagar, som mest 20 ex 22.8. 

DVÄRG�As Larus minutus En ungfägel sträckte SV 31.8. 

TRETÅIG MÄS 'Ussa tridactyla En ä1dult sträckte 5V '3.9. 

BERGUV Bubo bubo Et� ex stöttes �å ett kalt sker 29.10. 

J□RDUGGLA Asio fle!flllleus TTe exemplar Fångades i okto�er.

GRt!NGtiLNG Picus viridis �itton obsdagar, dock endast en l septerrber oct1 
fem :!. oktober. Tre ex :-ingmä.rk.tes. 

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA Anthus ceryinus Tv� sträc�ande Fåglar, 27,.9 resp 9.10. 

MINDRE •LUGSMAPPARE Ficedula parva Observerades Fyra dagar 15-29.10. 

VARFÅGEL Lanius exeubitor Enda·s.t tvls observal:.loner. 

GRAsPA�V Pass,!r df rnesticus Mycket sällsynt besökare, men den'la höst d□k 
en l1ona upp v_d lägret nagra gånger i oktober. Blev nästan ny märkart n"är 
den dristade sig ett hoppa in i militärtältet ! 

\(! fTERHÄMPLlNG Carduelis Flavir□suis Ovanligt talrik 20-29. 10, som mest 
s�gs flockar om 50 + 20 ex 24.10 ocn totalt fångades 10 ex. 

LAPPSPARV Celcarius lapponicus Observerades fyra dagar 26.8-8.9 Sämt 2B.10. 

51\JÖSPARV Plectrophenax ni-valis Möjligen övervintrande i omredet, 1-3 ex 
observerades vid flera tillfällen i. januari och mars. Ur,de:c hästen tre □6s
d�gar i slutet av oktober, med max 50 ex, samt en obs 18,12. 

VIOESPARV Emberiza .rustica Endast en abs, 1 ex ringrnärkt 9.9. 
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Totalt ri'lgrnfaktes under solTllflclr oc:h h6sL 2 733 x av 75 artei·. Det Br en 

av de minsta t·&ngstvolymerna 60'11 bokl'ärts, och räknat t.ex. per ni:itti(llll1e 

är det den minsta någonsin. 

Talrikast blev som vanligt kungsf�gel, :rödhake och li:ivsångare i mämnd 

ordning, men .av de :vå förstnämnda arterna togs 1indr2 än hälften av nor

mal mängd. 

Följande hurdra-arter no erades: Kungsfågel (83<1), rödhake (306), löv

sångare (213), grå flugsnappare (115) och talgoxe (109), 

Fyra nya arter ring-närktes 1583: Gräsard, svärta, skrattmfo och hi:ikuggla. 

NL1 totalt 1L3 arter. 

Bland övrig Fångst kan nämnas gr2gås J, stenfalk 2, morkulla 2, skrän

tärna 10, nattskä::ra 1, blåhake 2, ortolr1nsparv 2 och vides;:iarv 'I, 

En vaksB'll snappa.re i grått. Foto: Karl-Erik Häger 
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Figur 1. Ater�ynd av rödhakar 
ringmärkta vid Hartsö-Enskär 
fågelstation 1965-83. 

(Recoveries of Robin, Erithacus 
rL.tlecula, ringed at Hartsö-Ens�är 
Bird Observatory 1965-83.) 
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ÄTERFYND OCH KONTROLLER 

Antalet återfynd under 1983 blev 15 stycken fördelade på 10 erter. Sex av 

•y"lden gjordes i Sverige, två i övriga Norden ocll resteri i övriga Europa 

och Turkiet. Fen av de inrapporterade fäglarna kunde fortsätta sin resa 
efter ringavHisningen, medan de tio övriga o?i ett eller annat sätt t,ade 

nätt sin defl nitivt slutliga destination. Eri av dern komprimerad i Form av 

en spyboll. 
Äret bjöd p� en ny äterfyndsart. En av r,östens rekordmånga nötakrikor 

blev skjuten nära \/ästerhaninge endast en vecka efter det att den ring-
111!lrktes oE1 Enskär. 

Sam vanligt kan mycket intressant utläs.is ul· rapporterna. InfornEtionen 

är dock ibl nd lite kryptisk. Det gäller s�rskilt den till Östtyskla,d 

"lyktade sparvhök sorr enligt texten är fångad och sliiippt i en ladugård. 

F rmodU gen Fihgades den i ladugården och ailäpptes förhoppningsvis utan
för. dndre tur hade den tardm le, som mötte den För dykonde Fåglar ar

liga fiskemetoden med nät. 
Et't av tlt! trle!vllge�te fynden 81· nog det av pärlug1Jlan, sam fi?mgades 

på Enskär 1981 och kantr;:illerades häckande i Gästri.kland våren 1983. □nek

lige'l ett skönt bevis för ett det inte bara är envl:!gsinvasioner. 

Även detta år erhölls ett snabbåtert'ynd av en ungfåg,!l som inte pejlat 
in rätt riktning innan de, �av sig av. En svarthätta, som märktes den 3.10, 

1\:er-anns efter att ha stoppats ,JIJ en glasl'uta i Norge 350 km Vl\!V E,skär. 

Årets "längsta" i!rte fynd ko11TT1er frän Turkiet där an ärv årets fätaliga 
lövsångaTe hittades, nen den unga kungsfågelhona som kontrollerades av 

ringm',frksre i fäilgien efter t:-e vec!,;::ir ade nog gjort en ä,nu större pres

tation·. 

Av de Fem frä11TI1snde kontroller soM här noteras finns två "utHimingar'', 
en blåmes f:-.\in Sovjet och en kungsf3gel rrän Estland. Mest intressant är 

dock sill�risslan, m�rkt p� Stora Karlsö som buunge och nu häckande vid 

Enskär som sjuåring, och den minst Femåriga häksangaren, en art. vars ut

veckling i den s:irmländska skärgifrden följs -ned start intresse. 

De svenska röcihaksrna f"lyttar enl i.gt Sverigeo fågl:Jr (SOF 1978) "i se;:il; -
början av nov t-uvudsakligen till de västra 1':edelhav!lländerna", er de: 
st!:!:111ter även För de allra flesta Enskiiirsrnä:kta fåglal'!'ia. 

Att stationen oc s� berörs av ostligare populationer rramgår av ect par 
Frenr,ande kontrolle:- frän R::innskär i stidra rin_a'ld (rnaj-sept ',9'13) ach Est
lan::1 (5-9 ok L 19rl). Oessut:im cinns tvs 11rterfyn:l i TiJrkiet (jan -71, resp 
-80), långt �ster :im de L "n:irmala" ··vervintri.ngsornråde,. T:-oligen ä:- clct"ta 
finska eller -;ys!c.a F�;ilar ll'�rkta p� rlyttr,ing förbi Enskär 13.10 resp 10, 10. 

Av da t,G rappcu·terade Ensk"'rsrnfö:-kta "�glsrna gälle::- !:I '<a,-'.;:'Oller J:l 
andra :-1ngri:·rkare. Endast Lre röcthakar rapp:irteras skjutna, '°em fångade oc�, 
tv"3 däd de v katt, !l'edan · 1 ru,n1:n öd' anges för ett tjugolal f�glar. SäkeTt 
har även rriE!nge av e senare f"tt åda9töten av mäns'<li.g hand. 

Samtliga återfynd/kontrnller på �iguren intill finns listade i fågel- is 
stationen:;; löpande �rsrapporter i FiS. 



'Aterfynd inrapporterade under 1983 (Recoveries received during 1983) 

Sparvhök 
5. 071.. 638

Tordmule 
7,069.2]0 

Pärluggla 
7.077.373 

Sädesärla 
2.692.919 

Rödhake 
AE 83,006 

(Accipiter nisus) 
1K M 06. 10. 79 

17.01.93 Cottbu!:i 51.3Bl'J/14.31E Horrow,ÖSTTYSKLAND 
(F8,gad ocr frisläppt i ladugård) 

(Alca tor:la) 
pull 17.07.79 

03.04.53 Ste,shuvud 55,4DN/14.1?E, Sk�ne 
(Funnen död i laxnät) 

(Ae�olius �unereus) 
�I�+ 03.09.61 

22.04.63 Storvik G0.37N/16.24E, Gästrikland 
(Häckande hor.a,kontrollerad av ringmärkare) 

("lctacilla alba) 
1K 02.09.&I 

01-08.10.83 Sundsvall 62.23N/17.1BE, Medelpad
(Funnen på vind) 

(E:-ithacus rL1!lecula) 
1K 02.10.81 

22 .1D.82 Bremen 53.0Si\1/08. 50E, VÄSffiSl'iLAND 
(Hade troligen flugit mot en husvägg) 

AE 99.738 1K 06.0'J.82 
�3. D2.83 Calonge t,1.52N/□3.05E, Gerona, SPANIEN 

(Funnen dcd, akänt hu� länge) 

AH 63.631 1K OB.1□ .82 
25.�□ .82 Bukowo 54.21N/16.17E 1 Koszalin, POLEN

(Kontroller2d av ringmärkare, ring PLG 1-1D36286 
tillagd) 

AH 64.531 1K 22.09.83 

Svarthätta 
2.025.532 

Lövsångare 
AE 19.798 

25.10.83 Sarras 45.11N/04,48E, Ardeche, FRANKRIKE 
(Funnlä!n död vid vägkant) 

(Sylvia atricapilla) 
1K M 03, 10.82 

16.10.82 Grue 6□.30N/12.05E, �edmsrk, NORGE 
(Nyligen död, Flugit mot glasruta) 

(Phylloscopus trochilus) 
11-1 26.06.83 

04.10.83 Mil3s-Mugla 3?. □3ru/27.56E, TURKIET 
(Funnen död, okänt hur länge) 

Kungsfågcl (Regulus regulus) 
S 61,104 1K+ M 24.09.82 

S 61.20? 

S 74,t..97 

16 

05.04.83 Christians□ 55.19N/15. 1 2E, Bornh□ln, DANMARK 
(Kontrollerad av ringmärkaTe, 21'\+) 

11-1 M 27.09.82 
□ 1.04.83 Falkenberg 56.54N/12,30E, Halland

(l\yligen död, flugit mot glas1•uta) 

11-1+ F 16.10.83 
05.11.83 Spa 50.30i\l/05.52E, Liege, BELGIEN 

(Kontrollerad av ringmärkare, 1K) 



Nötskrika ( Gan•ulus glandarius) 
6. 055.745 1K 07.10.83 

Bergfink 
2.825.&30 

15. 10.83 1Jästcrr.aninge '.:i9.04N/18.0EiE, SådermanlanC:. 
(Nyligen dcd, skjuten) 

(Fringilla montifringill�) 
1K M 20. 10.82 

Ot. •□ r, .83 Skanör 55. 25N/12. StlE, Skåne 
(Ring Funnen i spyball, tmligen av hornuggla) 

Frä!lillande kontroller 

Sillgrissla (Uria aalge) 
STOCKHOL 
9.540. 'i75 pull 09.07.76 Stora Karlsii 57.17N/17.58E, .:otland 

17. □7.e3 'i,111rsktir, Bälinge �8.l-1N/17. 31.E
(Kontrollerad på näc'<plots tillsarnrrns irod ungar) 

Pöksångare (Sylvia nisoria) 
STOCK�OLM 
3.265.926 2K+ 25.05. 79 '.ija 58.',GN/17.52E, Si::ldernanland 

J2.07 .83 E'lskär (kantroll2ra!:I nå häc;kninqslokal, hane) 

Kungs<>ågel (Rcgulws regtJlus) 
STDCKHJLM 
5 64 .L73 

MATS/\LU 
720.955 

10. 1 0.8? H�IITI'arön 59.15N/17.29E, Värnland
30.09.83 Enskär (2K+ F) 

':I'\+ F 28.09.83 5:irve 57.54N/2?.0'3E, ESTLt\lllO 
17.10.83 Enskär (1K F, vinge 54 11n, vik, 5,2 

Ringen ersatt med S 74.513. 

(Parus caerulcu s) Blfrnes 
MOSKVA 
0.078.470 �K+ 25.09.82 Rybachiy, Kaliningrad 55.0BN/20.42E, LITAUEN 

28.□9.83 En3kär (2��. vinge 65 rrrn, vikt 11,2 g)

Märk,ingarna oct, kontrollerna har gjorts på Enskelr (58. 41N/ 17. 29E), 
s··1inge sn, Södermanland då inget annat angeE. 

Understrukna r·ingnU11VT1!!:- anger att rin;ien har sänt!:: in till Ringmärknings
centralen (Box 50007, '04 05 5,ockhalrn). Följande f::irk□rtningar har använts: 

pull unge pil 'läc:kplatsen, oflygg eller fly9g (nestling) 

1K fågel i sitt rörsta <aler.derår ( bird in its fi rst vear) 

1K-t f�gel i sitt l'örsta <alenderä:- eller äldre (birj in its first 
year ar older) 

21'1 f:: igel i sitt andre kalenderilr (bird in its sec□cid year) 

2K+ fl:\gel i sitt andra kalend2riir eller äldre (:iird in its second 
y ea:r ar clde :- ) 

r', hane (mel2) 
F hona (female) 

17 



Pärlbeströdd lard2de hon pil ett E,eskär. Foto: Jan �in;i 

SU lARY 

The above paper is thEl annual report of' 1983 fro11 H rtsa-Ensl<är B.ird O�ser
vatorv (58.41'\l/17.2SE), in the archlpelego o" Söde:rm<Jn!Emd, 20at certral 
Swecten. 

The obsm-vatory u s rnanr:ed mwinly d..iring t,e autu�r up ta t7e ene of 
October ( 76 ctavs). Ir the a,.PTlller sorne stl.!dies o" the breeding bird Faun□ 
was made. NEstlings ar Razot•bill Alca torde ( 74) and Gu"illen10 t. Uria aalgE: 
(3) were rlnoed. 

!n tl"E' yea:- 2 733 birds f 75 spec::.:S WEI'e :-i,ged, with highest figures 
for Goldcrest Reg,.,lue reg.ilus (83L), Rot:i, Eri thac:us rubec:ula (305), hlillow
Warbler Phyllosco□us trochilus (213), Soc�ted •lycatcher Muscic�pa strtata 
(115) enct Grea- Tit Perus rnsjor (109). 

The FigJres Fm11 1983 is mostly rnuc:t- cmalle:- th3n the average of the 
earlier 10 vears. The s"b.-ong wir-ds �r□'ll Wcst pertisp,;: was one reason why for 
exa�ple tre Galdcrest R. regulus nd the R□bir- E. rwbecwla reached only 
atJ□L1t !,O % of -;;he normal sUTI. 

"The spc!cies □f the ye;ir" wes the Hi:IWk Owl Si..;rnia r;lula, wha migreted in 
tl,ausands ta sout,e:rn Sweden. Wi th rnis tnets 011 ::'1:'lki:!.:- w:re trep;:ied 12 H□wk 
Owls, and at leost 6 '11□r2 passed the □oscrve1:o;:-y. Earlier there was anly ane 
singlP. obsarvation tl ere. Rather g!'eaL Lrrupt:.on;; �Jtrre n□·ted also for Teng
malms Owl Aegalius funereus ( 15 ringed) and Jav Garrulus gla1•darius 02 
ringed, 500 seen). 

�1e:nu!3 i nkorrmet augusti 1964 

Lennart Wahlen, Dagagatan 10 Il, 5-'5� 00 Gnes::a 
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Hur många tranor häckar i Sörmland? 
How many Cranes Grus grus breed In Sörmland? 

Leif Karlsson 

Sveriges Drnit□J□giske Förening valde att till 1980 års inventeringsarter 

utse trane och smålom (Bylin 1980c). Beträffande tran�n framkom viss kri

tik mat denna ert som inventeringoobjekt p.g.a. störningskänslighet under 

häc1<nin�sticten. Dessa klag:imål framftlrdes även inom FSO. Vissa Ff:i::-sök 

gjordes därför att styra inventeringen tidsmässigt. 

1 INFO nr 46 och 1,? ( feb -resp maj 198D) meddeladus att det var lämpligt 

att avlyssna vissa områden i aoril och därefter göra en uppräljning i au

gui:.ti för kontroll av eventuella ungfåglar. Vidare önokades uppgi ~ter □m 

tranabservr.1tioner från åren 1976-79 för tt ko,iplettera bilden. Andra upp

gifter �om önskades var antalet ··ekande el.ler troligen häckande par, l□kal

engivelser, biotoobeskrivn_ngar, boote läge samt eventuellt häckningsresul

tet. 
Gad vägledning angående tranans häckningsbiologi har lämnats av Bylin 

(1980a). Att våre sörmländska trenar anländer redan i slutet av mars kan

ske irte alla känner till, liksom att de ibland ganska oskygga par man un

der sommaren kan se pi!\ åk-rar oct- våtmarker intill vägar vanligen fö· yngre, 

icke ännu könsmogna trsnor. 
Vill w.an veta mer om vårflyttningen fr3n kontinenten bör man läsa Aler

st2111 & B9uer ( 1973), där t.ex. sum,1an för antalet tranor som når Skandina

vien anges till 2L 000. Det innebär att dcygt 10 000 par, inklusive icke
hackare, finne i Sverige. Hu!' många Finns i Sörr.iland ? 

RESULTAT 

Inrappartetingen siv tranobservati□ner blev ganska bl1,1qsam, endast !16 rap
porter fr�n 21 rapportörer inkom. Ingen organiserad inventering tycks ha 

Förekommit, utan de :1esta rapporterna talar om slumpmässiga observationer 
i april sBmt n�gra knntr□ller Bv gamla kända lokaler, varvid konst0terats 

häckning eller närvaro av tranor. De tranor sam rapporterats på våren har 

i de flesta fallen ej följts upp i augusti. 

Den geografiska spridningen på rapporterna var något ojämn. De flesta 
kommer Från mellersta Sörmland, m2dan nästan inga föreligger från de västra 

delarna oc�1 ytt2rst Få Från l�olmårc:!en. 

�åglar i Sörmland 17(1984):19-21 
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Drsake-r till den dålir;a l'aoportering n .:a1 vara :len ovan r.!:i1r.nda kri t:ken 

mot inventer·nger, eller et.t det g_r rclati.11t besvärligt Att i1 vent a 0 rL n. 

D1:;;sutorn haller i många fall tranan till i □mdiden där orni bl ger- in�P. har 

sin3 ordinarie F.'igelmarker. Augusti är också "är '113nga "fal" tid att: i..igna 

sig lit fåglar. 

Det rappor�erades dock 11 säkra häckninoar. Från 5 ev dessa rappcrtera

dee sammanlagt I;! ungar ( ,5 1..."'lge oer l'}Ck3d räckning), vilket är mer än vad 

A-,lf!r ( 1977) och 8yli ( 1980a) angett. I övrigt noterades cl rka 20 tr□l i.ga 

l>i:icknin e:-, och des::utoll' c!.rka 50 tranor p;'!i "6 lokaler sa'll ej bedömts v 

rapportörer och ej heller följ� upo. 

Vr.d gäller �ranans biot8pval i. Sörmlands� är rl<Jterialet lilet, mer 

nycket tyder pll att .!"anan ofta väljer ,: risc!en med bl dvass i 1r2r clle: 

11i.nrlre utt:irkode sjöa-r. 

OISKUSSIDN 

Hur många tranpar häckar då i Sörmland 7 

Rappo:-tnatet'ialet tir !ungt ifr:1in hel':.äckande, ':.P.x. ko'll det in ytterst 

f' rapporte::- rr&n Ci:·e., 1976-79, varför en uppsket�ni 'lJ mlii-.te :;iö1•.ii:; I.Jase;a 

pli r'ippcirbrna Fr1i 1380 samt a losresul tat::!r 1974-82. A sl,asi 1venloel'inger 

täcker väl in 'r'\clm1irden och vUstra !:ömlt!nd, Möjlige;, kar, någon e, 1staka 

d.Jbbelräkni7g 'la skP.t!; i res:nemnnget nedom, trots nog�anna kort1•;:rlle= 

11ellen 1980 �rs rappat' er och atlasresultdter.

Under 1�80 rapporterades alltså ci1'1<.a 30 3dkr eller trol·ge hecknir.:;i r. 

Av de a:idra 16 lo'<alerna ,,ed tronobservat'ianer bedi:11s hälrL n varo. tBnl<b,rr-=i 

1 äc<lakaler. ""rån atlasinventeringen tillko'lner 12 rutor 'l'ed kr_te!"ie 11 

eller l1ögre. D1:zsuuom finns ·11 rL1t,nr ned kr' �erie 5-10. /\v dessa l1yser uao

BkElttnlngsvis 6 rutor ytter-ligare ett oa:- vardera. i:-5,-, 68 rutor· �a:- k-ri erie 

1-4 nn·.e:-:;i�s och i uppskettningsvis en fjäl""ledel nV des:ia kon �iven här.knL,g

ha s�ett (jrr Bylin 1qa'.b).

Detta ger naxin."'llt 73 par �a!flnanlagt. D!:!nn;.J upp:::ka t.nl, g -t:illTTier ll"!'>i m8d 

lng;;mar Nords beräkninG om 7'5 par .:. Siinla,d ("l!orc! 1977). 

Dr.i detö:1 sku::!.le mulsvara der p:ip lat.:.on som skr:der till häckning, vilket 

inte är rirrfjligt ,red t;ir,ke på antalet hilfpliga bi:i:;oper, !l:l finns dessuto11 
ett rät'llgt :::!est;'.jnd av 11ngre Feglr1r. Trana blir· <Ö srnoi:;en furst. vid L-Ci 

års dl:ler (Alili?n '9?'7). Där:'u= är LI t .:.nte ov;änt -I; att, inl-'..:.usive etlas

re!lulti'!ter !.lU'1l ju avser 11ång<1 år, trc:.nor otr;erverats o/; ca ·11.□ lokaler undar 

1CJ7□-talet. 

1'.\nvände:- n:in c!ärerroL endast 1je säkra häckriingarna s m utgemgupur1kt for 

be1·äkringar,a, se anger 3yli"'l ( 9SOa) et� e,dast :?5 % ,v paren -vckHs f" 
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"-r3m rlyi;gc1 UJ1gar. Detta gBr i så fall för 3örmh1nd rnir;st 2L häckande 

re- 1980. 
�lef'\ som !lagts nva'l, Nl1l'ds ( 1977) u:::i�skattninrt 0"11 ?5 häckande par är 

no;i gam1:.Ca :na. 

l\vslutningS•Ji - rik ,a_ et-t varrnt tack till samtliga rapl]arti.irer. 
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Fågelrapport Sörmland 1983 
Blrd Report from Södermanland 1983 

Hans Pettersson, Kent Carlsson, Johan Ehrlån, Jan Gustafsson och 
Leif Karlsson 

Denna sammanställning omfattar till Lrk/Srn, inrapporterade FågelobseTva

tioner av allmänt och regionalt intresse Från landskapet Södermanland (Srm) 

utom Södertörn under 1983. Upprop med precisering av intressanta observa

tioner inför denna sammanställning gjordes under hösten 1983 i INFO nr 61. 

Några arter och typer av observationer, som ingick i uppropet, har ej 

behandlats här. Dessa kommer att tas upp senare i sanmanfattningar eller 

separata artiklar. 

Föreg§ende rapport, som behandlade fågelobservationer från 1982, var in

förd i Fåglar i Sörmland 16 (1983) sid 41-59. 

Till 1983 års rapport inkom totalt 789 rapporter från 75 rapportörer, 

vilket är av ungefär normal omfattning. I nedanstående tabell redovisas 

antalet rapportörer och deras rapporter uppdelade. på olika delområden. 

Rapportörerna har förts till delområdena beroende på bosättning eller 

huvudsakliga verksamhetsområde. 

Del□mråde Antal rapportörer Antal rapporter 

Nyköping - Oxelösund 23 275 

Trosa - Vagnhärad 3 10 

Södertälje - Järna 8 117 

Gnesta 4 58 

·Strängnäs 4 76 

Eskilstuna - Kungsö_r 21 136 

Flen - Malrå<öping 7 85 

Katrineholm - Vingåker 5 32 

Bearbetningen av observationerna har liksom till tidigare rapporter de

lats mellan För-attarna. För avsnittet smålom - storskrake svarar Johan 

Ehrlen, bivråk - sothöna Hans Pettersson, trana - svarttärna Kent Carlsson, 

sillgrissla - tretåig hackspett Leif Karlsson och tofslärka - kornsparv 

Jan Gustafsson. En kortfattad väderöversikt för rapportåret har gjorts av 

Lennart Wahlen. 
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VÄDRET 

Januari 

februari 
�•ars 

April 
�13j 
Juni 
Jul"i 

Augusti 
September 

Oktober 

November 

Decem:ier 

Snöfatt_g □en rekord�ild, �.ex. +11,5° i Södertälje p� Tretton
dagen. Rekordmycket vatten i Östersjön, dryga metern över normal
vattenstånd under l 0ng tid. 

Rätt mild, solrik och nederbördsfattig. 
Mild och mycket nederoördsrik. Lågtrycksbetonad ocr, solfattig. 
Mild, nederbördsrik och extremt solfattig. 
Varm, extrent ,ederbördsrik och sclfa tig. 
Svel och ostad_g första och sista vecka, dä:emellen sol och värme. 

Varm torr och solig. Extrem värrnebtilje den 8-12 med upp till 3!i 0 • 
Därp• kraftigt väderomslag med åskfront. 
Varm, rekordtorr och sol.rik. 
Lågtryckens m&ned. Ärhu,dradets regnigaste. Inledningsvis värme
=ekord, sedan normal värme, solfattigt och åskrikt. 
Än,u en lågtrycks�ånad, extremt blåsig. Ovanligt mild men med 
tillfälliga kalluftsutbrott. '.�got regnigare än normalt. 

Arets Färs�a ordentligt kalla m�nad, mycket torr och solrik. 

Övervägande kall �n med en grön oc Fuktig jul. Dramatisk av
slutnin� �d orkan Vid Landsort. 

□BSERVATIO !ER

För observationer av sällsynta och svårbestämda arter, vilkas beskrivning 

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

l'örsta efterföljande årsrapport sedan de bedöcnts och godi<änts. Dessa obser-
vationer markeras med en asterisk. f:ir ja,-/feb-observationer, se även Wahl€?n(1983). 

SM'AuJi�\ Gavia stellatcl 

Rapporterad endast frän �artsä skärgård. Den 16.1 rastade 44 ex (LW) och 
under hösten gjordes fem observationer vid Enskär (H-E fstn). 

SIDRLO� Gavia arctica 
Dålig rapportering, endast en lyckad ,äc�nin� känd (GL). Arten borde stude
ras närmare som indikator på negativa -örsurningseffekter i skogssjäsrna. 

SMÄDOPP!NG Tachyl:iaptus ruficollls 
Tre vårobservationer: 1 ex Viylvattendammen, Oxelösund 4.3 (AH), 1 ex Haros
bron, i\lyköping 7.3 (KK) oc ' ex \/isbohamrnar, Gnesta 29.4 (LW). 

Under hösten ·1 ex vid Björnlunda (PEB, MM), 

SKÄSGDDPFING Podiceps cris:atus 

Vinterobservati□n2r: 1 ex Gorsingeholm, Strängnes -1L.1 (BÖ, LK) samt 7 ex 
p&i Fem lokaler vid kusten jan-feb (A'✓., AD, EH, MA, Lhl, HJ). 
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GRÄHAKEOOPPHJG Podiceps grisegena 

Ett ex Enskär, Bälinge 1." (LW) och 2 ::x Trädgårdsskär, Västerljung 1.5 (LW). 
Under höste� rapp�r�erad Från Enskär, 8äling2 11Ed 1-2 ex under tretton ots
dagar sam;; Strandstuguviken, Nyk::iping med 1 ex 4. 11 (AM, EH).

SVART��K�DOPPING Pcdiceps auritus 
Totalt rapporterad med 37 par från åtta lokaler. 

STORSKARV Phalacrocorsx carbo 

Sarrmarobservationer från skärgården: Sam mest 4 ex i Hartsö Fågelskyddsom-
råde under perioden 2-23.7 (LW) och 5 ex i Tru�b3daor nrådet, Oxelösund 26.7 (AB). 

Inlandsotmervetioner: 1 2x Sundbyh□lmsön, Mälaren 22.5 (KC rn. 1.), 3 ex 
Ridöarkipelagen, Mäleren 23.5 (AA) oc;h 1 ex Hjälmaresund, Öja 18.6 (LC). 

RÖRDRO� 6otaurus stellaris 
En vinterobservation: 'i ex Notholmsvi<en, 1-!jälmaren 26.1 (LC, TH, �'ll!o). 

Trots den milda vintern repp□7tP�ades unjer häckningstid endast 29 tutan
de hanar från hela 55rrnland. I Söde�fjärden, Mäl2ren fanns 1L hanar 1983, 
tve färre än året innan (LB). 

HÄGER Ardea cinerea 
H�ckning rapporterad �r�n elva lokaler rnec sannanlagt minst 88 par. Största 
kolonin Fenrs p1i Algön i Vngaren och räknade rtinst JO bon (GJ). 

Plötsligt dök han upp på den blanka ytan - svarthe�en. Foto: Ka�l-Erik Häger 



MHIDRE SÅNGSVAN Cygnus colu;nbianus 
2 ad + 2 juv Strandstuguviken, fllykpni7g i'l.11 (AM, EH). 

5�,NGSVAN Cyonus cyonus 
Tre häckningar !'apporterade: 1 par med i. unga1· i Flätt�jän, Ärla där arten 
häckat även 1981-82 (SF, LB, LC), 1 par med 3 unga i Dknasjön, Härad (L9) 
och 1 par med 1 unge i S.Kär:-lången, Mariefred (LB, ei:i). 

SÄDGÅS Anser fabalis 
Vinterobservation: 1 ex sågs vid Stadsfjärden och Kilaån, Nyköping under 
jan-feb (MA). 

BLÄSGÅS Anser albifrons 
2 ad Li llsjön, Flen 1-6. 4 (LO, 80, PEB, l"M) och juv Påls1..1ndet, Hölti 29. 10 
och 4.11 (MB). 

G�AGAS Anser anser 
Minst 19 inlandsräcknirgar Fr�n sex lokal= kända, som �est 11 kullar och 
totalt ca 100 ex vid Ålsta, Storsjön, G�singe 23.5 (LW). Detta är dock tro
ligen endast en liten del av dEn verkliga p□pulatio,en. 

Under hösten sågs rastanda nockar i Mörki:i-Tullgerno111råC11:t under perlo
den 3.7 - 13,11 med som mest över 2 000 ex 8.10 (JE, SC). I övrigt Fanns 
större flockar vid Stiderf järde;, Mälaren •ned mex 125 ex (LB), vid Kalwsjän, 
i\läshulta med max 160 ex (GL, lo!H) och vid Storsj"n, Gåsin e (LW). 

ETRIPGÅs Anser indicus 
Ett ex tillsammans med g1·ågäss vid Kalvsjtin, rfäsr1ulta 16-19.9 (GL, rJH) och 
1 ad, också med grågeiss, vid Tullgarn, Hälti 1.15.10 (JP, LW m. 1.) är de 
första obse_vationarna i Sörmland seda7 1572. 

SNöGAs Anser caerulescens 
Nio ex. återvände till Parken Zoo, Eskilstuna 26. t, rrBn trol.i�J övervintring 
i Örebro. Inga observationer under hösten (TH). 

VITKINDAD G/1.s Branta leucoosis 
Tolv observationer av 1-16 ex Frän perioden 15. 3-9.10: 2 ex Myköp_ings liamn 
15.3 (LW), 2 omärkta ex Aspa, Li.:dgo 6. l (LW), 1 ex Stensjön, Katrinel1olm 7. 11 
(PEB), 1 ex Mellanfjärden, Nyköping 9.i.. (JI), 1 ex Säderfjärden, Mälaren 17.4 
och 7 ex sa11'11la lokal 24.4 (LB, PHa m.Fl.), 3 ex Kylvattendalll'Tlen, Oxelösund 
15.5 (A"1, MA), 1 ex Lövsund, Runtuna 22.5 (KK), 2 ex Snäc:kviken, '\lyki:lping 
19.5 (JG), 1 ex Sjösafjärde'1, illyki:lping 8.8 (JI), 2 ex Snäckviken, Nyköping 
15.9 (AM,EH) och 16 ex 9ock;-iäset, Nyköping 9.10 (Tärnan). 

PRUTGÄS Branta �ernicla 
Tre flockar om vardera ca 70 ex sträckte förbi [nskär, Bäli11ge 23.5 (LW,). 

Fr�n hösten föreligger tio rapporter: 3 ex Strendstuguviken, Nyköping 
15.10 och 1 ex kvar '15.10 (AM, EH, BE}, 1 ex Sk2m1sundet, Mörkti 29-30.10 
(EA, MB, SC, JE) samt rastande småflockar och totalt 50 ex mot SV vid En
Ekär, Bälinge under perioden 2-23.10 (H-E Fstn). 
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Snatteranden är på väg att etablera sig i Sörmland. Foto: Karl-Erik Häger 

GRAVANO Tado�na tadorna 

Samtliga observationer under perioden 19.3 - 28.B kommer från kusten, och 
Framför allt Från området kring rJyköping-Dxelösund. 

Vid Strandstuguviken, Nyköping sågs max 30 ex 6.4 (AH, DS) □c!i 3 par fick 
ut 19 flygga ungar (JG, AM, EH). EU par häckade vid Mellskären, Oxelösund 
(BLj), ett par häckade troligen vid Tullgarnsnäs, Hölö (LKn, JP),, e.t par
sågs vid �larsäng, Oxelösund 21.4 - 25.6 (AM, E-1) och ett par sågs vid Bas
torpsviken 9.4 (CS). 

Från Har-tsti Fågelskyddsområde rapparterae som Jrest 13 ex. unde, våren och 
i juli fanns tre kullar med 6, 7 resp 2 ungar (LW). 

BLÄSAi\O Anas penelope 

Fåglar rapporterade under häckningstid (juni-jul-i) från "'yra inlandslokaler: 
Näsnaren, KatrineholJn .(AH, ,v,5), Nasen, Barva ( LB), Kärr vid .likars ::ityckebruk 
och Mörtsjön, Länna (AN) samt tv& kustlokaler: Sjörkarösund, Mörkö och Tull
garnsnäs, Hölö (JE, SC). En observation i skärgsirden: 9 ex rastade vid Storrö, 
Bälinge 2.7 (LW). 

Ing_en av observationerna tyder pä häckning. 

SNATTERAND Anas strepere 

Rapporterad Från sex lokaler under mars-juni: 2 hanar och 1 hona Skanssundet, 
Mtirkö 28.3 (JP), 1 hane 10.4 och 1 par 13.4 Sjörkarösund, Märkö (JE, SC), 
1 par B□ndkroken, Läggesta 25.u (se, JE,, 8), 1 par Hallbosjön, Stigt□mta 
17.4-1.S (PEB, AM, MA), 1 par SöderFjärden, f',älaren 1.5 (IS) och 1 par Tull
garn, Hölö 1.6 (JE:, HAm). 

Under hösten sågs arten vid Strandstuguvikan, �yköping: 
15.8, 3 hanar 17.8, 2 ex 2□ .s och 2 ex 5.10 (AM, EH, JG.), 
köping: 1 ex 21.8 (JI) samt Pilkrogsviken, Järna: 1 hane 
2 hanar och 1 hona JD.10 samt 1 hane 6.11 (JP, JE, SC). 
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STJÄRTAND Anas acuta 

Tre observationer från kusten under häckningstid: Minst 5 ex Björkarösund, 
Mörkö 31.5 (SC, JE m.fl.), 1 hane Strandstuguviken, Nyköping 4.6 (AM, EH) 
och 1 hane Tullgarnsnäs, ölö 3.7 (JE, SC). 

ÄRTA Anas guerguedula 
Ett bra år efter flera med Fä rapporter. Nu 14 hanar eller par Frä'n tolv 
lokal.Er under april-juli. Ingen konstaterad häckning, men ett par möjliga 
(JE, SC, LKn). 

Dessutom fem rapporter om 1-3 ex Från kusten under aug-sep. 

SKEDAND Anas clypeata 

En konstaterad häckning: 1 par fick ut 9 ungar i Örstigsviken, Nyköping (GE). 
I övrigt rapporterad med 10 hanar eller par Från nio lokaler under häcknings
tid. 

VIGG Aythya fuligula 
Två stora senhöstflockar: 5000 ex Strandstuguviken, Nyköping 9-19,11 (AM, EH) 
och 8000 ex Skanssundet, Mörkö 29.11 (JE). 

BERGA 1D Aythya rnarila 

Sex ex rastade vid Käftudden, Västerljung i slutet av februari (LW). Sågs 
under v�ren ovanligt talrikt vid Strandstl.llJUViken, Nyköping 20.3 - 28,5, 
med som mest 300 ex 1.5 (PEB, CS, MA m.fl.) 

Vid Enskär, Bälinge sågs p� sydsträck en hane B.7 och tv� hanar 21.B (H-E Fstn). 

PRAKTEJDER Somateria spectabilis 
En utfärgad hane rastade i Skanssundet, Mörkö 10.4 (EA). 

ALFÖRRÄDARE Polysticta stelleri 

Inte mindre än tre observationer, att jämföra med sex observationer under 
åren 1964-82. 1 par mot söder vid Femörehuvud, Oxelösund 4.3 (AH), 1 hane 
i praktdtäkt rastade vid Vattungarna, Hävringe 9.7 (LW) och 1 hona rastade 
vid Enskär, Bälinge 6.9 (PEB, MM). 

Juliobservationen är den första under sorrmaren i Sörmland. 

ALF/1GEL Clangula hvemalis 

Två inlandsobservationer: 3 hanar Klämmingen, Gåsinge 26.4 (MK) och 1 par 
Blacken, Mälaren 24.5 (KC, LC, HG, JP). 

SALSKRAKE Mergus albellus 

Under jan-feb fanns f�glar vid Mör�ö med som mest 32 ex 30.1 (JE, se, JP), 
Strandstuguviken, Nyköping med sam mest 21 ex. 15.1 (EH m.Fl.), Femöre, Oi<elö
sund och Tullgarnsnäs, Hölö. 

Största antalet under våren: 25 ex Snäckviken, Nyköping 9.4 (CS,MAn) 
Under hösten räknades 90 ex i vattnen väster om Mörkö 13.11 (JE). 
I december Fanns fåglar kvar på flera lokaler längs kusten. 

SMÅSKRAKE Mergus serrator 

2-3 par häckade i Likstarrmen, Frustuna. Tv2 ungkullar i mitten av juli (AB).
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GLADA Milvus mi!vus 
Ett EX abeerve�3t vld Dagöholm, Lerbo ,.s (PEB) och 1 ex st-r-äck�e .rrot J vld 
Hag3ys·ön, Husbv-Rekarne 1.5 (KC). 

HAVSÖRN Haliaeetus 2lbicilli! 
Inlandso!Jse.rvatione •• Et-;; tiotal vi ter- och vibobsErvatloner i •läl 1ren, 
med som r1est It ex i Granfjä!'den (LC, T''i). D1=ssL>tom 1 juv vid StenGjön, Storra 
Malm 9.1 (LP) och 1 ad Bibybran, Gil.berga '3.2 (f�EW Dl). Umi1:, hösten 1 ex 
.vi.d Söder järden, �:r:ilal'en C..12 (LB) och 1 ex Gorsjng:'!nol-n, Str·nririäoi •1.12 (Ll'i). 

BLÅ KÄRRHÖK Circus cyaneus 
\Jinterobservationer: En ad hane v· d G1:1yts gård, Blacks ta 20.1 (RE) ocn 2r 
hon· vid Gorsinge alm, StTängn�s 31.12 (�). 

□Ri✓.VRAK Buteo buteo
Rapporterna tyder pä tv� övervintrin9ar 1982/83: 1 ex vid Å�er (�In, PEO) 
och minst 1 ex pe Mörktl (JP IIA

1 
JE, SC), t1essutom ;:mstaka obse.rvBtianel' 

av 1 ex i 'IJykuping-Oxel1:isLJ11dsollJ'å::Jet (t�A, Er4). All taå nClrlnal . vervintrlng 
trots den m1 lda vinterr, se äver Wahleri { 1983). 

Inga decemberobservationer. 

FJÄLLVRAK euteo lagopus 
Vid Gorsin�ehe:lm, Strängnäs gjordes mänga observatlonei• av 1-5 ex under 
janU3ri (BO, LK, /3.rJ). Inga i "e:uuari, m1: däre11ot tre obse:-vati□ner 3v 
'i ex 1 ·nara (ED, U'>). Förutom dessa noter-ingar entrn:rt Fem spr-1 da observa
tioner av enste'<a ex (KC, LW, PEB, Kl'i, HJ). 

Inga decernbe.robservatione-r. 

KUNGSÖR�J Aguila dtrvsaetos 
Under jan-�eb gjordes nio observati:::in?.r av frl:lnist en~t.ika ungrti;il.er utspridda 
i rapportonn-ädet. 2 juv sägs doc\( vid S endön-eri, Gdljnge 20.2 (AO) och 1 ad 
vid Sofielurid, Näshulta 22.2 (OPn). 

Endast tv� dece�be�observationer: 1 subsd Sjörkarösund, Mörkö 18.12 (JE, 
SC) och 1 juv Bjti.rksk.i;;-, Elälinge 18.12 (LW). 

TORNFALK falcci tinnunculus 

Endast en kons;;aterad häckning i Nyktipingsornrådet (JC, EH AM, CS). □bse1•va
tioner av enstaka ex pä •,yra "ndra lokaler '<an tyds 06 ytte-:-l"gFll·e n1/igon 
häck;-iing. En tillbakagång jä'!lfärt med 1982 rs tte säkra oc'1 s_x rr,öjliga 
näcl<ninger. 

Vi ntErobservetioner: 1 ex LindbackE Nyköpin 19 och 25. 1 ( JG), 1 ex 
Eskilstuna reningsverk 5.2 (LC) och 1 ex Lästringe 6.12 (RK). 

LÄRKrALK Falco subbuteo 
Sex konstaterade häckningar (r-�, BA, Li�, GL, LC, Sti, KC1 sa'llt obsarvatlane-r 
tydande på ytterligare omkring ijtta hl:ickninga�. Dessutom observationer ur>
der hi:!ckningstid pi\ tolv endr.a lokall;?r. 

RAPPHÖNA Perdix cerdix 
Endast två observatione�: 1 ex tra�ikdtidat Byringe, Lgnna 21.4 (W.) och 
1 par Stensjtin, StorEJ Mal L1.5 (PEB). 
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VAKTEL Coturnix co"urnix 

Tre�ton spelande f�gler och en hästobservation är den högsta årssu111man se
den Lrk:s tillkomst 1964. De flesta (5 ex:) hördes i Eskilstunatre'<ten, varav 
minst 3 ex i ett område nordost om staden (�EW, CW, LC). Vid Stubbetorp, 
Dunker spelade 2 ex 17-19.5, men dödades vid slåttern 20.6 (TE). 

Ett ex stöttes vid Marsäng, Oxelösund 29.9 (JW). 

SM.IIFt,ÄCKIG SUMPHONA Po·rzana porzana 
Endast fyra spelande fåglar rapporterade, vilket är ungefär �1älften av 1J1e
deltalet för perioden 1951'-82. De hördes Vid F.d. Hö-rningssjön, Fors 11.5 
(HJ), Rölkärret, Dunkar 8.6 (Tul, RK), Svanviken, Nyköping 11-··12�6 (EH, AM) 
och Pilkrog, Järna 18+21. 6 ( SC, MN) • 

KOGM<INARR Crex crex 

Tre spelande fåglar rapporterade, vilket är något mindre 3n normalt. Vardera 
1 ex hördes vid Södertuna, Gnesta 12.6 (RL), Norrby, Aker 9.7 (J\r.J, RB) och 
Knoptorp, Sundby omkring 15.7 (HHm). 

STRANDSKATA Haematopus ostralegus 

En häckning i Hj�lm3ren: 1 psr med en oflygg unge på ett skär sydväst Stora 
Svalholmen, Öje 6.7 (LC'). 

Övrig., inlandsooservationer: 1 ex Hjälmaresund, Öja 1.5 (NEW, CW)., 1 ex 
passerade genom sjö- och åsystetnen 'vid Bla�sta, Gåsinge-Dillnäs 8.5 (RL), 
2 ex ,allgås, Granfjärden, Mälaren 22.5 (KC, SBt, GJo'), 1 ax södra Blacken, 
Melaren 23.5 (ÅA), 1 ex utanför Skillingsudd, Galten, Mälaren 11.6 (BNh), 
1 ex passerade genom Strängnässundet 14.6 (LK) och 1 ex hört vid Märksund, 
Båven 3.? CTH). 

SKÄRFl�CKA Recurvirostra avosetta 
Ett ex rastade vid Strandstuguviken, Nyköping 1-11.9 (B.J, JI, JG, BE, AH). 
A·rten observeras inte reg[;!ltlunrJet i rapportområdet, men flera tidigare fynd 
har gjorts vid just denna lokal. 

Mir.'DRE .STRANDP!PARE Charedrius dubius 
Åtta konstaterade häckningar (JG, JS, EH, AH, SC, BN, Gl'�, LC, Billh, KC). samt 
par eller varnande fåglar på ytterligare fem lokaler under häckningstid (JP, 
LK, BSn, CS, KC). 

FJÄLLPIPARE Charadrius morinellus 

Sex ex vid Marsäng, Oxelösund 18.9 (MA). Observeras inte regelbundet. 

SAOOLÖPARE Calidris alba 

Ett ex ras�ade på Garkast, Bälinge 20.a (H-E Fstn),. 

S�ÄASNÄPPA Calidris maritima 

Rastande Fåglar i Hartsö Fågelskyddsområde, Bälinge: Max 10 ex i januari (LW), 
30 ex 20.3 (AO,LW), 9 ex 6.4 (LW) och 6 ex 16.4 (LW). Troligen övervintrande. 

MVRSNÄPPA Limicola falcinellu3 

Ett ex rastade vid Tullgarnsnäs, Hölö 19.7 (JE, NL). 
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DVÄRGBE�SIN Lymnocrvptes rninimus 
En vårobservation av 2 ex vid Hallbasjön, Stigtnmta 3□.i. (MA., Al•). 

Fem höst□bservati□ner: 1 ex nätfångat vid Söde fjfu,den, Mäleren 9.9 ('LB)
och 1 ex på Enskär, Bälinge 30.9 (H-E Fstn). 1 ex rastande Strandstuguviken, 
Nyköping 28.9 (JS) och 15. 10 (EH, AM) samt 1 ex M:irsäng, Oxelösund 1L.10 (,JW). 

DUBBELBECKASIN Gallinag□ media 
Ett ex vid Hallbosjön,• StigtOfJlta 29.4 (MA). 

RÖDSPOV Limosa lirrosa 
Ett tidigt ex vid Emt17äs, Bergshamma-r, Nyköping 3D.3 (CS, NE). Flera obser
vationer Frlm Möl'kö-Tullgarno11råde-t □mFattande 2-4 ex: 1-2 ex Björ' arösund, 
Mörkö 23.5 - 1.6 (JE, JP, SC), 1 ex Tulclgamsnäs, Hi:Hö 2?�5 (MB) □cti 29.S
(SC, JE) sant 1 ex Sk<anssundet, Mörl<ö 29.5 tJP, SC, JE). 

MYRSPOV Limosa laoponica 
Ett ex sträckte stiderut vid Hartsö, i3älinge 9. 7 (LW) och 3'1 ex rastade vid 
Tullga-rnsnäs., Hölö 16.B (SC, JE m.fl.). 

STORSPOV Numenius arguata 

Två troliga häckniPgar (JG, AM) samt observationer Från ytterligerE 23 lo
kale.r under häckningstid. Arten specialstuderas. ft\r närvarande i Sörmland, 
rapport komm.er i FiS. 

RÖDBENA Tri�ga totanus 

Inlandsobservationer: 2 ex varnade under häckningstid vid Lövsund, Runtuna 
(KK) samt 1-6 ex på ytterligare sju lokaler (JG,. PEB, A□, UJJ,. LB).

DIJÄRGM.&s Larus minuws 

Tre observationer: 2 ad Näsnaren, Katrineholm 15.5 (AH), 1 juv Strandstugu
viken, Nyköping 27.? (JWn) och 1 juv Enskär, Bäl�nge 31.8 (AD). 

VITTRUT Larus hVoerboreus 
Två observationer från Fiskehamnen i Oxelösund, 1 ex (trol 4K) säge 12.2 
(EH) och 1 ex t2K) 4.3 (AH). 

HAVSTRUT Larus merinus 
Två inlandshäckningar i Hjälrnaren: 1 par med en □flyg� unge Sm�hällarna, Öja 
6.7 (LC') och 1 ad med en oflygg unge S. Skogsholmen, Oja 25.7 (LC). 

Häckningarna är de f�rsta konstaterade fr�n Sörrnlandsdelen av Hjälmaren. 

TRETÄIG MAS Rissa tridactyla 
En ad Enskär, Bälinge 9.9 (PEB). 

SILVERTÄRll!A Sterna p.iradisaea 

Inlandsobservation av 1 ex vid Grundsholmarna, Båven 28.5 {TH, TW).

SMÅTÄRJIJA Sterna alb:frans 

Ett ex vid Björkarösund
1 

Mö�kö 27.5 (JE). 
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SVARTTÄRNA Chlidonias niger 
En ad vid Läppe, si:idra Hjälmaren 25.? (KC). 

rur,KDUVA Streptopelia decaocto 
Rapporterad under häckningstid från Eskilstuna, Nykö□ing, Södertälje, Kat
rineholm och Strängnäs, varav rapporten från Katrineholm antyder en minsk
ning. I övrigt observerad vid Ludgo, Aspa 19.5 (AB) och Blackste, G�singe
Dillnäs 23.5 (RL). 

Under hösten sågs 15 ex vid Gorsingeholm, Strengnäs (LK) vilket är den 
hi:igsta rappor�erade sl.flMlan fr�n lokahin sedan 1974, då 63 ex. s/!igs i nav. 

TIJRTUROUVA Streptopalia turtur 
Ett ex Stenstugan, Östermalma 13.6 (AB, LvE,BÖg) och 1 juv vid Oxelösunds 
k□TTiTIUns växthus 7-8.11 (JW). Dan senare var mycket orädd ocl-7 kunde fotogra
feras på ca 1 neters avst3nd. 

f-.Öl�UGGLA Surnia ulula 

Höstens 11ycket uppmärksannade invasion drabbade även Sörmland. Omkring 60 ex 
är inrapporterade (främst från nov-dec), därav minst 18 ex vid Hartsö-Enskär 
f&�elstetion där 12 ex ringmärktes 28.8 - 29.10. Separat uppsats Följer i FiS. 

SPARVUGGLA Glaucidium passerinum 
Två konstaterade häckningar: Garskog, Gåsinge-Dillnäs (/,,IK) och Mellanmarviken, 
G�singe-Dillnäs (MK). Dessutom 2E spelande Fåglar p� tjugotre lokaler, och 
i öv1'igt två observationer i januari och fem under hösten. 

hOP.NUGGLA Asio otus 

Två spelande fåglar i Gnesta- rasp Strängnäsområdet och totalt nio häckningar 
f'rån Eskilstu,iil (Li), Nyköping (3), Trosa-Vagnhärad ( 1) och Södertälje ( n.

En klar nedgång från 1982, d� 39 kullar rapporterades. Nu hördes Första kul
len 25.G, den senaste 10. 7, vilket innebär medeldatum 3. 7 som ocks!i talar 
för ett bottenår för arten (jfr r,Jord 1978). 

:□RDUGGLA Asio flammeus 

Ingen häckning konstaterad, men rapporterad med 11 ex från sju lokaler under 
h!lckningstid. Detta är dei; klart högsta antalei; någonsin i rapportområdet. 

Jordugglan kanske häckade 1983? 

Foto: l✓.arl-Er.i_k Häger 



PÄRLUGGLA Aegolius �unereus 

Ingen hl:ickni.ng ri:ieporterad, men minst 3?. spelande Fåglar fran tjugonio loka
ler. Ett p3r vid �lskaren, Aker 14.2 (LW). 

Under hösoer ringmärktes 15 ex pli Enskär ( E rstn). och i NyKöping gjordes 
en kontroll av en Fågel l'ing'llärkL på Torö, Södertörn (Ut!). 

1\'ATTSKÄRRA Caprimulgus europaeus 

t,!inst 14 spehinae Fåglar repporte;:-ade, F:-ätnst från Kolmården oc Fjällvedan. 

KLJIIGSFISKAR� Alcedo a�tnis 

Ingen häckni 79 känd, men på tidigal'B häckning,,.lokal i Sträng äsomrädet sågs 
1 ex 24.•i oci, 1,? (, K). Tillffilliga vårobserv1:1tioner av 1 2x vid Pilkrog, 
Järna 1,5 (,JP) □er f.d. l�ngsjön, Nyköping 1 •. 5 (JG). 

Hästobservationer: 1 resp 2 ex vid Snlickviken/9t::an!lstL';juviken, Ny,köping 
11.11 (EH,. AM, PE3) och 1 ex Kylvattendammen, Oxelösund 16.12 (JW). 

HÄR"AGEL Upupa eoops 

Ett ex rastade på vägen vid -+.'!llsviken, Västerljung 24.4 (LW). 

MINDRE HACKSPETT Dendrocopos minor 

Endast tre konstaterade häckningar rapporterade. Arten minskar troligen 

T�T�IG HACKSPETT Picoides tridactvlus 

Häckning konstaterad vid Lilla Äs'<edalen, Öja 22.6. Två döda, nästan flygga 
ungar i avverkad tall ( □Pn). 

En hane uppvaktade h□ 13 1 km nordväst Igelblilen, V. l'ing�kar 15. i. ( LC). 
I tlvrigt 1 ex Örha-1rnaren, 1. Malma 1. L (LC) och 1 hane Storskogen, L. Malma 
'1. 5 (KC). 

RÖDSTRUPIG PTPLÄRl�A Anthus c�rvinus 

rv� ex rastade vid Strandstuguviken, \Jyköping 9.� (JG) och 1 ex Vid Pilkrog, 
Järna 23.5 (JP). 

GULÄRLA Motacilla Flava 

12-14 konstaterade elle:- troliga tiäcknir:;iar (J�, 5C, CS, LK, LB, JP).

FORSÄRLA Motacilla cinerea 

En sjungande hane sydos, Flervoo, MelläEa (KC). 
Tillägg 982: 1 ex rastade på norra En:1kär, Bälinge 22.9 ( TL), vilket- var 

företa observationen vid Fllflelstationen. 

STRÖMSTARE Cinclus cinclus 

En häckning (RK), se sep :i;at art ··kel tletta l1ärte. 

·sLÅHAViE Luscinia svecica

109 ex ringm�rkta vit.l Ö1·sundet, Sdde!'fjfu'l'.len, Målaren 20.8 - 18.9 (LB).
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Två profiler _ Söde�fjärdens vassdjungel - Lars Brcberq v�ger en blehake. 
Foto: Tero Nie111::. 

SVART RÖ!>STJÄRT Phoenicurus ochruros 

En häckning SE1!71t ytterliga:-e tv!i ::iar □t,se:-verade inorn Oxelösunds järnverk, 
Oxelösund (JW, EH). 

Rlil!GTF!AST Turdus t::irge::i us 

En hona vid Pilkrog, Järna 1.5 (JP). 

BJÖRKTRAST Turdus pitaris 

En kraftig invasion under åre�s sista rn�nader. 
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DUBBELTRAST Turdus viscivorus 
Vinterobservationer: 1 ex Hesselbyholm, fogdö 6.2 (LK), 1 ex Ekholmen, 
Blacken, Sundby 19.2 (LC) och 9 ex i december (EH, PEB, MA, JW, AM, LK, JE, KC). 

FLODSÅl'JGARE Locustella fluviatilis 
Atta sjungande hanar rapporterade. 

1 ex Söräng, .Mi:irk-ö 1,+8.6 (JP), 1 ex Stensholm, Jäder 6.6 (SF), 1 ex vid 
Ängsstugans koloniområde, yki:iping 13.6 - 27.7 (BJ, JI, EH, AO, AM, CS), 
1 ex Jullen, Hjortsberga, Vå!'dinge 17-27.6 (LW, se, MB) samt 2 ex sermia lo
kal 28.6 (LM), 1 ex öster Länna bruk, Länna 30.6 - 14.7 (Il.�, B�), 1 ·ex väst
l'B Säbyviken, Torpa 2.7 (91\lh) och 1 ex öster Skillingsudd, Kurigsör '7.7 (81\Jh). 

BUSKSÅNGARE Acrocephalus dumetorum 
En sjungande hane Ärendal, söder Gnesta 29.6 (LW). Nionde fyndet i rapport
området. 

KÄRRSÅNGARE Acrocephalus palustris 

En minskning till 17 sjungande hanar efter rekordet 25 hanar 1982. första 
observationen vid Pilkrog, Järna 23.5 (JP) och den sista vid Hornsund, Flen 
3. 7 (Tli). En häckning påbörjades, se separat meddelande i FiS 1983 nr 2 s. 76
(EH, AM).

TRASTSA�lGARE Acrocephalus arundinaceus 
Sex sjungande hanar, en vardera vid Malmasjön, Ludgo 9-30.5 (AB), Näsnaren, 
Katrineholm 15.5 (AH), Mellsjön, Buskhyttan 25.5 (JG), Avlasjön, G�singe
Dillnäs 29.5 - 19.6 (RL, LW), Hollandetsjön, Gåsinge-Dillnäs 12+19.6 (AL) 
och Hasselö, Oxelösunds skärgård 24-25.6 (.l.!Jn). 

HÖKSJINGARE Sylvia nisoria 

Inventering i Hartsö-arkipelagen gav 10 revir på Enskär, varav 3 bofynd, 
samt ett =evir Fårudden, Hartsö och en hane tillfälligt på Brudskär (LW). 
Dessutom ett revir Björkarösund, Mtirkti 23.5 - 3.7, vid ett tillfälle(26.6) 
sågs 2 ex (JE, se, MB) 

GRANSÅNGARE Phylloscopus collybi ta 

Tv§ observationer utanför den egentliga flyttningstiden: Sundtorp, söder 
Strängnäs 23.5 (BÖ) och Sparreholns ekhagar 29.5 (RK). 

M!I\ORE FLUGSNAPPARE Ficedula parva 

Sex vårobservationer och en från hösten: 1 honfärgsd f.d. Längsjön, Buskhyt
tan 23.4 (JG), 1 ad hane sjöng Husby,Vansö 20.5 - 13.6 (LB), 1 ung hane sjöng 
0a.']l;l$äng, Kjula 23.5 (TH), 1 ung hane Sundby säteri, Malrnköping 29.5 (TW), 
1 hane sjöng Hö�ningssjön, väster Eskilstuna 7.6 (TH) och 1 hane sjöng vid 
Malma kvarn, Maln,köping 12-26.6 ( TW). En ungfågel ringmärkt Nyköping 8.10 (UW). 

Dessutom observerad p� Enski:ir, Bälinge under fyra dagar i oktober. (H-E Fstn). 

HALS8A[1JDSFLUGSr.Y\PPARE Ficedula albicollis 

En hane Hanstavik, Södertälje 1-2.5 (JE, se, MBt) och en sjungande hane 
Mellsjön

1 
Buskhyttan 13.5 (JG). 
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50-1.'-'ARGYLLING Oriolus oriolus 

En an2 sjöng vid rfäsnar.en, KstrinehOlm ?.6 (AH). 

RIIKA Corvus Fruoileous 

En adult f�gel stationär vid Pilkrog, Järne 27.2 - ?.5 (JE). 

,STEGLITS Carduelis carduelis 
Rai]p□r.terarl fr&.n �tta lakaler under häckningstid. Därav en trolig häckning, 
.d2 ett par samlad!:! bomaterial vid Tullgarns slott, Höl1:l (JE'). 

VI�TERHÄMPLING Carduelis "lsvi:tiostris 
Tjuga e� rapporterade från fastland�t under hösten-vintern. 1 ex Strandstu
guviken, r,Jyktiping 26.5 (PEB}, 2 ex Arri!:i, Nvköping 21.10 (EH), ? ex Braby
viken, rur.t:io 3,11 (TN), 9 ex Täcka udden, Nyköping 4.12 (J�) och 1 ex Sten
viJ(, Dx1<Uisu'1d 15,'i2 (MA). 

Ovanligt talrik på sträck vid ::nskär, Bälinge i slutet av Oktober, bl.a. 
ringmärJ<tes 10 ex (H-E Fstn). 

BÄNDELKDRSNÄ88 Loxia leucopte1'a 

En tiane �jöng vid lasc1reUet, r·Jykäping 14.4 (JS). 

STÖRRE KORSNÄBB Loxia oytvoosi ttacus 
FBl11 ex Femöre, Oxelösund 1.'I (LO), 4 ex Källtorp, Sädertslje 3.1 (LM), 5 ex 
Stendöz-ren, Bälinge 24.2 (PEB), 1 par Ena:-en, Nyköping 7.5 (JG)', 2 ex Kung 
!'\arls grustag, Kungsör 12.5 (85n), 5 ex lävsji:in, Nyköping 1B.9 (JG), 6 ex 
Sti:-andstuguviken, Nykö□ing 26.-9 (JS) och ca 25 ex Gälkhyttan, Nyköping 5.11 
(AM, EH, MA, JG). 

ROSEl\fl(IJK Cal"p□dacus ervthrinus 

Tre h�okningar: Linudden, �yköping (GE), Äng9stugans kol□riiomr�de, Nyköping 
(kol□'liägare gm C5) ooh Tullgarn9 slott, Hölö (JE). Dessutom fy�a-tr□liga 
häckningar (JE). 

Totalt ca 150 ex rapporterade, vilket ·är nästan en fördubbling jämfört 
med 1982. Samtidigt allt fler fynd i inlandet. 

TALLBIT Pinicala enucleatar 

Minst 8 ex 5trc1·ndstuguviken, Nyköping 2J-2Li.11 (JS) och 1 ex Krarnbol, KEitri
nEhalm 26.12 (AH). 

STEi'1'iNÄCK Cocc□thraustEs coccottiraustes 

36 ex tapportejade, mest under vintersäsongen men Frän Fem lokaler under 
häc1<ningstid. 

LAPPS_PARV Calcal:ius lapp□nicus 

Från 26.B - 26.9 rapporterades 110 ex, som mest med tv� flockar den B.9 ,På 
50 ex vid Enskär, Bälinge (A=:8) och 20 ex vid Marseng, Oxelösund (EH}. 
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SNÖSPARV Plectrophenax nivalis 

Ca 110 ex rapporterede under vinter-v�r 7.1 - 10.4 och ca 40 ex höst-vinter 
4.11 - 28.12. 

VIDESPARV Emberiza rustica 

En ung hane ringmärktes P6 Enskär, Bälinge 9.9 (PEB). 
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nart Pettersson, LSt=Leif Stäl, LvE=Lambart von Essen, LW=Lennart Wahlen, 
MA=Mikael Ackelman, MAn=Mats Andersson, MB=Magnus Brand el, M8t=t-1ats Blom
qvist; �lJ=Mårten Johansson, Wi=Mats Karström, f'Cl=Majt Olsson, �=Nirja 
Manninen, t��o=Mikael Noren, r\S=Mikael Stenros, I\JEW='\lils-Erik Wallin, �.IH= 
Nicke Helldorff, NL=i'J .Linde, OPn=Olle Philipsson, PBa=Peter Barl•ögård, 
PEB=Per-Eric Betzholtz, PHa=Pedro Haglund, PÅH=Per-Åke Hägerroth, RB=Rolf 
Bengtsson, RE=Ragnar Edberg, Rl:i=R□ine Gävert, Rl-l=qaoul Karlsson, RL=R□lf 
Larsson, RLi=R□land Lindell, SC=Stefan Clason, SF=Sten Fredriksson, SO= 
Stig Olsson, 9J=Staffan Östrllm, TE=Tage Eriksson, TH=Tony Haglund, TLn= 
Tommy Larsson, TN=Tero r�iemi, TS:Thomas Skoglund, TW=Tage Wahlberg, UR= 
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SLJ.Vl'-1ARY 

The annual report ebove c□vering 1983 deals with records of rare and less 
c□mrnon birds ,md with interesting □ccu.rrence af otherwise c□mmon birds in 
the province af Säderrnanland, east central St,,eden. 

Manus inkommet oktober 1984. 
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Strömstaren som häck.fågel i Sörmland 
The Dipper's Clnclus cinclus breedlng status in Sörmland 

Raoul Karlsson 

Enligt Sveriges fåglar (SOF 1978) häckar strcimstaren 11vid rinnande vatten, 

oftast i anslutning till forsar, i hela landet." Förekomsten anges dock �om 

ojämn och som sällsynt i södra Sverige. 

I Sörmland är strömstaren nästan okänd sam häckfågel under senare år, 

endast en observation ev en ungfågel i Båven 25.6.77 (f'i:!tterss□n m.fl. 1978)· 

är publicerad. Därför kan det vara av intresse att redogöra för några nya 

fakta från centrala Sörmland, både av historisk och aktuell karaktär. 

Malmköping_s skolors 'äggsamling •innehåller bl.a. ett strömstareägg insam

lat vid Smedstorps kvarnfall någon gång under 1930-talet. Vid dessa två 

vattenfall fanns strömstaren som häckfågel även under 1950-talet, bofynd 

gjordes 1954, 1957 och 19_59 av Tage Wahlberg. 

Ett annat vattenkomplex är ån mellan Björndammen och Stålb□ga, den rin

ner genom Vårsjön till sjön Eklången och innehåller tre vattenfall, Enligt 

ortsbefolkningen skall flera par strömsta.rar ha häckat där under 1920- och 

19.30-talet. 

• Under senare år finns den ovan nämnda Båven-□bservationen från 1�77 samt

en rapport om en ungkull vid ett vattenfall intill Skeb□kvarn 1980 (Rolf

Pettersson). Dessutom gjordes 1977 åter ett bofynd Vid Smedstorp (Tage Wahl

berg)·. Det finns ocks/3 en obekräftad uppgift om häckning i Nävån 1979, och

runt vattenfallet. vid BErga säteri, Stålboga har under många år iaktti'lgi ts

strömstarar under omständigheter som tytt på häckning.

Vå'ren 1983 bestämde jag mig för att undersöka ett större antal forsar 
och gamla kvarnar För att försöke hitta fler häckningsplatser. Många lokale:r 
var emellertid olämpliga p.g.a. betonggjutningar, smutsigt vatten eller 
inget riktigt fall. 

Men när Tage Wahlberg och jag kom till Smedstorpsfallen blev det napp. 
Där fanns gattorn vit spillning på stenarna i och utmed forsen, strömstaren 
själv dök som bäst efter basfödan husmaskar. Fågeln sågs även sysselsatt 
med bobygge, men detta bo raserades några dagar senare a� en nedfallande 
sten, 

Sarmia dag besökte vi även Stålboga, där det blev ännu bättre resultat. 

Strömstare Fanns på plats och ett färdigt ytterbo hittades vid fallet, i 

en 10x15 cm trekantig öppning i muren låg boet 10 cm in. Vid återbesök ett 

par veckor senare, den 25.4, var y.tterb□et något raserat men innerb□et 
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klart av torrt fjolårsgräs och asplöv. Den 7.5 innehöll boet fyra ägg, och 

den 15.5 var dessa kläckta. Vid nästa kontroll den 15.6 syntes en av ungarna 

på en sten i forsen. Boet fanns då kvar för eventuell återanvändning kom

mande år, vilket förekorrrner. 

Att personer som bor grannar med de häckande Fåglarna inte sett skymten 
av dem, kannan förstå när man läser t.ex. Rosenius (1905-55). 

"Det var det vetten som levde starkast, han älskade det som rörde sig i 
yrande fart, och det som var genomskinligt klart som en källa. 

Det är Först och sist forsarna och fallen han vill ha, och han finner 
sig lika väl som ödemarksfågel uppe i de nordsvenska obygderna, som i sä�l
skap med människorna och deras kvarnhjul och dammbyggnader i kulturlandet. 
Han misstror människorna mer än den lille gärdsmygen, men ändå konmer han, 
för vattenvirvlarnas skull. Och han kan våga sig i deras närhet, ty han är 
en slug fege! och förstår att smyga bort i rätta ögonblicket." 

Sammanfattn:ngsvis kan man anta att strömstaren är en ärlig men mycket 

sällsynt häckfågel i Sörmland, och att den säkert var betydligt vanligare 

för 50 Br sedan. D" fanns otaliga sm� kvarnar med fall som erbjöd goda häck

ningslokaler, denna brist är idag säkert en begränsande faktor liksom den 

allmänna vattenkvaliteförsämringen. 

Men målmedveten eftersökning med öronen på helspänn kan nog ge resultat 

på Fler håll i landskapet, och jag är intresserad av rapporter cm lämpliga 

l'lllckningsbiotoper så att studien kan fortsätta. 

Avslutningsvis kan tilläggas att en häckning genomfördes vid St&lboga 

även 1984. 
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Sörmland 19n. Fåglar i Sörmland 11:1-18. 
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SUMMARY 

Nowadays the Oipper (Cinclus cinclus) is a 
rare and almost unknown breeding bird in the 
province af Södermanland, east central Swe
den. Same historical and new data are pre
sented here. 

Manus inkormiet april 1984 och kompletterat 
november 1984. 

Raoul Karlsson, Trädg�rdsgetan 13 C, 
S-6Y □ 32 Malrrköping

Strömstaren - häckfågel och vinterbadare. 
Fo·o: T:ro iemi 



Smått och gott lokalt 

Tärnan har landat 

Här kommer lite information Från Tärnan. 

-Vadå Tärnan? kanske du undrar.

J□, det är den nybildade Fågelföreningen i Nyköping och Oxelösund, som i

fortsättningen ska försöka presentera sig med bl.a. obsrapp□rter, projekt

meddelanden och kanske ett eller annat mer lättsmält, typ kåserier (anti

rapporter).

Föreningen startade i september 1983 utifrån en hittills oorganiserad 
skådning i denna del av världen. Kanske en ankda11m, men desto bättre. Det 
Finns sedan länge gott om Fågelintresserat folk här i trakten. Vi vilar 
med andra □rd på en g□d lokal tradition. En vit Fläck på lokalföreningarnas 
Sverigekarta har nu Fyllts. Vi har startat med god art utan att i blindo 
rusa 111Jt□rerna. 

Syftet med Tärnan är att organisera fågelintresset i trakten, att bygga 

en plattform för att undersöka och skydda Fågelarter och fågelmiljöer, att 

komplettera FSO med lokala aktiviteter (vi är dock fristående) och att För

söka tillgodose både nybörjare och hårdskådare (forskare och kTyssare) med 

en Fantasifull meny. Vi har lagt tyngdpunkten på en mer anspråkslös orni

tologi där "vanligt" Falk får plats. 1-!årdskildare klarar sig alltid änd.%. 

Vår målsättning är att bli en trivsam och seriös förening med bred upp

slutning. Och hittills har stämgaffeln fungerat bra. Vi kan skratta. 

Från septentler 1983 till ocr med maj 19l¼ har vi haft 12 exkursioner 
och 9 inomhusträffar med god uppslutning Från medlenrnarna, som i maj upp
gick till strax över 10□• Föreningens emblem, en flygande s�räntärna (se 
vinjett) finns bl.a. upptryckt på tröjor som stärker den livgivande "Vi
känslan (80-talets filosofi?). 

Men det Finns ingen garanti mot något här i livet, så vi kan inte annat 

än hoppas att det går bra även i Fortsättningen. Låter de-t lockande kan du 

efter moget övervägande sätta in 25:- på postgiro 476 77 25 - 7 och sälla 

dig till Tärnkolonin. 

Jörgen Israelsson 
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Meddelande nr 1 från Snäckviken 

Tärnan och Oxelösunds fältbiologer har med stöd av bl. • lilnm1ty 1•t1 loo11a 

naturvårdsenhet startat ett projekt under våren 1984, doL a.k. 11Sr1Uckvik -

projektet". 

Avsikten med projektet är att under i första h·nd 5 1• 1111d1•ru/\ J !:it.1•nncl

stuguviksområdet sydost Nyköping genom ringmärknings- och ribm•,·v 1l,.IL11 Vf!l'k

sam,et. Ett syfte är att studera hur viktig lokalen är rtlr 1·u umlti f'/\r,1 I? , 
om det är l<ortt.:.ds- eller långtidsrastare. Ringmärkn1n')i.?n h· upunln l. 1 nn1•11t1 

på vissa arter eller artgrupper, såsom ängspi,plärko, !dun lrlri m1l1 lwcilm-

siner på v/!iren, vadare under sens□l'llllaren och bl hake �1/'.t lillat.1•11. 

Inventeringar av häckande fi\glar kolllller ocks& l':1 t t. sk •, upm1111 l I 1. I Ikm10-

partierna söder och väster om Snäckviken. 

Projektrapporter kommer succesivt att Hlrnnas t:.Lll bL.u. I IS nd1 l011n

styrelsens naturvårdsenhet (området korrmer snart c1tt. ull m,u1 t'" 111 1 v.it.). 

Under vlhen -84 skedde ringm2irkning 21 dagar undral' pl'r1Uth 11 1 ,. 1, 1. 1
1. 

F ängs t bedrevs med 23 vadarburar och ett tiot l El lLIJr 1 111., v111•11v I h il, 11n" I , 

var placerat i eller intill Snäckvikens blaova1a1arn•. 

Totalt märktes ·193 Fåglar av 20 arter. Stl:IT·ab I r1\111Jdl'1'ttl1 11111,1111111111 l'!lr 

ängspipHirka och sädesärla, 54 ex vardera, bof'lnk 1':> l'X (n:h ,,,\I,, 1111,11-: 11 111 

11 ex·. Högsta dagssunvnan 38 ex nåddes a. 1,. 

Jan Bus t • J'aom, 
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FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 

Utgör en regionalavdelning av Svel'iges Ornitologiska Förening (SDF) och är 

huvudmBn fur Hartsö-Enskär rågelstation. 

Föreningen är ideell och veri«1;- för vidgfld kännedom om och bättre levnadsbe

tingP.lser för de sörn1l�ndska fågl2rna samt att bland allmänheten sprida intres

se för orni tnlogi och naturvård. 

Detta Ftirsuker vi förverkliga genoni e verksamnet som omfattar bl a 

• Inventeringar iJch andra undersökning.ir

• Årlig Fågel=apportering

• Har,sä-Ensksr f�gelstation

Styrelse 

Ordförande Anders Byl:n 

• Fågelskyddsarbeta

lJ' Tidskrifter Fåglar i Sörmland

11- Sarnmanko111ster och exku:-si□ner

Skälbyvägen 16, 611 90 Nyköping Tel. 0155/411_03

Tel. D 58/201,.21 
Sekreterare Per-�ric Betzholtz 

Smedjevägen 2�, 150 11 Björnlunda 

Kassör Claes Svedlindh 
.�bylundsgatan 29, 582 35 Link::iping Tel. 013/141,513 

Övriga Stan Fredriksson, Stighultsg3tan 14 B, 533 47 Eskilstuna 
Mikael 'lckelman, Rödvingevägen 1lo, 613 00 Oxelösunrl 

Medlemskap 

Leif c�rlsso,, Gränsgatan 2 C, 633 42 Eskilstuna 
Johnn Er,r-lcn, Lag,,ansvägen 7 B, 151 2 S'.idertälje 

Se omslagets and_asida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELSTATION 

Stationen ligger i Sörmlands yttre skärgård rakt 1fäte:- an, Oxelösund och där 

utför rirogmthkning r,uvud-akligen under aug-okt varje år. L samband med märk

ningen genomförs ofta specialstudier. 

Statione'ls H:ige ;iör att v: tidigt registrer·ar invasioner av mesar, si sko:-, 

nackspattar oc ugglor. 

Statio en bemannas �rämst av ringmärkare och essiaterter från Söder�anland. 

Upplärning ocn vidareutb:lctning av personal sker årligen och nya medarbetare 

är v§lkomna at� deltaga i verksamheten. 

Medlernrna. är också välkomna att besä�a stationen och får raba�t på båtresan. 

Förläggning sker i tä_t. 

Kontaktman är Lennart Wahlen, Daga atan 1J A, 15,, O'.J Gnesta 

Tel 0158/10548 
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