
FÅGLAR I �. 
SÖRMLAND............,__{,FSO 

Nr 2 1984 Årg 17 



FÅGLAR SÖRMLAND 

Nr 2 Årg 17 1984 ISSN 0345-3820 

Utges av 

FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 
Region.al avdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (SO F) och 
Huvudman för Hartsö- Enskär fågelstation 

Redaktör och ansvarig utgivare 

Lennart Wahlen, Dagagatan 10 A, 154 00 Gnesta 
Tel. 0158/10648 (hem) eller 0158/13000 (arb) 

Redaktion 

Lennart Wahlen 

Periodicitet 
Utkommer med 2 nunrr.er per år 

Prenumeration 
Avgiften är 30:- per år och insättes pe nedanstående bak- eller postgiro. 
Medlerrrnar i FSO erh�ller tidskriften g.ratis. 

Medlemskap i FSO 
erhålles genom att 40:- eller rrer insättes på fireningens bank- eller 
postgirokonto. 

Medlemskap i SOF 
erhelles genom 21:t gällande medlemsavgift insättes på postgiro 19 91. 99 � 
Sverigeäi Ornitolo9iska Före•d"g, Stockholm. Angg födelseår. 
,984 M medlemsevgifte,,n 90:-, för ungdorrar {ftidda 1963 och senare} dock en
dast 50: - :,cll fä_ Fami ljemed-errvroar 15: - • 

Expedition 
Sörmlands □rnitolo�er, c/o Claes Svedlindh 
Aty_ur,dsgatan 29, 582 35 Linköping. Tel. 013/141,513 

Bankgiro: 7'2-81157 Postgiro: 7 73 78 - 8 

Adressändring 
I �amband med adressförändring och distributionserenden kontaktas expedition.

INNEHÅLL 
se omslagets baksida. 

Omsla3: Spillkr�kan är en duktig oostadsbyggare som kan forts�tte at,t.
bygga enrunmar2. Knipor, pifrlugglor och skogsduvor st;r i kä. 

Foto: Jan Ring 



Fåglarna i skogen - nu får de hjälp! 

Leif Carlsson och Rolf Pettersson 

S1? ti tr tir tillbaka har •5'.:!:s skogsgrupp ertieta"'; wed en bo'< sCJn her haft 

:ir et.snarrnel:. Praktisk •a•J11Bv�rd ::. s'<ogsbru'<el. Sedan Ska;ia::tvrelsen u;:ip

rnårksainnat vilket :i:-a :'edskao detta var, bg 17'1'1 på siq trvc'<ring och lav

cu L. Järi'ör kan vi riu !lrese7te:-a er tilltalanc!E p. du!<� arn 64 siL:!m: nc'i 

merl 7fl färg .,.otCJr på skagsbiotor.er ocli -" 0 glar. 

Baker, i11;;iö:r i en s2:-ie Q.'11 rauna- och flarav�:·d i 3kuqsbrukel - ::irektiska 

häm;yn. Ti:e l n 'eir "5'<ydd:;;vä:-ds fi?ii;elbia·toper i söd:ra Sv rjges !äkagar". 

!lok er vä7de·r sig ,a1turligtv.:.s t:..l 1 alla 7aturvr=.:jsintl'esserade; men spe-

1::..ell t till :leir soi; Ltfö, ller plan-ror oli.ke form;;:r av !'lk□gliga åtgä�der. 

M-::cl r!etts l'IC7aa iainda Frän planerare cch ::;i 1: skogsarbeta1•e i processar 2llc,• 

111ed 1r10tD:-eåg i a,d. Oc;I "'r/in 111a1•kberedring �ill s1Ltavverkrö.nl]. 

Att scm1 J'::irfattarE sJ:ilva presentera sitt "verk'' är måhända ovanligt, 

�11T1tidigt s.;ir, det natuJ'liyt1Jis i kräk Lar !lå oLjektivi te ten. Ändt1 ki:i,1ns det 

ar:;i läget att '"""rsöka es,cri VEl n?igra av de ''bcttnar•· vi upptäckt untler ar

lietets geng. 

Vai:I ··r di,t ol!i FtlI' bak ocl vad ln,e!i�llecr :ler? 

Ja, cent sakligt inn h�lle:- dan ,atuI'ligtvis inte 5l, myck.et 'iyLt. Ämrien:. 

nar s,1m bekant bet-andlats tidigare, och ofta har del gjorts bra. �\nclå tyckte 

vi att dE;t saknades en betydelsefull länk, räwl:igm, er sam överfti:- "!:lud

_,kap ," till riern 5tJir i. pra!<d�e uLftir sk.ags3rbe�et. et e!r al'...ts§ som :Jl:c!h

ne länk bok n _i<all Fvlle an L.□pgif-;;. I□�n ä!' a-;;: på etr. lä'.;t,,a,,t;e,-ir:;t 

;;ätt en i oncent:ersd r:i!'m L1es.:ziva Faurn:ivårcl i praktiken. 

Tjä err3 F::n1TTtid t�yggaa? 

Foto: iera 'lli em·i 

Få;J far i Sörrt11 ar,d 1?( 1984), : 
J.i-L7 
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Kan beställas genom: 

Skyddsvärda fågelbiotoper 
i södra Sveriges skogar 
Denna bok är en praktisk handledning i fauna hän
syn ,�d den vardagliga skogsskötseln, med fågel
faunan som utgångspunkt. Genom sin uppläggning 
täcker den även hänsynskrav för andra djurgrupper. 

I första hand vänder sig boken till skoglig personal, 
skogsbrukare, naturv_årdare och andra naturvårds
intresserade. SyHet är aH·göra läsarna uppmärksam
ma på biotoper, i Götaland och Svealand, som är 
särskilt värdefulla för faunan. 
Bokens författare tillhörskogsgmppen i Fbren!ngen 
Södermanlands Ornitologer. 

-• Ek�logi och faunahänsyn 
• Generella hänsyn vid skogsarbete
• Biotoper - bei;krivningar och rekommendationer 
• Några fågelarter som påverkas av skogsbruk 

• Skog�sl):.relse!_l, t..:äromedelsbeställningen, 
551 83JONKOPIN_G, Direkllel. 036-l9 25 47. 

• Svenska· Naturskydds(örcningen, Tel. 08-1515 50. 
• ·Swriges Skugsvårdsforbund, Tel. 08-753 03 90. 

• � Skogs-styrelsen 

Utdrag ur boken: Omslagets baksida. 
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Generella hänsyn vid 
skogsarbete 

Följande hänsyn bör kunna tillämpas utan föregående detaljplanliiggning. För att 
rekommendationerna ska få önskad effekt för skogsmarkens (;Iglar krävs det att hansyn 
tas konsekvent d v spå. alla ställen där skogliga åtgärder utförs. 

Döda och döende 
t�äd 

Naturliga grupper 

Risboträd 

Hålträd 

Ädla lövträd 

Bärande buskar 
och träd 

Ytstcniga/blockiga 
partier 

Ungskogsgruppc:r 

Impediment 

K,1ntzon mol 
impediment 

U tor· g ur ba<en: 

Lämna döda och döende lövtråd, biide st.I ende och liggande, även av 
kl,ma dimensioner. 
Lämna på motsvarande sätt barrlråd, döda·sedan 2 år och längre. 
Lämna naturligt avgränsade grupper av skog för fri utveckling i an
slutning till berg. blockmarker, strandzoner, moränryggar, större 
nyttblock och odlingsrösen. Sådana grupper är av mycket stor bety
delse för faunan, framförallt i kommande bestånd. 
Lämna träd med stora risbon vid gallring och slutavverkning. Lämna 
även träd med möjlighl'ter all utvecklas till risboträd på lämpliga 
plalsl'r. Gäller oftast bredkroniga tallar eller tallar med klykbildning. 
Dessa bör tillåtas nå biologisk mognad. Lämpliga boträ.d för ha,1söm 
od, fiskgjuse är speciellt viktiga. För havsörn gäller detta Östersjökus• 
ten och ca 1 mil in från kusten. Vid bolräd bör, om möjligt, även 
omkringliggangde område lämnas fritt från ålgärder. Detta gäller i 
viss., fall ej för fiskgjuse. 
Llimna hålträd samt träd som kan utvecklas till bolräd åt hålbyggare. 
Träden bör lämnas enstaka eller hel t i grupper. Viktiga trädarler för 
h�lbyggare är asp, tall och ädellövträd. Asp pÅ blockmarkutvecklas 
ofta till hål träd. Asplöv är dessutom viktig fbda åt tjäder. 
L'imnn inslag av de ädla lö\'träden, ek, lind, alm, lönn, ask, bok, 
.ivcnbok och fågclbär. Delta bör främ t b aktas på skogsholmar i 
jordbruksmar� samt i kantzoner mot sjö, åker, bebyggelse och annan 
bppen mark. Adellövtrad bör även lämnas som inslag i "vanliga'' 
bestånd. Alla åldersgrupper bör finnas representerade. 
Lämna bärande bu kar och trad, inklusive siilg. Exempel p� b.'irandc 
buskar och tTäd är en, rönn. ek, hagtorn, olvon, slån, nypon, hasse.l, 
apel och körsbär. Llt vissa sälgar nå grova dimensioner och J..-apa ej 
bort döda eller d,öende stamdelar eller gr�nar. 
Slutavvcrka inte skog. i kraftig! ylstcniga partier, blockm�rker eller 
b rgbm.ntcr. Lämna framförallt lö,·träd samt b.irande buskar och träd, 
Asp och björk blir mycket ofta hållräd på dessa lokaler. Tlllåt ner
skiktning. 
Lämna en del ungskogsgruppcr och enstaka yngre barrträd vid slut
avverkning och hyggesrensning där föruts�ttning finns för dessa at1 
ingii i det n_ya beståndet. Ljusförhållandet i det äldn, bestånd t avgör 
om åtgärden är möjlig. 

Undanta impediment från skogliga åtgärder. Hil räknas också smärre 
produktiva partier insprängda i impedimenten. 
Lämna kanlzoncr mot impedim m. Som r gel är "uppsnygi;ningsåt
gärdcr" till men för faunan, Und,·ik i möjliga te mån ini Ilning. 

Lxer,pcl :;a vad skug;:;arb;;ta-pr skall Kurina utr□ra p.i F!gen 1·,ind. 
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Opåverkade eller 
mindre påverkade 

Blöla - fuktiga 

Hög omsi!illning 

Många döda 
lövträd 

Inga atgärder 

Undvik infällning 

B_cvara kantz.oncn 

Ingen dikning 

Opåverkade lövkärr 

Beskrivning 
Särskilt intressanta är Sådana kärr eller delar av karr som ar 
opåverkade ellc,r mindre påvc,rkade av tidigare skogliga-åtgärder. 

I första hand menas här lövkärr med övervägand björk. Dock 
ingår inslag av andra trådslag som <ll, a p, "idearler samt enstaka 
barrtrM, oftast små eller torra. 

Av·olika an!edningarförekommer vatienflukluMioner. Ett 
kfinncteckcn är att dess,, biotoper oft;,st är blöta eller starkt fuktiga. 

En relativt hög omsättning av framförallt björkskogen är ofta 
gåtaglig. Detta visar sig bl.a, genom öl(kåldrigh<:>t s�mt rik 
f6rekoms1 '"' döcla träd och stubbar med murknad lövved. Dessa 
t-rjid är mycket betydelsefulla för fågelfaunan gc�om sin v�rde·som 
näringsunderlag och hå!tr�d. 

Rekommendationer 
Dessa biotoper bör helt und,1ntas från skogliga titgärdcr. 

Vid åtgärder i angränsande bestånd bör i11fäl111ing undvika 

Kantzonen utgör ocks3 •n mycket viktig del av k,1rrcl, varför �\,en 
.d�nna bör sparas. 

Dikning p�lierar förulsi\lh1ingarna för,dcss.1 biottipcr. 

Exem11CI pil nrlc� k1J11/lm till l>i<1ll1Jl<'11: jiirp<', Qrr�, 111iJ1dre hack:'J)<'li, stjlir/111,-;, lnf,1111�. /111/li/11, 
/lrÖ>r�i;l.n, 11rii,i,ka 

Utdrog u� b�ken: 
Exe[llpel på änsyn E;Qrrt kräver rörplarer�rig. 
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i3i otopbeskr i vninga:- oct1 reKoTmencla ticmer 

rJytenl:.andet, j den rn/in det nu �r I yt , är c1.:.t vl P.on;er<1t ut För F_:,ä,,s;. 

filtJelfaunan värdefull.-1 tJjot□per. Oc;h beskrivit biot□o!?!'na i skog.liga ter

mer, sa·nt till. varje bio np legt I ram da naturvlhdstiiinsvn scrn där bör ;ill

_än;:ies. APl<orr-.rnendatiunerna ba:�!'ls i först;:, hrind pi'i fÖqlc!:-nas bi□ta::ikr:'lv, 

r�e ofta gäller desa1m1<1 ellir. likcrta:le krå'Jv rd:- ':ivrigc1 d�ur ocr1 även v2x:.. 

ter. 

Vi har 9en□mg!lende nvänt terTier ocr :.1tt:syc;k som är skogs,1ar,n ns. M:-aven 

hor anpass;Jts till var:l so,n bär vare reelistiskt �'ed häJ>syn till □.ra'<ti< och 

-1ag, specieL §21 S�□:i vem:lsla;ien (5VL). Det si:;irnilrn'lc!:.i U'lsser vi vc.1.·r: 11111..:

'<et viktigt. 1°ian wö ha vllker i'lstellning som llelc:t till S\,'L, den finns nc-n 

skall eF.2rleves. 

GröngöU ngens t did sk� 11 spaNJs ! Fo,o: alElJI Rirg 



I de fall d� längre gåen:le kr-av 11ör !!ller lrnn formuleras, skall de rik

taB !,it rätt åll·, d.v,e. mot beslutsf'attama oc irte mot jet praktis'<a 

skogsbrukets företrädare. en därom hittar man inget i den, bok. Hä. tas 

JPP vad som i3r praktiskt genomförbart nu. 

Gränserna· har framk□rrmi t under hand genom sam=1rbew med Skogsvihds;it\,'rel

sen i. Sörmlend och Skppss .yrelsen. De r1r c1v manus 1,a:: vandrat på "!'erni.ss ill 

olika rep:resertanter -rån såvl:!l skogsbruks- sorr ,att.Jrvårds åll. 

De öjligheter till naturvärdshänsy, som �inns är i�ngt ifrån betydel e-

lt;isa, och det §ir dem boken pek pli. Något �v rJet v_iktigastF. äl· dEi eitt det 

praktiskt taget tlvercillt i skogs;na_kerna finns inslaq at- ta til).va:·a, $arnt 

att hänsynskreven riktas mot ella slag ev skogliga ctgärcler. Ocr inte en

bart 11ot s utavverkning. 

Sto-rsatsning redan fi·ån början 

Boker ha_ allt.så rä:rut'eät,tnin er .::tt n11 uL p� b-:-edden. DE?t�a &got djärva 

p�st�ende grundas, förutom p� □v?nstäende, cckså pci den satsning som skog_ 

brukets Företriklare reda., ner gjort och rra11för allt plene-rar att gä:-a p� 

baken. 

Att Sko;isstyrelser, s-!;i3llde upp som �i:irlag borga1· fi:l1' att boken bH:r 

"godkänd" sorr handledning äverall t, 

Och den satsn_ng som nu görs av Skogsvilrdssty relsen i 0-Hin (SVS-D) 

övertrifffar vari vl v//lgat fä�estfil.J a oss. 'SVS.-D !=.anordnar natui,vih-rl:e.u�

bildnin_ ;;iv skogsarbe�arfc" är rubTiken p' en. ant:'..kel i tidsi<:-iften Sk□gs

eko nr 8, 1SBt,. Där kan man vidare läsa: 116amtlig:1 s'<ogsfö:-etag 1 Hinet 

her visat stort lntJ·esse föl' Looken c'1 en satsn_ng ::io.1 'lal;i.r.vårdshän-vnen, 

vilket tJl� a. inreburit att de p� röt·hanti :iestäl.: boken t-.:ll !la sk□as

EJrbla!tal'e i l�net" ! I 

st�d:i.s!plan Får ett långsiktigt arbete 

SVS-!> hor oc:ks/e tagit rrarr ett rbetsomateri 1 sä att 1:hinet kan J.ä;;1as SOP 

en stl.il:lieclrkel redan rlennF. vinter. \Ian :;r.,cker pä n 'clv�nclighe er- av al;L 

kciwma bort rrAr schablontärlcande, at.; gtira rii:lna.ynen t.i.11 växte1· 0011 dju: 

tilJ en nat.Jt•lig del o.v skagsarbetet. Ma, 1 nderEtry'<er □eka� el:i. dette! 

inh! är m:iqon kemu,mj, uta ett mycket l�ngsiktig I: :irb.ete. 

1 detta .J.åhgsiktlga arbete 11�ste vi i'lo11 den ideell. natu:-vr er del

tag,'), vara V3'<ne, sakliga och kri :.iska. Samtidigt m-st_ vi :ä- oss at. 

dda ut :ieröm d!i dl!tta :i: befog •. Det är vur fö::-,opp--i.ng at;; t.!111 a bOlc 

skall bidrog til.l n/;\go\; av dEt a. 

46 



l�loka ird l rättan' tid 

IJcll viss;; bl'ir m.:ir, opllrr.inisk ,&r man 

läsE?r ton;ifr;garnc1 Franrä=da av Nils C:arJ,

boq i Sk:igseko rr B., 1:?8'i: 

"�LJ gäller det ;;tt vis�1 att naturv,Jrds

t,än!!yner fungera.i i pre'<tikcr I •::is el..J 

akogsbrl)<et. J S'ak äl- vl �70111 s.<.Ogshru-

ke l Si:!:!!' t EE'tt d•J r. ni: vi !ka hä,-y,�

l'egler som :mr gälla." 
110_: TLI' sig i -11A F 1 lfll 11\_/C'<et srn:i 

, tgi:rrle1· BO'I' betvC:or wycket riir ojur □c, 

väx�er l"r.!n rclati vt lite för s'<ooet11•uk1'!t 

S,tJl"l h!:L. 1 t. Il 

Lita all i; s-r;öd □en aLa b"' vdelser .111., 

'>1fn1JunKter son e;:t sta_ t a'lte: r:erson r 

c;r-itt oss, '-ad'! ar elal me cJe, •·tir bol-:er·, 

vaclt p:-akt�'<� t g I, og�·,nmrö1bc1.r 

Oärf:ir v-=--12 vi fu> f-),Ls;.i t:Jd att ril<l",a 

ett atc;!"t tac� Li' I C!l' e 11 • ::lt!r ,ji:lk 

�m 3kager : fä;Jlfil- rtll r?s.1• <Cl'lin!!Z t 

bet•,;da 111/r:<et. 

l_eil' CarJ.sG□n 
□rärsgi'ltl!rt 2 -
5-S33 47 Eskil3�lll'9 

f�ul l'etrl:1:-ssan 
TloJli;!Q::LBr l!'J _ 
s.-61+ 2 -n ;:-i" 

FotJ: Tuo rJien•i 



Verksamheten vid Hartsö-Enskär f.ågelstation 
1984* 
Hartsö-Ehskär Blrd Observatory 1984 

Lennart Wahlen och Ulf Wi�emo 

Under jubileu�s&ret, stetione�s tjug�ndE, bedrevs rutinmässLg ri,g-ri�rknings
verksamhet under tic: höstvecl<°llr, 13-S-19_8 oc:"1 2E.ö-Z7.10. Under häck-n.ngs

säsongen kunde, tack vare landstign_ngstillsd\nr:1 F:r.ä, länsstyrelsen, 'iök
säRgarna pä Enski'ir irwenterss rö:· andra eret i Fi:lljd. Dessutom skedde pull
-riär-kning m::11 häi;kningskont:roll av all(or och skräntärna:- _ Dagabe-'ök gjordes 
under samtliga månader uiorn �e�ruari. 

Höst-3ngsten blev nfigot bättre än under närmast f"fireg�il!nrle botte·n"r·, men 
ände en av de sämre genom åren. 

Vädre b medverkade inte tilJ n§gr;') östlig.! rariteter u der hiisten, och av 
invasionsarterna var det: r.:-1:irnsb t;låmeser so;n var talrik. Sparv- horri- och 
pärluggla, svartmEs och damnerre rtlroe ookså pli sig i mättliga ental, 

PersonalEn va7 mÄhäncta ände lite t;3ckpam för ute llvnd ostliga st□l:'1'1<1r, 
eftersom ,det begagnade 11ilitärtältet bi:jrjar bli gans. a dåligt el'ter nio år 
pä Enskär. Färbä�tringar i f�rm av er. vacker, �Unktione:l TC (ett gedi et 
a.rbete, tai:;k 8ertl1 ! ) oor- pl.åttak p/\ ::ingnärk.ningskuren ( tac:k Due, n�r är
papperen torre! Y var dock ti11 personaleris "'rornme. 

Under hösten besöktes stationen av fl.2ra skolklasser, -=ör-eningAr,, enctra 
grupper oc• enskild�, vilka ,l la guidades av d1=n el t idesil t arb!'.!tande 
Pl:?rsons1ler1. 

T j ugr,,1\.rsj•Jbileet firades under äre t dels mad ett samkväm och en ex, ur
sion p� Ensk�r i juli, dels med en fest i Nvköpi�g i november. 

-rån föreningens sida framförs ett vsn!)t tec::1; ti.ll \lyköpinga kumrnun fiir
det ekonomiska stöd som Fågelstationen er,,1'.illit under �ret. 

A�TlVITEGPERI00ER 

Januari 
Februari 
r�sri>6 
April 
Maj 
Juni 

J, ,S 

31 
?, a, 11,, 23 
·26, 27
1S, 2'!, 27, 29 

Juli 
AUguöiti 
September 
0ktobe:r 
Novii!mber 

Deceijlber 

Totalt 1iJD dagar, .. varav 70 JJ7der hösten. 

2-3, 
3-l, 
1-J□

1-27 

25 

2, 9, 

+:Meddelande nr t.4 från Hartsti-Ens. är Fågelstation 

48 

10-11, 1�-16, 21-22,
13-19, ZC,-31

27, .30,. 31 

FBglar i Sörmland 17( 1954): 1,5-55 
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PEfimNAL 

F'•r,/,,½, statiansledningen rra1•1"örs ett var'llt ;;ack till sarrrr.liga medh.J;iilpa:re, 

vilka Ljtinstgj'.lrt en veck3 □fil -inte annat -nges. 

o ringmärkare Anders Viies6li , Jsn Li rider (2 veckor), A7ders □laueeon (2), 

Lars 0laus3on ( 2 likau•11 1983), Gifra, PeLLe_ sun, Gu111 ,ar Sjuu 

och Claes Svedl� dh. 

□ assistenter l�aj Almqvist Bu A11:s!:edt, Ul" Eillra:-ot, Per E::-iksson, Nin 
Eskil.sson, Kari Gustavsson (2), llen.:'Y Hirsimäkl H-), Jan 

Htigl.ierg, Elji:iM .Jansso,, Bjt:rn J liansson, Karl-Hei:nz Kii:!ss

li·1g, Mikael Larssa , Stig Larssori, Tnnell'Er M-rklund, 82::-t1, 
Olausson, Cll!? Pers Anne Siivola, Ardreas !jjtiö, Rakel Sjöö, 

Senuel Sjöi:i oct1 i:\gl"'s S11.en:a1ii!n. 

(-\<.1qusti 

0et var tidvis kvlig t ocl· o tadigt med h:il] skL1rek;;j vitet, 111017 •·vim t□1·ra oc 
"errrna t-tigtrycl<speri oder rörekom. '.'ll 0 rieden var n�got ven,are .in 7□rrra t, oc'l 
r,_derl:li:irden var e'1dast l1"l"te11 av geno;nsrittet unde-1' åren 11337-60. 

Pä Ensk .. !:' :L1g rn3xte-np,m f�-ri ng 20 grad&, so1 hi:lgst -i-2f den 18. ('lj,r,temµ 
11-16 grader utom 26-27.8 med+?° s□ir lägst. 

Den Fi:irsta VP.ckan (mitt l msnaden) rzd::le rnE?Stödels s11aga V ind.ir av ,,vtJx
lande rilrt.r.i�g. Siste vaoken blev bl�sig �r�17 SV-V, tre degar n'r.!d 10-1'> m/� 
OC�I V '18 rn/s den 3•. 

UndeT de två veckoY1 a rn,ed ve.ksairhet föll endeist 2 ,nm regn, 

Septem□e= 

M 0 naden började skepli;it, men f.:-1n dc11 7 "äl_:de tv.'\ djllpa lllg-ryckeo ·/'iden 
Fr1in väster och dr;i.refte:r- ett "rån sydost. Regnig-t förstlis □ch :iarntid:i:gt kv-
1:i,gt med ca en g:-.id under no11rel medeltemperatur. 

Maxtempan sjönk under m naden r·i:ån01-S t•i.11 10 arader Min1)emoen '71111 sig 
"'�Han 8 och 12 gr□de:- utom 6.9 (+5,5 ) och 29-30.9 (+6 resp +3,5° ). 

Vindi:m kom me3t r_ /'m V □cl> i\/.:�□ , allts� i te som normalt s11-d□M:i.nana. 
Det var inte 3pecieLt ol-''asigt, mi�1st 10 111/!1 notel'adea und:a.r ;;ex da!Jar och 
111ax VW 16 m/9 de !1. 

Totalt upprnä-hes 1□Ll 11111 r:.gn på Ensk�;:, vilket är dubbelt s� 'llycket so11 
l"IPJmalt. Därav föll 65 nm 22-27.9,. som r,e.st 22 mm dP.n 26, och tota_-t l"'.□te
!'811Es U'1der 12 dagas mtnst - mM. 

IJktobe:-
färs a 'JP.ck;;m blev nU::l, re1;pig och disig de\ ll'ei;ti•yck kom s'öde,n•ifr�n. Der
e ter blev .Jet fi;ir fu-stidl;!n •10::-wal l�gt:-ycf-sakt±vite. fr�1 5V-V, vilket gav 
1ner växliT1gs.dkt väder. Nederbördsrikt ocli 111llt med 'lästar två graders tei11-
pe11atu-�verskott under m�naden. 

Maxternnen p§ Enskä, 7511 ;;ig l' nge kring 11, grai'.lar, rneP frän den 12 mel.
la8 9 oc'7 1.3 gre�er. intemp 10-·:, grade.r l"i:irsta vetkari, sedEih som fäg!lt 

3 den 16. 
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Vindriktningen var helt oo·ninerande mellan SO •V i SV-oektorn och det var 
mestadels måttliga styrkor. Under tio dsge mEd minst 10 111/s blå=;te det som 
mest 19 m/s den 20 (SSV) och jen 21 (5\1), 

Uppmätt nederbördsl'll!r,id blev 66 1'fll, vilket ·r 170 % av normal m�ngd, och 
minst 1 mm noterades under 14 dager. 

Samianfettar lfl21 vädret 1.1nc;ler hästsäsonger, pil l;nskär, sa 111inns m;:in täst en 
kylig september oc:h en mild oktober samt att d!;!t vEJr tämligen blitt. unde!' 
dessa m!\nader. Totalt föll r:a no mm regn, under 27 dagar upprnätt;;s minst 
1 1mi. Augusti var dock ovanligt torr. 

Endast .jugo deg- r mad vindstyr'<.or 011 min3t 10 m/s oct, inte Ö\1ill' 2D mh1 
viti n�g□t tillfälle d□ku�rrterialr tt det int2 vEir nl!igon l;ilåsig hösil. Sep
tenåer c1vvek någo-1; fPån cJet 11ormahi, då r�-NO-yl.ndai· v r ;;ämligen var llga. 

-Jasll, �1y±�ar an del □Hlmesar s'jderut. N�r ::iet finns så n 'l va .. sen mei.l
mat nä:t i "iörml.:ind. Fo�o: LennarL u/at,len



INVASI□NSA RTER 

Under denna rubrik redov_sas de s.k. invasio'lsarterna, v.ilka k!:lnnetecknas 

ev att deras flyttningsrörelser uopvisar stora årliga fluktuationer. Ar.

urvalet baseras på den lista som upprettats inom projektet �lordiska fovB

si onsf�glar. Ytterligare någr� oregeJbunona ~1vttare redovisas nedan under 
rubriken Dbservetioner. 

SPARVL.liGLA Glaucidium passerin�n 
Observerad endast a. 9 och 16.10, då vardera ett exemplar l'i 7grnärktes. 

I ORIIIUGGLA Asia o Lus 
Fyra e><ernplar :-ingmärktes och ytterligare 1-3 ex obse1·veredes 9-16. ·1□.

�ÄRLUGGLA Aegolius funereus 
Observerad 13-15.9, 23.9 och 1�.10 me en rir�IT'ärkt per natt, totalt 5 ex. 

SPILLKRllKn Dryocapus �artius 
Se>< exemplar ringrnärktes i aug-seo, mö,jliger några lokala liäckfuglar. Totalt 
obse:-verad under 21 dagar, v.arav blott två i okt□ber. Ett exemplar sti·äckte 
in F!'ån öster 23.9. iote:-ad även i juni-juL. 

5TÖRflE HACl',SPE.TT Dendrocopos m,;i ior 
Att.1 obsdagar '13.8--7.9 och 3 ex, röjligen lo'<ala �,tick"'åglar, mä-rktcs. Ces .. -
utorr1 observerad 26.7 (1 juv rastade pi.i Stor "i), 8.10 ocr 15,'IO, !IJoterao 
även l april och juni. 

MINDRE HACKSPETT Dendrocopos minor 
Observerac endast 7.9, 18,9 samt 15, 10 , då ets exemplar rin märkes. 

SIDfäSVMJS Bor ovcilla oa!'rulus 
Sex absdagar 13-26.10, totalt ca 45 ex. Dessutom 25 ex 27.12. 

STJÄRTM�S Aeqithalos caudatus 
Observerades endast 27.10 di:i stationen sti:inodes. Lli:- en fl ok om ca 10 ex 
som sträckte in Från .':ister Fångades 5 ex. 

-

TALLTITA Parus mantanus 
Två observationer: 2 ex 30.9 ocl1 5 ex 2!t.10, dl'i dessut:;in ett exell1p_ar rinu
mä ' tes. 

SVARTI-ES Parus eter 
:--',ln st ett sjuttiotal fåglar undsr· nitt:in obsdagar i ,sep-okt, vervid 14 ex 
ri ;:i:nä!'<tes, rJot�r2d äv n i deceq1ber. 

BLÅMES Parlls ceeruleus 
En relativ� kreftig i vasionsri:irelse 11ed rrl:i'lst 'i'OO ex observeratl=i (max 220 
ex 8. 1 0) och 218 ringITcirktc1, främst uri:ler periad1;n 23.9-9, 1 □• □bse1·ve1•eo 58 
degar (av totalt 70), dät:av blott fem i aug men 5.g.s. dagligen i sep-o�t. 
Fångsten är dem stö:-sta seda'i 1973, då rekordsumma7 255 ex noterades. 

D:rnerverad äve,, i. jan, april-juli ocri d_certier. 

TALGOXE Paru5 riainr 
Observerades eLa dagar utom ster tdagen □c'i i sep-ok L ire.:I i:iver 800 ex'. fotalt 
r·lr19mc irkte1:. under hösten goda 120 e><, Främst i oktobp:o, vilke-:: Kan jl:imftiras 
med .rekordnoteringen 1L5 ex Från 1973. Obse:-ve.rad även i ja11, irers-juli uct, 
nov-rlec. 
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NÖTVÄCKA Sitte eurupeea 
Sex Ting,1ärkta 1.F1der feGJt□r, utspridda □h5dagar efter 26.8. No "erml även i 
april och jw,i-juli. 

TRÄDKRYPARE Ci!i!:thia famllieris 
Åter en svag flyttningsrörelse, u:ider höstens 1<7 □bsdager märktes bletl: 35 ex. 
�Joterad äver, i april ac'1 juli. 

NÖTSKRIK/\ GaTr lus glandarius 
/\tes exsrnplar under cvra absdagar a.:.22.1□. 

NÖTl✓.R.llKA NuciFraoa car11oca tactes 
En 1:.jocknäbbad .. ,mgades 13.9, d�irefter sågs 6 ex 11.!J och 1 ex 28.9. 

GRASISl�A Ca.rdLJ2lis fla1T11!lee 
Tolv obsaagar i oktober. Som RP-at str'"ckte 2D!J ex 22.10, dicl även 1, x räng('l
des. Natsre:J �rven i jsn, mars-apl'il acl rov-d:c. 

1rnDRE l'\DRSNÄElB Lnxia curviros-::r 
Er, ungftigel rastaoe 27.&. under i:i ten rin ·närktes ve=dera eh� exemplar 
1lo.9 resp 4.1U, dessu;;om sägs 5 ex 7.9 och 6 ex 30.9. 

JBESTÄ!'-0 KDRSNAHB Loxia sp 
TreUor obsdagar i 111Bj-jLill med S011' mest över 1CO striickande 27.6. Uride:r 
hösten 3' obsds ar. 

D□t,,11 n�RE Pvrrr•�le. ayrr"lulc 
Dbserve!'"ades s.;i.s. dagliger 25.9-27.10 i samna�d med Etl m�ttllg Flyttriings
rlirelse. "ångsten blev 25 ex, val'BV merparten togs efter 15.10. f}!Jck sågs 
ca 50 ex redan 4.'IT. Noterad även 30.12 mgd cei 'O ex. 

F'liljande ,1rte'r '1a:r � observerats ,md r• 'lästen '981,: 
Fjällugg.!a �-vctea S!:::andir.1cs, l·lökuggla Sl.!rl'ia ulula, Gr�spett Pic.us c=inus, 
iJitryggig 1,ackspett De,dracap::is leuc□tos, Tretåig nackspetv Picoicles tl·l
dactvlus, Lapprnes Perus circtu., Sni:isiska Ca:-l:h.!!!.lis h□Fnemonni , fäind;:l
ku!'S11ät:Jt.1 Laxia leucaµ:;ere, Större lcur_r,dbb lr;xic1 pvt,vopsitt.e1cm □c!'l Tall
□i" Pinicals er.Jcleaior. 

Do�rerreri är nästän 3rlig 
SITTJ 

1 'f'lyt., �gel'' vid Enskär. 
Fo _: Karl-Erik , .. e.1· 



HÄCl�NINGAA 

GRIIGAs Anser anse:- Flera konst ter.:idE häckningar, b l.a. en kull 011 3 ungar 
vid 1-iamnskär 26.5, re kul:..ar (4�3+3 ungar) vid södra !::nskär 27.5 och en kull 
orr 2 uri ar på s-clTTTTia lokal 19.6. Minst 100 ex i Fågelskyddso :�det 11. 7, 1 ed 
Ttn']nilirkt 21.7. 'ärmeTe 20 par oedtlrns ··eka. 

GRAVAND Ted□rna tadorna Under våren sorn m;,st 15 ex 3'1.3, i 1:pril minst 3 
par. Senare endast tva l,lrigar sedd vin Garkast 2. 7 och troligen Ole.v dessa 
aldrig Flygge. 

SVÄRTA Melani r.a fusca Minst 20 par inom fågelskydds□mrådet i andra nälf
t.en av juni. Fem konstaterade 'läckningar/h1'!ckningsf··:rs··k>: 7 ungar resp 8 ägg 
·1G. 7, 5 ägg och ett rtlvE?t bo 2,. 7 samt en ruvande hona s& sent. som 15.8. 

STnRSV.RAl'IE Mequs 'Tleroanser Tre kullor (6+6+5 ungar) vi:I Ensklir 19.f. 

SKRÄ!l:TÄRNA Stema cespie Den sex ;\r gamle kolonin P- SkeopsklubJen oestod 
nu av 78 pa:r och 5.3 ungal' ringm!frk ces 19 .6. Dessuton gj□:r:les en "Tl�ingj in tres
san .a ·ontroller- av de vux. a f1lgl<1na. Den äldsta v.ir 22 fö· ga�1mel oc;i' bland 
di;> vngre Fanns minst fyra a□m ve1 ""ödde p platsen, nu häc'«1nde J-5 å, oc111la 
(Roland Staav). 

SILLlifllSSLA Uria aalge Som mes sågs ca JO ex u11der vkire,. M�11st en Mäck-
ning gan□mftlrdes, en bounge ri gniärk es 15.7. 

IDRDMULE Alce to. da I sl utet av juni Fanns 1,;JD-500 ex i området, men en
dast 15 bounga:- kuride ringmärkas 16.7. P" tlet oäst3 häck11i gsskärRt 1-itte
dc::s tvi'\ av mink rn/SS ihjälbitne urigar, men ::1rn "TlinkElll eller _n ovariligt tidig 

äckningssäs□ng va: o.1·sakan till de få ungar1a i. mi tter, av juli �r ol:l;;rt. 

GÖKTVTA Jynx tor>quil.lr: Fyra räckninga: konstaterade p� Ensk!3r 10-11.7. 

IJÄ�Slw3AR:: Hi;:ipJlais icterine Minst s,ju hanar s�öng p� [nr.,kili- 27.5 ocl i 

häckni1g konstaterad 29.6. 

hÖKSJINGARE Sv l11ia nisori=1 Inventerödes på Enskär, 11en m:d s"'mre r!!su1 tat 
än 1983. J konstater::ides tre säkra häck in.ar :nom 1,_5 revtr, r,yra aou,�gar 
ringrnärktes 15. ?. 

OBSERVA no 'ER 

Under 1994 observerades i ,011 fegelstationens ver'<;;;;imhetsområde 17B arter. 

Nya v=1r mindre sångsvan och pra�tejder, vermed 3urrir�n ·ör total -ntaleL 

arter 195� - 198!! är 230. 

Här nedan Pi:ilje:r ett urval av tle mast intressante 01J1>ervt1tionerna. 

□rn 'nte anna anges, sil ar observationerna gjorts vid Em,kärs -södra udde. 

St-1ÄL0M Gavia stellata En fågel i s01r111a:rd.räkt sträckte 1,, . L och den 3. 7( ! ) 
flög ett exempJ ar kack_am:!e fr�n t,c1vet i i.ive: Hartsi:i mat Fastlandet. 
Ingen obs under tlnQ1när·kn"n9speriode,, men senare sågs 1 ex 25.11, el:t 
tjugotal rastande utspritt i fågelskyddomr'□m; 30.12 samt 3 ex 31.12. 
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SKÄGGDOPPING Podiceps crislatus Enstaka rastande så sent som 2.12, 27 .12 
□ch 30.12.

GFJÅYAKEDOPPING Podi□eps grisegena Ras�ade l!led 1-2 ex under p�rim;len 11�. 9-
24. 10 (1□ -obsdagar), bland skären dessutom 3 ex 25.11 och 2 ex �.12.

SVARTiiAKEDOPPING Podiceps auritus Två ex rastade 11.7 och 1 ex 26.7. 
Under hösten sju obsar av 1-3 rastande 16.8-11.1D. 

SIDRSMR_U Phalacrocorax carbo Vid tv!J besök i januari sågs endast ett par 
enstaka Fåglar._ Dc?r, 8.4 sträckte 50 ex norrut och ca 90 ex., var stati□när'e ·23.4. 
Under solll!laren 15 c?X 25.5, 3 ex 21.6, , c?X 2.7, 3 ex 10.7 och 16.7, 17 ex 
21.7 och ca 40 ex 26.7. Talrik ännu i btlrjan av decentier med över 100 ex. 

MINDRE SAA�SUAN Cygnus columbianus En adult fågel rastade vid Enskä�s 
sBdra udde �0.12. Ny stationsart. 

SÅNGSVAN r.vonus cyonus Sträck av 22 ex 28,9 och 3+4 ex 16.10. 

BLÄSGfui Anser albifrons På moi-gonen ?.10 sträckte två -\/aokra Flockar om 
90 resp 60 ex rakt övar stationen. Tidigare observerad endast 1982. 

GRt.GAS Anser anser Under hö5ten endast sju □bsar, bl.a. 52 ex J111Jt SV 28.9. 

KArJADAGAS Branta canadensis 1 ex 7 .I.i, 1 par Garkast 23-; 1 , 1 par lcnski:ir 
resp Hamnskär 25.5, 3 ruggandc? ad Torskbiiden 29.5, 3 ex Fårudden 16.7, 
3 ex 21.7 sa11t en i:\etobservation 15.8 och 7 ax rastend1: oä Garkast 31.12. 
När sker första häckningen? 

VITKINDAD GAS B�anta leuc.:ipsis Ett 2xemplar Flög Förb-i_21.? och en färg
märkt Fågel rastade vid Tä'rns\<är 26.B. De enda Tiktiga r,öst□bservati□necrna 
utgjordes av 4 ex 1.10 och 15 ex 6.10. 

PRUTGÅS Branta bernicle Observerad tio degar under perioden 22. 9-2·7. 10 
med totalt drygt 150 ex. Som mest 44 sträckande 22.9 och 55+25 rastande 25.9. 

BLÄSAND Anas penelo�e Utanför Flyttningstidan obsc?rverades troligen över-
9□mrande hanar i omr det: 2 ex 19.5

! 
3 ex 27.6 och 4 -ex 2. 7.

SKEDAND Anas clvpeata Under häckningstid: En hane 26-27 •• 

BRU�!AND Aythva ferina Sällsynt. Tvi,\ hanar □en en hona sträckte SV 10. 7. 

BERGAND Aythva marila Sällsynt. Honfärgade fäglar rastade 21-25.10,_. som 
mest 5 ex-21.10. Dessutom rast-ade tre honor vid Garkast �D.12. 

EJDER Somateria rnollissima 'Vårsträck: 2000 ex J1.3 och 5000 ex 8.�. 

PRAKTEJDER Somataria spectabilis En hane i praktdräkt sträckte NO till
sammans med ejdrar 8.�. ruy stati□nsart, men enstaka ex p.asserar ntljligen 
varje vår. I �;yriästiamnstrakten sågs tr2 hanaT våren 1984: 18.4; 23.4 resp 
5. 5 enHgt Ny11äsh3rnns omi t□l□gers månads rapporter.

SJÖORRE Melanitta .niora Restende i området under SCllllllaren: Två hanar □ t;� 

tre honor 21.6 samt en hona 29.6 och 11. 7. F,;,,ra □bsar under hi:isten, dess
utom s�gs 100-150 ex bedriva flockfiske ute ps havet sydväst Garkast 30.12. 

SALSl'IRAKE Mergus albellus Mycket sällsynt besökare. Uni;ler v5ren sträckte 
1att psr mot �JO 8.u. Under hösten rastadE ett tjugotal honfi,irgade exemplar 
vid södra �nskär 24-25.10. 
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SPARVf'ÖK AccipLter nisus Obser-ve.rades nde.r 511 dagar, vare.v s.g.s. dag
ljger erte:r 27.8, och som mest sträckte !,Q-1.!J ex 5.9. Tjug:isex ririgmärkte 
är t:len niist r· gsta årsswrnnan undtn· tjugo ör. 

FJÄLLVR,13.K Bu�eo laqopus• •örsta t>iistobservm;ior1en \:071 i forni av ett lavin
s räck not SV-V av hu.,dratals fåi;ilar 29.9. Tvvärr skedde. inoen rälcriny, m n 
uppskatt,ingar kring 500 ex gjordes. F;;glarna nade antaglige11 samlats upp 
p;l Söder Mr11 ,l],a, olämpligt st::-äckväder tidioare. Degen därpå J0.9 sågs 
endast 10-15 ex strtii;ka vid Erskär, men e.;t □Ta utsträck vid Tr rr·· tyder p(\ 
att Fåglarna passe.ede Uir::ire 1r mot fastlandet då. ! okta e.r noterades 
1-10 ex under etta o sdag r.

KOOSÖ Acuila cnrveaetos 
mö ligen samm3 fbgel. 

I □71råoet sögs 1 ex 8-9.1D act· 1 juv 16. 10, 

PJLGRJMSFALK Felcr.i p .:eq:rinus Mvcket glädjande sågSJ en mJ"ågel rasta 
och jaga vid skären öster cm Ensk''!' 7-8.9. 
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Antal □□edagar För övrjga rovf�alar under �Bster: 
Bi vd)k Pernis a�ivor1Js ( 2.) , havs"rn Haliae.2-tus elhlollla ( 32) , blå l<ä'rThi:ik 
Ci:-olls cvaneus ; .,) 1 duvhök Accioi ter gentilis ( 19), CJ'ITI\/råk ö:.. teu buteo ( ) , 
fiskgjuse Pandion haliae'tus ('1:3), to:-nfalk Falco tinnunculue ('7), stenfalk 
F. columbariu� (13) och lärkfalk F. sub□uteo (3).

SANDLÖPARE Cö!li clris alba Ett ex.ernpla:r rastade 5. S. 

:iRIVSNÄP?A C<1lid:ria •·e.l'::ugirea På Garkast rastade 8 ex 16. 7 □c�1 1 ex 26.S 
resp 8.':l. 

Vtterlioare 22 arter vadare obse.rver-,;1ces 1934, bl.oi. 310 kärrsn�ppor Cwdris 
alpina p�i st:r3ck moL 5\1 9-9. 9 octi en rryrspov Lir�ose lElppt1nic' !fliJl:. S11 9. S. 

MENTSK TÄRl\!A Ste7rya sandvicensis E� fa�ilj □m 2 ad+ 2 juv kom f:rSn n□:rc-
ost ti 11 Enskärs säd udde 1D. 7. De f"isl<:ada ocl1 v_lede E'!I" stund irriar- de 
fortsatte rot svc!v··st. 

RIM.DUVA Columba palumbus LOOO ex observerades pÖ sträck '26. 9-12. 10. 

TIJRTURDU\/A 5treptopelia t..1:rtl.lr Ett �xe11ipl.<r:- 31;räck'te norruL (111Jt ··asc-
1andet) så sent som· 20.10. 

G 'KTVTA Jynx t□::-guilla Ett -Tl'�cket s::nt exenpl r f&ngades '3.10, vilket 
dessut□Til var höstens enda observetlon. 

BL•P.HA\'\E Luscini a sveaica Sju otser'vf'ltiDTiel' ?7. S--29. 9, rvra exemp.l,ar ring-
rnärktes. 

RINGTRAST T :rctus torquatus En kraf-ti�t ruggende adul;; hona F�:igadeG 9.10 
ocii kont.!'Cllc?rades fyra g;Jng2- r rram till 19. 10. Detta va-r• den a11dra o::iser
vationep vid stati□il=", tl igaJ·e i?r ringnärk+. 1965. 

DU98ELTR.t\5T i 1dus v:isciv□ru!:l Ovanligt talrik ur11;!e:;, Fjorton obsda sr 
23.9-2L..1□, som 1nesl 10 ex. ITClt 51.1 26.9 :resp 4.10 och 35-40 E?X o· sti· ck
fäi-aök 8-9.1□•

GRÄSHO?PS,�GARE Locus.el]� naevi2 

GRANSPN3ARE Phv-, 1 OBC-DPUE �ollv□ i ta 
Enskär 26.�. Under höste� F0n□adea 
5-7.10 (1+2+1 ex.). Under fnve��;nde 
grar.så7gare •11ed dBase ras\cara'< t.' r'er
rappo:"terna eller på annat sätt. 

Två ex.emplar ::-ing1 '!l'kta 21-23.9. 

Under h6ckr,ingstid ejjjrg e'l '1eir1e pa 
l"yra exemola:r av rasen Pi1.c. tristls 

111 ttan s�.ionger t,ar -n□taH or.k:rl11g rem 
f';-,'ngati., utan att de 1:111näin1"1ts i �rs-

MINDAE FLUGSI\Jl:\PPARE Ficedula oar·va En hane SJOn;J p& Emikeh, 27.5. Under 
l1t!st1m :singrrrärk+;es 15 ex, vilket är ett särklaEsiiJt :rekorct, oc ytterUgare 
□rnl<ring 5 ex. obser11erades under per i ode ne 2-17. 9 c1ch 2-5. 1□ ( totalt 14 obs
dagar). �tt exem:ilar 9ågs pE Storrö 8.9.

Genomsnittet rir;gmärkta u,ce. '.;jugp er är I, ex per år, och 1383 "iirgades 
trrgen alls. (Dbse:rvE?ti□nei;,nr:i detta år publicerades i f .. rsgående /lrsrappart 
urrder fel månad, de gjo::-c!Es alla ,i sept 110e:-) 

TOFS�ES Parue c.:istatu1: Atta ooserv1:1tione:r o• Ens.är i Juni-juli r.yder 
p!i h3ckning eller håckningsfä-rsök. Detta sty=k5 ock�� av sex höstobSfl:r (a:-ten 
är ej .!irlig vid station1:n), tl.s. ri11grnär1< es 1 ex 6.B. 

56 
Sk�.rg1l.rds:reservatets ,atu:rskoga. tycks pas:-a tafs11esen. 
Foto: Ka:ri-�rik Fridzen 





VARrÅGEt Lanius excucitar 
F�in cxmnplal' !'ingmtiT ktes. 

Dbserve:-ad nio !!lagar 29-.9-'12.10 ean t 2:i· •. 1[)i 

AA-JP, C□rvus r.,o�dula S�Hsynt :icb =!J hlfg besllkare såv;tt k�ni;; 'llen ifr 
m:itiElnda .regdbunden som f"frrbi f'ly:Ltare ti llsarnrnan,;; r.1ed krJl:vr:, !Jnde-:- våren 
rastade etl exemplal· på Ha1rhskfu� 31. 3 ,acl 2.+:5 2:< strticlrc.e :,i t NQ 'l.cf;!. (,._ 
l.h1cter ht is''ben t.vi! al�Sc.I'vi:!j:bne:r El! eni:Itaka exemola. 1· _ olc;ooe.r· •. 

RtlkA Ccmvus F1:u□ileous 
ex N'.J 7-8. t-. 

Smllsvnt ocl- eJ firlig be:i{tikare, nu• striilc::k •:e • 1 +2 

'iOSENF:i:N:✓, Carnodacus etvthri,ws E tt exempJar pt södt-.a J::ru:,ki:!r 26. S Iuc'1 21. 6. 

ETEilJKl\lf.\CJ'i·, Coccothrausteg coccothr.austes Tv.!i 2xernplar sträi::l cte n□l'n1t 14. 9. 

L/IPPSPA-,V Caloadus leppöhkws Ovenlrgt ·l;a:..=i ,. o:Jserv .födes 15 d gai
'25,8-9. �O •111Ed !38fml,1n�agt •nir.st 60 ex. 

sr,'öSJ!'AR\/ 1-'.lectrophcn;;ix nivalis. DbseJ>ve:rao i sm� ental ··en:, dar.iar 12!..:0.1□,

oessutarr1 rustandl? pt de ytl:l'e Ekären: 8 e� 25; 1' i ,, 2: ex 30.12 och 1 ex 31.12. 

Totah ri:,gn-äi:l<tes under scimwr cch hifat ; 281'1 ax ev '73 ;irtEtr. Si.1mrr'"n l.:r 

något a.ii:ii:-re än ri,frmast "i:i:reg�ende bottenår, men änd3 en. ä JV. dci 1�id•t1c ge
nom ä::e'l.,, 

rlung_?;if�El nnh _md1ake 5�1'3de ':.iillsallTI1E111s 'ffu· m� ärr Mi.Lften ai,, Fbiga
ten. Fiil;ji:inde E:-ter var t.alrikasl: M:Jr·1gs-"'ågd ( ,1:;;g�, töi:Jtiek� (!'!�Z),·,:, blå
tnes i213).,, lövslingare ( ·179), tal r.rasr.- ( '1112) ,_ 'tal9oxe ,( '122·}: och baf°i ni< (105). 

De, 'er,,df.1 nva r,ii:lri<ar.l:ej, blev. skoQsduva, □cti ,mdev tjugo 1ir ha.t n,I ·mi:l'rk'l:9 
144 arter. 

Blenci' övrig P�ngst kan• ftlrutom 'l.nvasionsarterna närmas gråg�s 1,,. mor
�ull3 1 ' na:ttskär_.N 2., ni tk tergr.11 2' .l)laha1<0 1, ' -rtngtr__as-1; 1 < a1;_e_ti!J l�fl:l 
a-ndra,, gr21sfopp,;lfuigare 2., grimsångare 56, mlml:-e: fl.1g.in1.p;:rci-e 1; ( !'EkUJ'.!ci;, 
gen1J�1sni tt !, ex.) □en -.cif's111es '. 

Ringr.;,Url<ning=?rl oct1 a, t.a.le.t återf'ynd redo1fii;:11: f sin helhet f tatiE!tl ·1. 
Sami:.:l:lgo återfynd-av b□F'i.nl<ai ringmärkta yid �nsk�r 19�5,9(( l1lH' ssh'1m�n
at'ili'lcG i figur ·1. 

·sa



"Tooel I • fUrlC�t ta rjgt�r vid h . ..i!·.l�li-Er1�wr f!'1g�!..:Jt�lhr t'.
f
.4 ir./17.zi:€ 

(P!:"Dfl fnn1JC1,j t:it ttort�-En:.r-itlr P.tr-.; !linH-r110,;.ory) 

Hnöl.sva.1 c.,.gnuo clor 

Grft.gf,n Aoo:!'le:r nruu!t" 

11fll5'1r,d /1"80 plat.yth'(rct().-' 

Ejoor Somter.io mollis!:l� 

SV::l;-tn '!etan! ttr:.t I\F....ca 

Own6k Ac:clp1 t!lr g1m.LH� 
Spar11hllk ft, ni�..c0 

Orai11r-lik 5utao tnJtoo 

TaJ'Orblk F'alca tlntiul\cutus 

Ste,nralk r. ccl•.znLJarl1,,;� 

LH1·kl'l:tl f, sl.lbbull!O 

\tCtt'E!nr:aU llllllu!j BQu�t1cua 

Str.t1riC1sk.ata Hacr1iJtgrn.5 o!llrille9� 

St.tirre strandptr..1re Ct· rarJd,w.- , 1.1at.LCW.:1 

Ku5-;:,ip.1ra Pluvi.oHn !�torah.'I 

Must6r'3:.;aa Cellnrts i::muturi 

S.ruå!J.r{�p:sa C. tr l uta 

H�rc•nilor-• C. olpLr,a 

Ovtl:-qDe.:-<-!Gln Lyirrocr,;ptcG rrif nJnu!ll 
E.nkt!loez::.:<esln □nll\na;;o 90Utn3 :! 

Morkulla Scolcmnc ru!IUcola 

Srr ... 19ptJ'J' UfTl!l)lUC ChDCCJ>U:t 
tkSben., TrlntJc t0tt1n1.:!I 

GluttOn�ppll T. ne�ul!Jrla 
Gt'til"lCMa T. !Jlf.Jrnnlu 

OrlU�n!lppu /lct�:.l• hyJJUlCi,.C:Ot.. 

LabtJ SLerca,•:1rtuc ra,..ir.Ja.ltlcus 
c 1·i..1Ltcr:..:.i LrH'u-:J tlomur,cu.; 

F\6 rnJ.j, .i_. 0-illl.l'.l 

Ort'1t.rut L. nt·QC:!'lt Lu:i 

Hov.atruL t... �orlni..! 

S1r;rtlntSrl'a Start;LI ta.splD 
S1 lvi?r!.ärnD S. pa1ad19QC!:a 

51 llgcr1,olo Urla �•I�< 

rcrd;,,ule lllci, ta!'Clu 

Toolagl'l;;s1ie. C(l'ppllufi gry 1 lr� 

Ska-gc-..dtl\fB C::Jlu ,·ou oa(lfJa 

l'H hgch:vn C. Di! h1rtlue 

Ci7.I'< Cucul1.1:i1 �nut'U!l 

H�'-<uggh. S,.rr,h 1.1.lulo 

S:irtr·JJ...'ql)lO Gtauoit1lJ111 �!ll.P.rinur, 

14drnu. glo ,'\:!li..o otu� 

:1ordl.lC'J9lo n. flr1nnr1;.A. 
l'Hr!Llt'll')b i"\c.•l)Q! 111Cl ruor,:-nl.:!l 

No tGid.\rra Cnpr\rrulqun l!.1.JTCf.lO.J'h.18 
1'ot inGPQl:Jrt. t\pu!i Af)UB 

nnc�l rlnq,,,ac�LO (�U11>al' rlnQoO) 

191iS-al 19,11, 1%5-61, 
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r,rt 

�ungar ts'-;u:-u /\Le Clo ennio 

G!lk tv ,o Jy,x tornu Il n 

Gr6-:gflHr-o ?lcu:J Vlrldls. 

SpJlh�n Orvoc:Jpuii nw.l't.t-
s,�rre """°'"""to 0.,-.or,,,;:,pog. ,-aJor 

re:t.!.�o nncks;,o P�ill::o tl'i�i!Ct','l .. s 

r!:'idltlr :t Lullul.l or::::.rihl 

Dergll;ri<:J (f'e"TC- lltc lr,e.alr1s 

0nc�•v3lo R!parL• rlp,rjr, 

Lod..SV:tla h\ t1.Jnd.:i: n..Gtlc.il 

Yu svr1.a De 1chon fUlc;J 

T;-J!Zplpl.Hrtcu Antl'lu5 trtv!nl!.s 
ÄngoplplöckO A. prOlun,,lo 

Sk rplnlH:l<a A. spl�leu.a 

,ul!lrln !-' tnc\11.::i rbv,J. 

�nd!'ii lrlo i-:. albJ 

S10i:F"19voro :b"tliyc'ill.a 93rl' !uu 
00,,,,,,,.vo T1u<1l�a1•� o tr"')l"'1v>OD 

.Jtlrru.p.arv Prunl:.!llD r.ltliClulm-u; 

:-�l:Ula 
i"-1::iktrrq I Luoct.ru,, l�clnl.,. 

01 'l,..eko L. � ... l.:ctco 
Sv:irl ttfd!,tf.Jrt Pt1rJt!1"\ltur u.J .:leh:urtDa 

»öd•tJlirt P!-. pt>Jonlc,ruo 

EJu-.:.k!!.kv:tt'!J Saxtc.ol,t tnr:}J.J;Jti'I 

S�cn,1,.v.llt:a Oenu'1ttl0 u{f--,t.lllJ 

�lriqlra�l furcu<> l0rq.:1.ll-'" 

l"Dl t.r:J�l. I. reru.W 

BJthklra�t.. ·r. ?1 ris 

Tal t rne;- T. ,,.,1 lOlllif lD'-,l 

ttdvl '14)(!lro:" T. ll lacus 
Ci.bbttl �:olS)L T. vl ,.clvorw 
G.rl!nhar,ri�ul'l)um loc�t.1..!UO i-;Ju'o!ia 

S1vs!1ng.1ra Acro.:1?r:t•al!J1) 5e-.,_.rn,:i�u:;,Pn.1� 

1�01 nO�ura fl. uc:J r;:uc.uu<.. 

H:Jrme�no--,ra H\pp;,,lob !cteri� 
Rixtot:-.;p\q a .. "'l..jfl:"U &/!u!3 COi"IL 1 llr.irl!l 
�Cl"t!I� n n: .... ni1n:J 

1-iöko,r,gorc s. ni oorlo 

Är��r,g.1N!' '1. aurrlJCD 
tarna6nt1Jro S. c:ur.rnunl� 
rr-tlr:tol'irroc8rwJore s. torin 

S,;�r� at.v1 s. f1t.t•LC11:pill0 

Na rdal.,o'3� Phv 1 00,COJ)'".ll boroli l l� 
�,.<-,oof l'l'fL !.cg•,·� P�. 0ror,,9u�u<i 
fl'.ll,g:1s.'l�41un.o PI,. !nom..·nuc 
li'ict.,-.eQ1� IIV flt1. !iCh:.lil •• I 
f1rl:J,,.r,!'1"'):1rr• Pn-. 11\l1llnl1!x. 
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Art (Sp�c!.u::1) Ant.11 dn�n,u1 ( 11J1rtlur r-.lnr-ied) .Atcrrynd (li._-...,., rlu.l� 
19!Q..9J 1?/>!, -,;s�<ll. 11"J:lt. 1�j- t�l+ 

OrDn��no,,tc Pr,1/ l Q?ICOpU!I z:::all'ltJ1 Ut �,a; 'ij 842 

L�,sAogar:a Pn. troahl14'} 11205 1?9 1131'.V- 17 

�ungsf��.al Re�ul � N?gu lus lS712 1�59 1'lil71 211 

llr� fh,;�napnar" Musck:t1pa str�atu 2!,62 P5 z.;n 

Mif\dre !lugsiitlppOru flce�,ln psrvo 61, 1S ?9 

, ia1m,a,.,ar h,g""81)pare F. uU.lcallh 2 2 

!:i'V,<lri!VU flu.g!a"lOppare F. nypol•uca 1<!41 2 .. 1265 

SiJHoi...o Aeo1 tholoa c:1i.id�tvo 499 " 50• 

C,,tl :a P.'Jrut1 palustrl:.i 217 10 24? 

Talltlto P. raitanui5 "' 45 

Tot '�6 P. cMototvc 2 

Su.trt.nlli. P. atv: ·�9 1 .. 51} 

Rl�•""• P. cilcrull!us l?SG 218 ,,,/(
, 

ra?�e _ F. "'1jor 

''·'�'•
1l7. 1$GG 

ruät..,ÖCl<U 51t,t ruropae:., 60 6 !JG 

Träa�ryporc C:or �lo 'olfl'Utoi--.la 11?? 36 12·� 

Sor.n<loqylllng O.rloll.6 ortohj;s 

ru·rn51rata LrtnlUfi cnlluria B5) � e:.s � 

�arr"'Jlll L. cxc:ulJltcr G< 5 69 

r,eu1<rll<• Gtn·rv1us glanr.ljJtr1ua 102 102 

Skola Plco p!c;i 

1'lötkrf,l,.n 'Jwcl rrng:1 ca,�,,1ocato:te9 20 21 

K.r:it<o Col'\I� 00f0"11: 2 ? 

Stnre Styrnus vultJrirls 116 1,s :, 

Pllr-tN{ �!lfillr r=Ot\lDl'IU!I 

Bo In'< fr!�lUa coclC!os ,·1,,0 ,en l(l/,o I) 

�rgrlnl< •• n<lloLHr1nQ1113 216 e 22< 2 

Grllnrtn1< c,,ra...,us chl0r1• 168 ' 
17"1 

Steg Il ts C. �rdtJCHs 2 

Griins!sli:o C. �pl<tu9 1408 n 1'-00 10 

�limpl�"'J C. COM.l!Jlf'\O � 

Viot�rt>lhpl!'!1 c. riasl.ro strls i5 J!; 

Gråsfsii.a c. fle:r� lOOJ 189? s 

Snili:ilft<i! C. fflC.T,,1Ml G 6 

Oåndlll�ol'9<\äuo Loxlo lauo:,;::ile:--3 12 'i:? 

'-li.sidr� k61"7\äOl L, curo1lrast:r:.1 76 2 ·19 2 

Större lcoraniitlb L. p,, r;.•,,op�lttocvs 6 r, 

rtcltiPnrihk Curpoddcuo crytnrl ,..,, ·) 7 

rallu!t flf'\k.Jln et1 �cl�t.or e n 

Oonhi!rro fly:T·usl.l P\'rrhula .t.Jt, 2, .i.S<J 2 

5tcnl<"1ic« Cac.:.otht·�U'J.t� C)CCOl.!,r01,..)t(!Ci 

Lapps'-'N Colcar�u:.1 lrJpponiCU!l 11 11 

Snöspar" Ph.!clrt;phC!r\3liC lllva.ll5 

Gul!:!p..7rv F.mhcrho cltdniJ.lb Z1) w 22•; 

0:-tclunliilpQr\.' L "'Ortulano 1,) 2 ,.s 

V!de,r,,urv E. rustSc� ,,. 11, 
Ov:iro.r,p:::N E. pl�illa 

�ZS.1,1sparv E. �t: aenlclu� 12'- 11 n•; 2 

Sui:-oa, (Sum) ·xdlfi JW4 nm 1� .))!Il 

Pntal.--artt.•t" (�i�hnr of ��clas) ,,. ?) 14J. iJ SI 
61 



Figur �. lherfynd av bof'i"lka:
ringrrlä. k t.a vid Ha1·t.sö-Enskär 
r-ä'gelstation 1%5-84. 

Olecov2ries or ChoFFinc:rl;!l_, 
rr· ngllla coele!:Js, ri nged at 
I lzrrtsö-En.skär Bird Obse rvat.ory 
1965-84) 
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198b bjöd: ·på 19 'iltri'l,fynd förc:!e�cle pi\_ 1·�· a.r.t2r. ,Fem a.v 'fynden gjordes i,, 
SvErige, tre i i:ivttige Norden och resten i:' övi:,i;i-:i: .Europa. tnctasi; tre av: de 
1;.aP!]0rf.e:tiE1□e f.ilglarri,;5 kunde ·fdrtsfrl;_ta !'li'�_t f_ria. lLv eft�l' ·att ring2n· av-' 

lästs. 
Två nya �terf.yndEiarter noterades. En av st.e'tionens åt'h rntrl<ta gl'äsärider 

s!-tj:f.s i ViJsj;:t;ys 'land,. och "l:J"l(l<i'l:c1tningE!n'' kan förver1tas öka för =n st· jakt-. 
li:gt attra�t;i'v .art sorn g.rä.EJ�r,d�- Den ;qn•dfä nya ar:1;;en "'.isn.- plä.tsli;ft_ en �t!:1:r
f.yndsf'r.EK·vens 3v,.'l/o· %. Genom �ren liar märkts f2m :Juvhi:!kaJ' ,och· tv'/½ a,v dem 
t;im hi,tt �t.s i ngveil'll;lC:r, den 2r1=1 renr är gam11'1<11; 

! der,• f'i:lrra årsrapport.en sk::evs 011 en p-ä!'ll.Jr;jg-J.a, sU(lf ,l<o,rt,'rollerad_E15 häc
k-ande 'i ,'GEl9tdkianct. P..v:'1 denna rapport �an redr.iliisa sitt '"r"e!tutstl'äck" 1 SOi 
dessutqrn vism· att de nomadiserande p□riugglorna inte räd:: att f.lyga övE?, 
ha\l.l?t. D�n här he.:l,ra!: besäk.t_. FJ:r1lBTid. 

Ännu en l1s('iyisni:ng till fjalår·at� nc1:tedr,ga1'. Då .vz-;- cr.d:· en tr,m;lrnule, 
som återF-EJnns dr-ärikt ev e.tt· fisknät. Osnna g&ng har det i:ftlet dr.al:ibilt en 13.V 

v/h·a föbieg!'ls_s]ai. 
:J\y sn.abbf!L:rl:y•r.� bör m.immis -rödh�ken '.iCJm fl.i:i'g t;FlJ IJolen på Fem daga:.-. 

lnari1. s1iati□riens vei,kserrrl1etaomr!lde gbrs ve.de är dessutom et-t stod antal' 
kant,olle_r i sk-rärrt:ärnel;<olonin ay Rol_3nd .!:it_lE�. B3d_e ftiirnrnalide QCh '•'8gna' 
l<antrö.llrir ger 'mifngcler �ed :i:ri.tre_!ls_ant �nforrric:tic,in. Här· skal,) endast ges 
nllgra s:nakpr.ov. på vad s,;;udi,e,mi gav under 19811. 

_De~tv,e\ äld<!.ta 1"1l:gl<1rna (ej i JJ\'lr)· var ?2 .!ir �am1a ocl1 märkta. □ä aa"'na 
fo''el.l Fi."nlsiriå,- •rnedan blr:rn� de ljn·gre F·anns fy,i;:a f'åg-la.r. s□rn 1Iar förfda -på 
häcknings skäret ·19•,7.9_3�. o·essa hade i t.ve fall bil,dat paJ.'. med □m',{rlita ·räg
l_ar, _äif.ri"g;; ·tr!;! ha9e ·okJ�nd psrtn2r. 

B_l;änd de 'i:iv;r.i:ga hecl(_ai-r1a fanns ihvand,r�re f,dk, ,EstlanrJ,- FinlaM s.=1rr,t e"tt 
.tiotal i"okalel' ufaned den 6Vsnaka □!=tkusten p;ellan Uppland tfch .a1:eki'ri9e. 

Avn,ita:t;i._onens: µ11cler �'re_t grl']åll'na f-rä!."'lande kon·troller �iar·'hi ttills t.ve 
b�.y_ar.at,s, ,m ,tioha�2 från Qa'nmark ooh ·el')•gfti:inf:in� ,fra'.\n Nyköp;ing. Dessutom 
väntaI1 vi pi; svar engående en sppr·vhi:i� □ch 211 bofink, båi:la "1ifrkt,a rn,id fi:ns.ka 
'l',i'nga'I:·, 

Bof'inkal'na ·som qyt,tar föl'bi. Er,skär tyck'$, sorn vlinfät I ti'l:lb:rir,g;:l 11inter11 
l .)lästra E,ui;op�. \.t'.e,t!□n åte;,fyntl . l(;JI' rap'pprtei::'a·ts _under tJU[JO :ifr .,· och d,et,. 
r:notsvr.1ra.r D.70 % .:iv f.angEtvolymen·(jf:c t.ex. .. □ .·/13 !J{, för rödhake och 1.89 -�'/, 
fö_r,,-tal has't). Alla eterfynd y.tom ett her 'gjor.ts inom F'yra h från märl<-
1;illf:älleJ., och der;i som llterfahn3 e·r-te;r sjr.r år t;i�r.le 1/a.rrt dtid ·"Eed,m .\äng'e". 

�,r_e Fågla:r har k□n'trol:lerats a.)I· d'r:i_g')läz;ka:rei, sju liar hi:tta:ts sjuka, s�\.i
d.ade el.le-r döda 71�_dan eri varde:r3 har flug1.t ihjäl ·sig, skjutits resl'.Jektive: 
tl'oli-gen blivit, f11ngad. 
. f'�_cl t'an�e_yå �r�em:1 _ sena r_iyttni-n�s!�dl är det an,iärkni11gsvärt att toLv· 

av rag·la!'f'la :1r rnarl<�a 1 ·augusti ·eller ro.rsfä ve.ekan av septembe.l", 
63, 



(Recov2rles rec�lved du-ing 1981.) 

13,ii5ar111 ( Anas phr::y :-�vnch s) 
9.6�5.635 2"1+ M n. □7.8J 

Ouvt,i.ik 
9. ro.011 

".018.032 

Sparvnt:ik 
6.1:2.ons 

6.102. 006 

5.858.312 

Tor:lm!Jl 
n. Jt,a. 51.iJ 

31.10.öL C trnold -2.1,N/□e.5-�, VÄSTTY3�LAND 

(Accipite� Jentili&) 
1K ·15.□f.1. T 

20. 11.63 -eby 59.5 \/'16.51,i:, Upi:'..and 
(Uig död vid lmrp�tel. I 1Hi11ri'ld -:ill 5\IA) 

1K M ·17.U'3.at. 
De. ·11.a1, Skurup 55.2'/1�/13.J"/E, Sk,1ne 

(Tillvar tagen levande, orl<esläs) 

( 1-\cc-ipi tel' i sus) 
1K F 21,n9.82 

'12.b? B□zen 4G.3'1',/11.221:., -olz;ino, ITALIEN 
(Funnen nylige,1 cud) 

1K t1 2<;. U'J .8? 
2'J. 5,B!t 'v'altirnc; 63.41N/29.4CE, ru□p:.n, F!'JLM:o 

(F�1nnen) 

11� M 10.10.83 

U\lca 
pu:..l 

15.LIG.84 .eiscr-:u.1 3._61'1/' .• □ t[ Sc•,_,erin, ÖGTTYS.u;lJ\I\JO 
(En□ast "kele�tet ·.1n et) 

tr-rria) 
'6. J7. 81 lam,nskär 
u5.J5.0L :11ri:1t;ia1:1u 5 .1 :1J/1<;.12E, ;:.□rr'1olr.i, 

(Fun"l - sjuk, avlivad nästa uag) 
DAN'lA'iK 

To:iis�riEEla (CEr, 
S. 501.195 pull 

ht,s gryl1e) 
07. J7. 79 Tvekriippllni;arna 
'7.0Ei.81- �a :l.:mr!: �,e. L11,•,/·17.i:2E, Söoe:rma.,lard 

(Grissl·, dräriktes E.v elt p.iggva-;;neit) 

Per ugi;la (A=g□lius �u,.,:>reus) 
7.D87.%7. 11', 22. ·in.e� 

0.0:l.BL 'lus�as<1r-iri 63.25�:/2 • .J':iE, ·vosa, FINLA\JO 
(V,antrollPr qV r�ri;�ärköre, �ow �rsur9e!) 

Röd'1ake (Erlt•1ecLE rLhecula) 
AH 54.832 1K 19.1□.aJ 

26.10.ö.3 'lier.zejfl Uisl,ma 54.Z1r,l/1S. 1 9[, Elblc1\,, [.l(]LEn! 
(KantrnllFrad av ::-ingri'årkare, ring tj LaJ[j) 

1K 09.10.52 
19.05.54 So�ingen-_1 liga 51.C9N/07.00E, Dusseldorf, vÄ�T

TYS.'iLA.J 

Ka.:.trast (T rdus tferule) 
L.195.156 1� 16.□B.81

(Död, ::ikä1 L l1ur li;nr1e, t�nli en trafi<offeJ-) 

04.&'1 8argum 5it.1.ZVD0.5?E, Sch.le.sJJ.:g-Holstctn, l.'i\'3T
TY5KLAND 
(Dti sedari 111irHL en vec.Ks1) 
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Taltl'as:; 
Li .195. 183 

( Tul'dlls 
1K 

4 .20'3. 563 1K 

li.209.653 2K+ 

p ilomdos) 
11.J'3.81 
20.10.83 Sara Vezia l..3.561'•l/1 □ .13E',

(Nyligen död, akjuten) 

·2S.09.82

Lucca, ITALIEN 

01. �1.83 L-i:iayade 45.05N/00.17W, G�:-or.Ili;, FFlANKfUKE
·(Nyligen död, ;;rafi.:offer)

05. 1 0.82 
07.02.83 Lora del Rio 37.39N/!J5.32W, Sevilla, SPANIEN

(F'ngad acl dödad) 

Rädvingetrast (Turdus Hiacus) 
3.2116.29� 2l'i+ 29.09.61 

18.12.83 0li'veira de rlc1spHal !.0.25(1J/07.5Lilll, Beira Alta, 
PORTU3AL 

Bllhn::s 
/\H 61,.553 

( Parus caarulel.13) 
11-'i 26.09.83 

(Fu,nen död, ukäMt hur l'"nge) 

1. 01, .Bl, S;iäckviken 58. 1-211;/ 17 .LISE, Dx:?l::lsuntl, Sömland
{l',on;;rolleracl av ri rigmärr.are) 

G1'1:insiska 
AE 89. liE,7 

(Gardl.:f!lis spinu;;) 
1K =- 12. m.a1 

'.12.51 W:izuczyn Cukro...-,ia 50.3SN/23.35:.", Lublln, POLE�J 
(\lyligen dtid, tagen av katt) 

0□'11 e.t're 
2.625.514 

(Py=huia pyrrhUl3) 
11'1 19.10.52 

29.02.81. ,�ys aruk 60,471V16.D3:ö, 0alana 
( H;:ina, Funren död, □kärr liur länge) 

Frl!mmar,de kantrolle:-

([l'.it ac s rubecule) Ri:idl1i:jke 
CO�!\H/.\GEN 
9.897.01,8 1Y, 22.10.82 C�ristians 55. 1 9�/15.12�, Bornholm, DANM�RK 

26.□'3.81., Enakär (2K+, ,dn e 73 ·1�11, vlkl 14.5 g}

Griinri,k 
STDCKHD 
2.861.453 

( Carc!llells chlo:ris) 

1K .- 14. �'J.82 Nyköping se..i.5j1J/17,Ql,E, Si:iden,anland 
10. 10.-84 E:iskä-r (-Jons 2K+)

:-<ärl<7ingarrn3 □cl-i kantrnllern3 ar tJjorts p:i Eriskär ( 58. ldN/ 17 .2':lE), 
Bälinge sn, S�dermanlan□ dt inget an,at anges. 

Unde.rst-rukna tlngnlimrne::r anger att ringen I-ar sänts in till R'ingmä:rknings
uentralan (Box 5'][](]7 104 J5 Stackh□im). Följande r·· kn:-tning.c.... lia.v ;invi'ints: 
pull unge på häc;kpletsen, oflygg eller F lygg ,C 'lestll.ng) 
1� Feg�l i sitt Första kalendarä; (bird i7 its first yea�) 
1�+ F�gel i sitt Första �alende�å; ?-ller öldre (first year or alder) 
ZK+ Fåge..l i 9itt andra �alE�dezår �leP äldre (sec!J'ld yea� □r older) 
� hane (male) 
F hona (fem3le) 
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s�räckande alfågl�r. Foto: tngma:- Hal>ir3GEn/l\l 

5UMMARY 

The above papez is thE annual .r2por. of 198L F-:- m H;�rtsä-Enc.kär B:.r 0!:Jser
·Viltary {58. 1. 1N/17.29f)., in t t' archipelagc of Si:i ernanland, east cenr;ral
Swejen. 

Tt1e observatory was manned 70 i;tays tll!l'-"9 Au llst-□ct□ber. In t'le Sl.JlffieT 
some stud:.es af the breeding .:ri rci Fauna .JJEre made. 'IJestl'ings or qazo1•bill. 
A. torda (15), GuillP-mct l,. aalo;; ('i,) and Be\'red Waroler S. 'lisaria .(l,)
we�e rin�ad. �lso about 80 pairs a f Caspian Tern S. ca3pia are bree ing in 
tliis a:-:!a, 

In tlle yecr 3 2ö4 tJirds af 73 species were oauQ!1t, mo!lt of" the'Tl with 
rnis t nets on the souther,., pi3:!'t o" the 'island E ns'<:är. 1-i'ghes I'. FigU1•es uere 
not ed for Goldcfest R. regulus ( 1159), Rcbi.n E. • ubecul.3 ( 552},, BhiP- Ti t 
P. caeruleus (218) and Willow Warbler Ph. tr□chilus (173). 

Df irruptive birds: can be meritioned Pygmy Owl G. passerinum ( 2 r.inged), 
Tergmelm's Dwl A. "unereus (5) a-,d Sull"incr P. ovr1'11ula (25). 

flo1anus l nkommet decembe. 198!,. 

Lerinart Wahlen, Daga atan 10 A, 3-15!1 00 Gneste 

Ulf Widem□, Sllindstigen '12, S-611 6:,3 r�yköpi:ig 
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Nytt fågelskydd i skärgården 

Claes Svedlindh 

rri!:n dgri 1 fetirue!"i 1985 gäll!!T' ett nvtt Fägelskyddsfi:irordnende i den =1örlfl

l�ndska skärg�rden. En bakg,urd och en SUJ1,rnering av debat en som förslaget 

o::sa�at samt en preseritatior ev det nys Förordnandet skall här d!!lge.s FiSrrn

Htsa;,n1;1. 

Fi!igelskyd:Jet i skärg3rden har tillko=i·t i etapper Från 19-5O-talet ocl1 

frar)IElt, och ::imråden ·sorn Trutb�daomdldeL, l�ällskären och Grässkären har nu 

ganska m1lngs åi;s s�ydd bekom $ig. Jus1. TTutl.Jädaomr!idet har \/c1rit 2tt exem

pel på att fågelskyddel:. verkligen haft en oositiv e"fekt oiii fågel-livet. 

Området avsattes 1952 efte.r bLa. �n rägelinventering åre innan. N·ä,, denna 

·inventer1ng upprepades 1971 visade det sig att både art- oc1, individantale� 

in□m området hade 'kat. 

Ett av vllra f'iårskare fågelsi<yddsområdel'l är R.1igö. När tillträdesförbud 

infördes -tir södr� R&gä 1976 var debatten· livllg, oct, båtorgariisationerna 

VE!!:' upprörda Över ett 11ista de djupa och vincie;;kyddede natur i'Jmnarna i □rn

Tådet. 

Vissa av skärgårdens fi4lelskVddsomr�d1=n har haft s□JP "'t�imsta syfte ett 

under t,äckningstiden skydda de utrotningshotade arterna havsörn och �erguv. 

Trots befintligt skydd och en något qynnsaITTTiare, giftsituation i landet sam 

helhet är t,äcknin_g:-ifral'g�11gen f1k bägge arterna i den sörmländska skärgår

den fortFarandE dälig. Sti�rningar fr&n det rörliga friluftslivet tiar utpe

kats sam den troligaste orsaken. 

Oen f'.är havsörnen fik jaga 
i�red, fisken avlivas. 

Foto: Bji:itn Helender/SNF 

Fl!!glar i Sörrnlar,d 17( 1981,,): 
67-,J. 
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Under senare är har be □vet av 581lordnho och ffö,_ tär-<ning av skyddet i 
skärgl3rden blivit allt större. M!!:::I anledning v detta ha:- ltins.,tyrelsens 

naturv�, cb;ent,et gjort uppföljand.e inven1;erl11gar av be i tliga och tHl
tänkta skyddsomr"den. Des3a J-,ar "le!Jan utmynnat i e�t ni::-slas till fågel

sl<ydd för hela skärg&r::ls□mr�det som sk;i.ckadea ut på remiss till myndio
hzte-r och o.r;ianj,sati□'ler i januari 1984. 

Förslaget innebaT bl.a. att n�gra tidi are skyddade omrdden fursvenn 
och någre nya kom till, att skydds�iderna u:ökades ;:icr, bätt:-e anpassad!W 
till bestämmelserna i 3,7tjr� sande lån samt att en vattenzon omfat1,ande 
100 m fi:ån skyddade lando�råden också ing:ick i skydds□rnr.�det. 

rlera remissinstanser 1•eagerade häftigt p� ftirslFiget oct, gamla kiaini:Ja 
argunent stg ter dagens ljus. E'1;t exe11pel ur en insäriiare freCJ några 
"Skärgårdsentusias t-er pi\ AE l'\i:irnkraFtsutbildnirg": 1!Vi vill värna arn allas 
lika mi:ijligheter till tillg 'ng av skä1•y1ird:r1, 1i e;.imrllld villkor s0111 natur•
amråden i inla d;:t. Skärgården Filr lnte re;1ervera';;i för F1lglar_, or, it loger 

oc'1 markägat·e ! " Drovi:ickalltle är de tydliga Lrlste:-713 på k nskap oc dia! niss
först�nd som ligger bakom tron bos många, att orni�ologer Ilar n/'igan slegs 
sj;Lvkler tilltr 'deGri:itt tiU sky--ldade omr-dcten. DS?�t� g�ll r äv r1 ''i:i!: ir;
lägg l,yp Följande: "\/i tror att avk□f1lllli:ln ti 11 de f"glal· som ..:.nte har hur
nit klal'a av sin h�ckning i mitten av juli, saknar naturlig rnrutsät ning 

at.t över leva. 11 DE11'lB :'<ologiska korip=!tens s tö\l:r Fisken;imde.n rnr •••••••• 
Förutan båtorgenisa.i1.1nema val' :.ex. Le:idstinget, t-1skcnå111riden, F;r.:.ti.d:1-

fiska-rna samL lllyköpinga ooh Oxelösunds korrrnuner k·ri tist.:a Hll st ra del r 
av f!:irslage, .• f�änga remissvar val' di:mk uttrvckligen positiva, vi.lkect tyvärr 
inte alltid fra111kom i lokelt_idningarnas ra141ortarin • Förutom da ideella 
naturyåx,dsorganisatione.rnc, i nkludernnd.e SNF, FlH tbiologe.rna □ch FSO, var 
t.ex. m1turvårdsverket, skogsvå:rdsstyrelsen och en del privatpersoner 
positiva. 

P� naturvärnser1heten gjordes i enlighet rnecl föl'Sla;j ocl1 kr.av från ce·11i ss-
instanse.11na vissa Förändringar ursp-ungsförslaget, Jch den 27 april 1964 
togs så ett enigt baslut av länsstyrelsens etvrclse (best�eride uv ;ial!.til<:er 
tillsatta av Landstinget). Efte;-som osäkerheten var mvcket stor över t,u:r 
poli ti<erna skJlle ställa sig, skick de FSO et-t par daga1• .innan saq111cm-l..rti
det etL öppet brev till samlhga ledamflte� ocli lokalprp.ssen, d .. :r vi sam,rtran
fattade vsra sy pu,kter och ,m:iument { e tidningsurkli.pp här .:.nti..l.l). 

i:ireridet var d□ck inte avgjort i och med fänastyrelsens besllr.l. l'iryosa1•
klubben, Sörmlands ,Skerg�rds lnt:resserörening �.fl. besvärade si9 3\/ r be
slutet till rP.!]eiingen. t'irysearklut;Jb1:m an0�g t.ex. □tt de inte f"�'tl; i,for
rn:1tion om vilka arter som är hotade och på vi!ket s!!tt de hC!las. D"! vi.lle 

68 



Söcier111anlands 
Nyheter 27.4.84

I,if ör beslutet om f ågelskydd 
i Söderrn_anlands skärgård 

TiU polilikerm1 
i lamsryrelsen 
i "Söclemuinlamls län 

J'å oammaDtridet med 1111\1-
lltyrelseo, 1tyrelM1 I dag don l7 
april 1884, 1ka1.1 betlut hatlas 
em en lönlag till f�llkydd 
för llli!liprdc,n I Södennan, 
laadi Illa, lriarbel&t av lllaul, 
otyrnloeni 11&1UrvirdM11lhet. 

J samband med reml11Sbc
llandllngcn av IOnilagel hu del 
debaltera\4 flltlgt, bl a på lcikaJ
UdnlngarnlLS ln,sändn.rsldor. 
Vissa av de argum_enl som 
framJdrts-rriol förslaget har b,\, 
de -förvånat Öch Rlrskrac k t oss. 
Inom den idc.ella naturvården. 

En del mi:;,dlghcte.r och ,orga. 
nlsaUoner hnr nllmUgen ut-
1.eyckt en skrllmmandu brist på 
IOrsUl.else· för och kunskap _om 
nödvändigheten av .elt skydd 
ror vtssa. under häckningsUden 
mycket !alOminE•klirull!ga rA
gela.rt.er. 

VI vW" med della brev fram. 
Ulgga några- vlktlga ta.lita och 
synpunkter oom Ar vAI varda 
att begi:unds ln!Or D!tl belllul I 
tn\gan. 

Att olika• arter har olika re
produkUonsp,,rloder är en bJo
logb,k_ s,l!!.lvklarhet._,Nu,varande 
fågelakyddsb._.Uimmelser I 
aklirgarden'-innebät att akyddet 
upphör den .15 juli, vilket 11.r 
oUUJ'lic�fgi ror många arter. 
Vid denna Ud fiJQ1$ lorl!arande 
nivande honor av svärta och 
vigg aamt amå ellu lcke.D.ygp 

ungar av tex Iordmule och 
&kränläl'IU! kvar på· Ugel,,kA• 
ren. Arter som ba vsörn och 
bergu,• 'liar en mycket lång 
hllcknlngsperlod och ä.r kä,11511-
ga för stllm!ngar från tidigt på 
Vå.rvlnlem !tam Ull augusti 
mAriad. 

Dell8&, f6rnillanden motl•e
rar olltså en ti!rlAngnJ:ng 8V 
skyddet löt. vissa. om rAden WI 
den. Sl Juli l!ller 1� augusti. 

De skyddstldcr ll<im fram. 
läggs I Cön,18.&"t ar ldentlska 
med dem som nyligen lnitt I 
l<ral\ I Stocl<holms Uln och nlls
lan ldonttsk,a med dem oom 
18811 beslu_Lades av lliruislyrel
aen I ÖBl�rgOUam,I, • 

FOr vir;,;a områden !öreslås 
en utökning av sky�dsområdet 
att gälla liven en vaUenzon på 
100 m runt områdi,t. · Dessa .zo. 
n& är en myµel ,1klig kom
plettering av akyddct e�rsom 
oosök eller. uppehåll -med-båt I 
itrandlianteil för l�x ,rpörtske 
eller tågelijkådlllng kan lnnebll, 
ni· en Uka kraftig störning som 
en tandstigning. 

I de fall dllr dessa zone_r 1n
krl,l<\ar på. gamla och viktiga 
båtleder har fnunkomJtghetcn 
garanterals gfflom undantag 
ror pas.sage. 

!lkydduoner tör !ågel1kydds
omnlden gtl.Uer ttllan Idag 
Inom lllnel fbr tex Bl.venomnl: 
d,o\ och har lnfll.l"LI! Jllngs otora 
delar av den svenaka ·kusten, 
bl a I ÖOlergöllanda ocii Stocl<
holrm IAn. 

De t.ågeLslcyddaom""1en aom 
-..C!<t aton1l Irritation hos bl a 

vissa båtorganisationer lr 
hllcknlngso.rnr.l.den för d,e ultot, 
ning11hotade arterna ,havsörn 
och berguv. För bägge årtema 
Ar SOdennanlands skllrgård se
_dån lå?!g tid e.n vtktlg del av ut
bmdnlngsomnldet. 

I laltl med mUjölörllndrlngar 
- bAde Okad oprldning av mll
;!Ogffler och Intensivare mark• 
utnyttjande - samt etter ffir• 
ffiljelae och rovfågeishat och ett 
kra!tlgl ök&! &\ömlng-etryck 
Wn det rOrUga !nlut'tsllvet har 
dusa arter traftlgt minskat I 
ant41, både i Sverige oc.h ulom, 
tands. Stora inSalaer bår gjorts 
ffir att rädda dessa arter trAn 
utrolnlng. I Sveflge har bla ett 
stort ldeelll arbele men också 
ekon'omtska· · 1nsa1ser med mll
jonl8,ls kronor skell ln_om tu 
"Projekt Havsom" och "Pn,. 
je.kl·Bei'guv Sydvä•t". 

For ha.vSörnens 'del har ett 
klart•,S8niband kunnat· påvisas 
mellan den dåliga lj!cknlnps 
tramgingen och höga halter av 
mUjögl!tel ODE cnodbryt
nlngsproduld ·av DDT) I bla 
Aggskal. Under scnai,, 'Ar har 
g!Adjande nog en minskning av 
DDE-hAltema konstaterats -
en följd 'av de l"Blllnl< lloncr I 
DDT-användnlngen ,aom Införts 
av ne ra Lllnder nint ÖslersJ!ln 
und.er llrlO-talet. En viss· poslllv 
utvecitllng- av hll.cknlngsfram
gången hos havaöm 'har också 
mlirl<l4 och 1"81l\1llatel 1983 var 
det bAata pA 20 lr IOr den ost
kuatllJlckande populationen. 

En mycket viktig anm,ärk• 

nlng' ! deMa annars .a po.slll va 
utveckling är dock att Söder, 
maalaods ak.llrgii'd under en 
liag Ud haft betydligt 1Junrt> 
lläc:knlbgsresultat- jii.mfört med 

-Llldn. kwirnmnidt;n ·och alt I H 
h!t.i• en. eiida havoörooungc kom 
pA l'!ngania I de oönn1Qndsk8 
bon ·10m kont:rolle.rades 1.983! 
En· vtkllg orsak Ull denna dåli
ga _ h:ä.cknlngsrramgång anses 
vam mllmikllg störning vid bo-
pla�rna. 
- Flera berguvpar I skl\rgårds

omrndet har Ar encr lir ul$alts 
fö_r stömlngar med resultat att 
de:a.,,. par Inte _l�•�kats löda upp 
en enda.unge- under Ocf'a år! 

Vi hat alltså en mycket olOrt 
nationellt och kAnske framrar 
"1.lt lntema,tlonelU ans,11r All I 
SödennanlMld skydda dessa ul• 
rotnln'g-oholade 1.rtcr under 
bkknlngstiden l 

Mod anledning a,, ovanståen
de lir dei ett mycket betydelse
rum be$1ul som Du skåll fatta 
den 27 april och vJ vädjat dar: 
11\r 1u1 Dig au likt politiker I 
andra IAnsstyi:elser. medverka 
till en artrik fågelrauna I skär
gards9mråde_na och d�_rfor go,,
känna _ för&laget om ra
gelskyddsomtåden -I Södermu.n
lands, sklltgård - ,för låglaTnns 
och mli.nnl8l<ornas skull I 

Nrköplng den 24 aprli 11184 
Föreningen SöderrmAl&Jlds 

OmJiologer 
genom 

Anden Bylln Per-Erik Betz, 
•!ioltl Oa<I• Svodllndh �tll<ael · 

Acke.lman 

ocks1l alt. eventuella .sl<.yddsom1'i?ider1 inte skulle f'a hindra föctäjf1ir1g vid 

;Larid, och a-tt gränse.,__ a skulle -läggas inn nf1:H· stranden! Fö:rst nu i slu

tet av december 196L. har regevinger1 beslut,rb att det av lifosstyrelsen an

tegra Pöi:•slaget ska g!'illa, ocl"I besv.ih'en alHsfi Hi,nnas utan bi fall. 
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Vad i,nebä= dP det rya förordnandet? 

Tre skydd3tider används ( 1 apr�l - '5 juli, npril - 31 juli sa�t 

t februari - 15 �ugusti ), där &ider anpassats till den eller de arter 

man Främst vill skydda i respektive område. Denna :ia i:ir det alltsa för

ojudet att oetr-äda ma:->< i. de skyddade omrl!der.a. Tiderna .. r nu identiska 

m!ed dem i StockMolm3 1 ·n och myck: !� lika dem som inns l Österi;inLlands län. 

Fö. de flesta områdena gälle:- även förbud att koJTlllel närmare �trend än 

100 m, r n&gra fall lämnas :i beslutet undantag f:-lln 10::J m - zonen fi:ir att 

möjliggöra passage. Detta gäller i nio fall, cc oftast vid traditionella 

b&tleder eller där extre,,rt stora mväga� a,nars skulle sl(apas. Ur1ds?l' den 

tio skyddet gäller är det försdl!s Frrbjudec ett jag=1 ino111 de skyddade om

,lu:!eno. Förbud:?n avseende landstigning och skyctdsza11 qijll2r l'"lte mc1rklnne

havaTen l samband med skötsel eller tillsyn av fastigheten olle: vid hus

behovsfiske. 02 qäller ej �eller statlig eller kormu al t änsteman i tjänQte

ärende och inte yrkesfiskare. De skyddeoe mrådena och respektive skydd fram

går �v ka� an här intill. 

Strandskatorna står oå post. Foto: Karl-E::r_< Häger 



FÅGELSKYDDSÖMRADEN 1 StlDERMANLANDS'SKARGARD 

Område· 

1. Hargö
2. Källskären
3. Vat-tung�rna
4. Grässkärens., Stora Akubben m fl 
6. Låga Mellskär, Tal1skär m,fl
7. Rägö St3ngskär, Krepplet m fl

( "Trutbådaområdet")
;8. Sydöstra Rågö 
9. Stora Bergö

1 O. Urs kär 'm fl
11. Hartsö lund
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13. Bergö
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Infomation oc tillsyn 

Nu är f-tlrstås inte indh;tandet av fågelskyddsområden i sig en garanti För 

ett hotade och känsliga Fågelarter s�3 lyckas bibe�ålla livskraftiga pop 

lationer. Som f50 s:\i ofta Framhåll:. t, !!r det mycket viktigt att informa

tionen om skydd':lt ach tillsyr-en av skyddsorCT!idena �'..lf1f!erar tillfredsstäl

lande. Länsstvrelsen i Stockholm e�· en bra Ftiregihgere på info11niations

sidan wed sin rina och p!ikostade brm,chyr 11F/;gel oc"l säl. i Stockholins ski;jr

gård''. Skylt,ingen i den si:lrm-ändska skärg&rderi har oå senal'e är varit 

mycket bristfällig, men i acl, med det nya "ör.;rdna diä:t konrne:- rf:irl1opp11ings
vis nya och enhetliga skyltar att s�ttas upµ. 

Miljöatlasen 

För hotade arter som havscrn !le, berguv är Förstäs yti:e_ligare begrä,s

ningsr i spridningen av mi.1 jögifter nödvändiga parallellt med rninskBt st':ir

ningstryck frår Frilu"tslivet. För n&nga :'Indra skergårdsfågLar är oljeut

släpp ett öve;rl-ängande □t, och vi h!lr ju flera bitt;ra exempel ,,att se till

baka oå även Fr�n den sörmländska skärg�rden ••• 

Nu hm• eri s.k. 11Miljfä1tlas 11 tagits fram av läT1Sstyrelsens ,- tllrvlirds

enhet. De n atlas sk311 användas när e:t utsläpp har- sket-:, ch anvisar 

d� var saneringen bö; prioriteras, sami när och hu= ,den □ö= utföras för att 

t .ex. utgöra mirsta m':ijliga störning för lcänslige f!\gelartg;-. 

Miljöatlasen är 5äkert till 5tor nytta riär ett utsläpp väl har skett, 

men vi h□ppss verkligen slippa fler katastrofer. Riksdagsbeslut om isotop

märkning av olja samt höjda bötesbelopp -är utsläpp är nog nödvändiga. 

Det fria fisket 

Ett annat orosrnoln är det ''fria Fisket" som nu träder i kraft under 1985. 

t-tur stor kon-mer "invasionen" av fiskare att bli i sl<:äi·g!lrden oc11 i Mäla

:-en/Hjelniaren? "lur kon,ner fågelpooulatione;-na i de icke-skyddade Ol'lrådena 

att p�verkas? Helt klart är att störningstrycket krnr,ne-r att öka \rtterli

gare, och att vi måste bevaka utvecklingen ,aga. 

Och vi själva 

Vi ornitologer bör ta lärd□rn av den debatt som fö,eg�tt beslutet om Fägel

skyddet i skärgllrden. Vi bör givetvis vera öppna för ,självkritik, när an

klagelser riktas rooi; oss fi:ir at-c också vi e,:;ör i samban::! med vårt fegel.

sk§dande. Visst finns det medlemar inom de ideella ,aturvårdsorganisa

tionerna sam beter sig klumpig� och kanske spolierar en f'äge1tiäcknlng, 
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[n ostti'rd sk-rattniisu,ge tycker dEt är skönt att s;;dick· pli b;men. 

Foto: Karl-Eri� Häger 

t.ex. "f"r att f� en bra bild". Varje s�dan händelae påve1·�ar vårt rykte 

och våra möjligheter att tillrilttavisa andra so11 begår liknande misstag. 

Det är vår absolute sl<yldighet att h1:lvligt tilli·ättavisa och upplysa 

andra F8g2l:=kådare ocr fr-i luftsl!länniskor emr, oftast helt 0111?qvetet, r
;;akar !Jnödiga störningar. 

Claes Svedlindh, Atiylundsgeta 29, S-582 36 Linköping 

Natu:-vårciGenheten på länsstyrelsen i Sädermanlanda län har gjort flera nub
likationer mea re<1ultat från •·ågelinventeri�e1· i sl( iirg�oen. Des&a kan 
.-ekvireras fr�n U,insstyTel5en i Söderman!ancts län, natu::-vlkrrlsenheten, c:-ack, 
611 86 �lykUpi g (tel. 0155-80100). 

Broschvr;,ir, 11F'ågel ocr säl i Stockholms skärg/hd• 1 rel<vi reres fr/m Läns
stvrels=!n i Stockholms län, naturvihdsenheten, Box 22Jfi7, 1□l+ 22 Stor:1<�1□lm. 
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Minken i skärgården 

Anders Bylin 

Sedan den "ör.sta mink armen anlades i Sverige 19213; och de F::irsta minfla-rna 

smitit reda., sarrm3 1h·
1 

tog det oara 35 r fBr ar-::en att kolonisera i stort 

sett hela vårt land 
Unde� de gångna årer, 1,ar fllfinoa di skussi□IT-'..r 1ö:-ts ang&ende minl<er\5 .ska'd

lighet (och t 1blodtörst 11 ·), SS"llt dess inverkan pli f;:ämst våra sjtif2igelpopula
t1oner. Flei-a stora rångstkampanje.r liaT bedr�vi t!c i landet, dec1 sena&te i 
delar ev Stoc�holrns skärgård. Även Linde:- denna 1<arnpar1j har :Jiskussionenr:; 
vägo-r gått; häga, frä�1 .. t: an;;i,ående erfel<ten av de st::ira insa1:eer- eo·11 gjorts. 

Sa'Wnenfattnin�svis kan det konstatett"es a� n�gon 15ngvarig effekb av 
F'/!ingstkampanjer ej kan UpJJnås. En wtt nrring av en etablerad bka1l popula
tion fylls snabbt upp genom invandring eller Ekau reorodukti.an �c äve�
le\JTlad hos den kva�varnnde delen av populationen. 

I i;:ieografislc:t. avskilda dela= av _ ;:,apulatia,,, �.ex. rsol,uade. ägrupper, 
kan dock e'1 var ktiq effek·� uppm\s on -=äng�en lyckaa till 1_'] %. Stfängs 
isvintrar '1ar också en hämmal'lde eff',1k,:; p� Eirsungarrtas överlevnad oct- åter
kol!:!nisat · on av ev jagade o·nr1de,. 

E�fekter p3 "ågelfaurian i vl;r skärgård 

Fr.5n Hartsö- rki pelage- fihr,s Fdir 1981 .ich 19B4 obsi:!l'vationer a11 111!""11<, zanil, 
även exempel pe dess jakt och �vtesvai. Vid gåai.,ventaring 1981 hitt des 
bl.a. en ny:

l

i:idad rly�g trsunge av gl·äg··sl Da.:ta i:ord;;; vsra ett av de stl:ii-et.e 
bytesdju. sorn kan ta:J 3V r,in'<. Se "atu. 

Ardra byter1 var gr dor, skä:-pi;112irkor, ejdrar t1ch trutungtrr •- S· mtliga 
hade cttidats av en mil'lkrona mi:!d tr2 ungar, som öll till o" dt?r1 akl.u1:.!.la 5n. 

\/id !.'ingmärk,ing v 3lkfi\\gle:- i:ä H rrnskär 16. 7.811 '1ittade5 tvll av 1f>in'< 
nydödarle brdmt.J.eung r. Denna ·- Llgge. alb·a länget ut i skä'.Vl,J§rden o□h J'e
Jativt isol:rat. För att- ko,•TIHia til_ llamnska:: To;3s"?;e ,n nkan bl.a. avve-ka 
st't'�ckan mdlon St1:rrrö oct, Lj11sskär, et� öppet va'tteno·nr"de med 51JD meters 
avst/!.r,d mellan öarna. 
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Utan tvekan kan minkens slcadegörelse lokall bli mycket betydande, r,ied de 

i. många faU koloni äckande Fågelarter eorr Finne i skärglh·:Jer1 ( Ejder, sil!

ocli t!lbisgris:1la, tordmule, sk:-iilntl:irna). EfTektei•na i exe.npelvis all<- eller 
skrentä:Jmekolonie:rna kan bli kataetrc:fala. Det torde bara vara en tidsfrliga 

innan minken i Hart3ö--arkj oela•gen ner Frarr till skränti:lrnekolonin, med sanno

lik effekt att denna cive.rges av t�r11orr,a. I augusti 190/- ::il:iserveradets :an 
rnink på TvekräpplJ.ngarna, sam ligger mtlla,-, Herm,skär och skr�nticlrn□rnas c.

IJr.d kan man göra? 

Kontinuerlig !'&r.gst av mink rn;l'is:;;e organiseras i del3r nv ski.irgården. Detta 

f'tr att om rnöjli.g 9t□p::ia 11l k,mE kclnni!cBtlo,, av sl<ih-gårdens y;;;;re □d- mes-r. 

sårbara del0r. Det är dags Ftlr myncigheter och tlrvaltare av naturrese:-11at 
nch Fi4lelskyddsarn-råderi att age-;-;i! 

litteretu'r 
Fol!(estmd ,· A.o. 

Vil trappa rt 
Gerell, R. '1'37.2. 

1982. Tt,e ef'fect of Mink p,eda1.ion on 9,:im� seabjrds species. 
21, Oi reksor tei. for vilt ocn rerskvannfis1<; TrnnJI 1ei"r1. 

Mil"lk. 6on'1iers. 

l:,nde-:-s Byl;i.r'l, 5k"' lbyvägen °5, S-5I1 9□ Nyl<öpino 
Foto: Förf. 



Dagboksblad 

Tankar kring Enskär 

Äntligen är hösten här! 
.Ja, se! stod det i ett av INFO-bladen för ett per år sedan. Val'fi:ir detta 

alädjerop nä� s01TT11ar, semester och sköna badstränder snart är ets minne 
blott? Ja, det var dags att p� ,vtt bemanna Enskär med tält, ma;;trlinkar, 
vatten och rågel,ät. 

Som tillfiHlig besäka:-e, och ned ringmärl-\are inom "'arniljer, h r jag haft 

tillfälle ett "'älja arbetet pä Enskär under de senaste åren. I är beslöt jag 

mig För att åka ut en ve�a till stationen, dels för av\oppling i er ro�ylld 

miljö och dels f�r ett göra en praktisk insats som kunde bli till glädje för 

dem som jobbar där ute. 

Det är en fantasiskt skl:ir känsla att i gryr.il"'ge, s;å pä Fyrberget ocl1 St! 
solen sti;ia upp ur havet eller att sakla vanc.r3 i:iver ljung och hi!llrnarker 

på det inre av ön, rnedan d2ggen ännu hänge:- s:im flor i spinde-:iäten. Man 

gih instinktivt CllWäga:- f'tir atc: inte trempa i de bl□n11118nd2 tuvorna, □cl, ser 

med re.spekt och Ftirund� n på spindlarn2e enorma te<nik nåir de spinner upp 

et!.. nvtt Pängstnät. 
likll vacker som gryni.,ger är kvällen, dä l.iusen fänds inne pä rast;landeb, 

ocl, man själv kan se stjärnci::na tändas en efter en medar1 Pyrljusen bUnkac· 

bo:'tom kobbe�na. 

Ett visst vemd Fyller k-nsk� själel'l 
I 

när man fr11m oerget ser "1iii.el-
9tri3cken, iblano tvakarn:i", dra not söder, plhninnandE oss som sten:ier kvar 
att en ny vinter äi· i antägenrle.LyFtei' man blicken i m:it fastlandet, så 
grumlas också skönhetsintrycket er smul . F:rån :;korstEnarna pÅ fastlandet 
väller röken so� ett täcke, över horisonten. Att det inte är nåqra ren
tvättade prod�<ter rick jag bevis för efter en regnnatt. Min plast.tellrik 
llg kvar ute pe bordet och var på morgoner täckt av ett ansenligt lager 
o jes□L, s01r bara varn,vatten och diskmE!del :rådde på. När jag skurade det
sega sotet fren tallriken mindes j2g □l'der ''oc t::'edjedden av vat.tnet 
blev bitter malört'' same ''då stef rnk c'.Jch svavel Upp ur brunnen likt rökEm 
av en stor ugn oct- solen och luften r··rmörkadea av röken från br:.mnen" ur 
Uppenbarelsebok:en • .Ja, de� är tydligen s� att det är vi själva sam skall 
fördärve vår jord. 

Trots nedsmutsn_ng ac mil,jögi.Fter s! finns det också positiva takt,tagel

S2I'. Ejdern har ö'<at avsevä�t i Hartsö-□rnrårlet, vilket också bek::-äftas av 

befolk:11ingen som bar sitt levebröd där Lte. K::-ing Garkas-t jagade en pilgri1os

f ik Och en ung havsörn s5kt=! byte ·i FågE_fl.Jc'<z.rmi kring skären. Inr1e p 
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:-irq11ärknings□nrädel; Fick vi ''lera rer;, arter i n2ten, även □m smcl<t.!t var 

beg:·ärsat. En r!idjJrsfarn.:1� höll också revi.r pe ':in, ett spclie::-at nät •1i tt

nac:Je. □m att vi ln<räkte på c!er3s on å::te. 

Vilka är det då sd� uppe�åUer 2rbete� p� frs<ä:- n1 F�� tiden? Ja �ä7ga 
av de ga�la tro-:;jänarne har dragit sig tilliaka av skilde 5kä1 □ch nya del
tagare '1BI' kanske- intE kommit til I i tinskad uts-:;räckni 7[!. rör 1:1isst k:-ifos 
det ett visE t m/ltt av intresse ft\T' ett tr□t3iJ �EtJ,.,, 1:.11\st cct, kVla riacl !i?;;t 
fladc;..-ande ti:ilt -□m er,a.:s skydd när Llklo!Jerstornarna s1:!tter :.n. De-:. cir j1., 
l11Ge alltid !lnske:väder, som det v;,ir ur,::ler r,,in vectca. Ar det ::le sista eritu
siaster'la som t-urtigt lira:- /!i sil] rl fuickalla <lciderr;,, en stun ftil'e grv
n, rager., P-n rvdng s071 stu7d□m l<räver !:!;;de l�ngk3l!mrn;er och vamr: kafre. 

JF- vacl ve-t ja!:;? oo orter :.o� 'lal' lr.<a�a klutii:r:ir ""'cstra- 5ä ert nya fö::-
m, gor, 1r,e17 gFr de fågelstati□:ier n@gc t. av sitt �un,....ino27 På a�t1:r dti;- j31J 
bor, 1,3r Jag rnä-k t att sedan "'lll :blol agermis ver'<SEl"lhet lades red '1a:- inga 
nya urga intresserade f�gel kåd3-e kc;rnit till. Kar3ke fe-dras det näJon 
-"orm ev aktj vi tel: p;3 s�□er,3 □:-te:-, d�r före7inuens 1,iei::l!c'.rr-iar t□T' iniT.iatj v. 

;-iir vistelse ,,, Enskär var p:i=iltiv p� ail<1 !i.ätt, 1:i-::tse-;;t rl'i!lr l'l\;1; w:.r 
käTa l.;::;nins-n� gjorde si. p�i.,ci irct s"ute� av veck,m, rats ;;itt jag I· :
en viss H!gervana efter an1kri,g ,;.j,1l)ofem 'r scri sc□utl:;ida:-e. ,Jag vll: gärn 
åte::-vä7d8 -rots de-::;;a ocl- jag t:-W' att d 1- 0 inrs helt. e.Ler r.:ela� av Fanil
jer <necl dn rnärka1•e S13'11 BkLlle s3tsa 11 vec'<-8 ddr LJ,e, !JTT1 inkvarterJogen 
kunde rdrias 1..:_-:;e rr1er· skvctdat. Ce � ål' i11;e11 lyx rle t är rräqan ::ini, 1npr, tilsar 
'7ar it:l,mr:1 sin bei;r�nsning nä" m-n kollFll', över oe sis tonärer, ot:11 det tltir 
rnar g.:_vai:vis ta 'll:hsyri Lill. Mer· som alltir.: sa l1a11r,air nin i den /:'te1·vänds
gtänd 9 :i, t,e ter :le7gBr och ar::iete oir nå;;;o:i förändrir.;i skall ske. Jag i.ir 
alfa f=1_l övertvgej om att det r1r,ns beL-vdlig-L rleT' än jog som sl<dle vilj<J 
göra en insats om �v konk:-et o�jekt ftirel�g. Ja� t�ur ocks5 ati. je Flesbi 
FSO-'lledle1111ai·ne sku:!..l kui,na □'''f::-a ett par h ndral.!pr;:r eller mer,· u,;;an a. L 
cle�s levr,ads:;;tandard skulle vara i fal·a. 

Ja, tankarna l'u:lar när jag l:iinker ti lll-31<2 riå en veckas vistelse vic 

fågeletationen, l;!ingt bort "-rgn k.r1dtele on�r, etrEs ch ar;:ietsplLkter. 

l'>anske kar, rnine tc11kar ki·in;i Enskl:ir oc11 dee rra�ti.d vfö:;ka ny;; tanka:· ocl· 

aktivitet 1701: f'l1H·a likasinn�de. V:; ses oå Ens<" r 

Eer .. h m aus'Sun 

Besök51.hel; vid f�gelstat�oneN. Fotc: Lennart Watl.en 



Får vi presentera: Hans Pettersson 

Den siste entusiasten! 

Den t:Jeskr-!.vni7ger, passar just ru bra pi\ Hans Pettersson, efte:-sorn 1,an 

är den ende i :öreningslivet kvarvarande av dem .som startade Fill, Fågel

stationen och Lrk Sör'llland. 

Hemmamarkerna vid Brandholnen, Stran:lstuguviken och Svanviken vid Nykö

ping har Hasse nu lämnat nästan helt. Men det var där det började, l;'IEITJ1ti

digt som rosenfinken invandrade oc. t□rnfa_ken fö::"svann. 

Efter studentexamen 1957, en kort påtvingad Gotlandssejour och urilver

sitetsstudier i Uppsala, så fastnade Hasse pä slätten. Efter zoologi, keni 

och zoofysiologi blev det studier •N alkoholens nedbr•1�ning i (eller v;;r 

det ev?) kroppe, och dess ef"ek-::er p� nervsvstemet. Deu resulterade i en 

daktorsav 3ndli7g 1982 (den b□rde -ier läsa!), men "Sclllltidigt hade Hasse 

börjat forska vid Ulwna lartbruksnögsko_a, nun1Era Lant.bruksuniversitetet, 

och utvec�lar numera analy smetoder för att spåra mögelgifter oc, u,dersäker 

effekte:-na av dessa �if�ers farlignet. 

rJiir det gällE)' .rriitologin sil va:r Hesse me!i i F'SO:s i.ty:relse Från star
ten till 1982 och an har varit ansvarig För den lokala rapoortkornrni tte11 
sedan 1975. Han var ocl<s!\ med om att sta:rl:a Fågelstationen på Enskär, och 
under en l�ng period låg mycket av fältaktiviteten därute. 

Fä:-ut□m hiickfå elinven ,2ringar, tord
�1ulerrl:irkningar och sträckräkninga.r så 
har höks.fingarna blivit speclalstuderade 
av Hasse. Inte bara här förresten, utan 
äveri på Öland. 

I-en har varii :-ingmärkningscher vid 
:ågelstationer �nder m;nga r, oc trots 
att han nu Hin,at den posten s!l bli.1· det 
Fortfarande e.n del databerlikqingm· ·:;p�
ci ell t angeende biOITl:!tri. 

Den st1frsta insatsen För ftirenlngen 
har Hass.e gjort sonr redaktfö• !'tJr denna 
tidsk:-ift. Under 'lio är- '1 r r 1J1ton nuti1-
mer till!commit gE!l"l□m hans i'örsorg. 

EF-;eraom Fyl'isån inte �r seglingsl:JBr, 
s� fick H sse sälja trebäte11 ooh bor nu
mera i. l•ernrnanet �nsta där Uppoolael""tteri 
t:ir slu': i norr. Tillsamml'lns med hwatru 
Inger ::ic ettåriga Arrm1, ägnar ig Hasse 
en del åt gårdens ::ljur på f:-j tiden. Oct1 
höns, gäss ocl, grisar ger ju också en del. 

Fnt : Andgrai Bylin LW 



Redaktionellt 

�Jär jag i oktober 1994 ställde Upp som redaktö, fi ir de;i här stilfulla ocl, 

an�ika• tidskriften, så blev jag den fjärde i ordningen set:lan starten 1968. 

Bjö�n Ahlbom, Ingemar Nord oc, �ans Pettersson har tidigere Format detta 

sörmliindska Hins□r;:ian för ornitologi. 

Det har tidvis varit akut orist p5 ar;;iklar oct1 uposlag, vilket medfört 

att en kraft;i.g och it ritera11d2 eftersH!prung i utgivningen tyy2rr fi:l:rekon,

mit. När det nu lyckades att ge ut 192L 8:-s bada nummer före ;\\rs�•iitet, s€i 

är !Jet min och sty1·elsens m�lsättning att under 1985 leverera tidskriftens 

tv� nurrme, i maj respektive decem!Je�. 

Men de;; krävs bidrag ~ri§n Sörmlands ornitologer! 

Skriv går a en rad till mig om vad dL vill läsa, kom med uppslag eller ut

kast till enkla uppsa;;ser eller s'<ri v något Färdigt cirek;;. 51:ikert ha1· var
je crnit:ilog 'lågat intr?ssant att delge � a �ollegor, så hjälp gäma till 

at.t göra tidskriften ännu mer omväxlande och läsvärd. 

Tveka inte! Skriv nu! Manusstopp för 1985 nr 1 är 850315. 

Det h3r numret inrT!!I �ller en blandad kcmpct., som jag hoppas Faller med

lelTl'llar och prenumeranter i smaken. 

Först och viktigast sker en presertation av din bok som skall h,i�lpa

s.'<□gsfaglarna till ett drägligare liv. Skogsvärdskonsulen: Rolr Pettersson 

har varit primus motor i det jätb!arbete som FSO :_s sl<ogsgrupp lagt ned un

der tre 1ri_rs tid. Men s2 r.EJr ock;;� resultatet blivit lysande - skaf'Fa boken, 
studera den och använd den i f�gelskydctsa:rbetet. 

Ytterligare en viktig händelse dokumente?"as i detta nu11�1er av tid�krif

ten, nämligen det rfö·bätl:.rade F�gelskyddet i skärgården. Hoppas nu bara att 

inte det "fl'ia ,.isket" som in"örs verkar :i motsatt .riktning. 

Proble�et med mink i skär��rden behandla:; och för att få ett ordentligt 

"ha.vsnullTTler" 1;,å kommer även Fågelstationsraoport2n nu, rekordsnabbt! 

ll.vsl tningsvi.s, ett stort tacl< tiU dig Hasse för den trevliga läsning 

som du redi9erat åt oss under årens l11pp. 

LW 
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G@väd.er·och mörl:t hiinm'el 
·snö P..å utskären 

skogsduvan flyger söderut på årets sista dag 
varslar om kyla norrifrån 

Men dagaq1a R r }l.lSt börj�t förlängas 
och havet andas ännu vitt mot klippan 

sl<ärsnäppa och snösparv 
. dröjer sig kvar 
·som vlnte(ståndare 
l•stran,dzonen 

• lsanske GarkasJ slippe'rljättras 
- åVell dtfflll'a ViAter 

-



FÖRENINGEN SÖDERMANLANDS ORNITOLOGER (FSO) 

Utgö::- en regionalavdelni'lg av Sveriges Ornitologiska Förer.ing (SOF) och är 

huvudman för Hartsä-Erskäi· råge-station. 

Föreningen är ideell och verkar för vidgad kEinnedo111 om oc:h bättre levnac:lsbe

tingP.lser för de sö:-mHåndska /iglarna sam-;; att oland allmänheten sprida intres

se Fi:ir ami tologi ocl1 naturvård. 

Detta färsuk'f!r vi förverkliga genom e11 verksamhet sam omfattar bl a 

'f- Inventeringar wch andra undersökningar 'f- Fåge lskvdds;;rt1ete 

• Ärlig fågelrapportering • Tidskril'te11 Fåglar i Stlrmland
• Hartsö-Enskär Fågelstati□n • Sarwiank□mster oc� exkursioner

Styrelse 

Drdfä,,ande Anders Bylin 
Skälbyvägen 15, 511 90 Nyk°i:ipi11g Tel. 0155/i, 11□3 

Sek.eterare Per-E�ic Betzholtz 
Smedjevägen 21, 15□ 11 8j!l:-nl1Jnda 

Kass!lr Claes Svadlind, 
Äb�·lundsgatari 29, 532 35 Linkrpi ng 

Tel. 0158/2□1.21 

Övriga Sten F_:edriks,-a:i, Stighult.,;g3tan 11, 8, 633 I. 7 Eskilstuna 
�Lkai;:1 A kell113n, Rödvingi<vä•Jen 11., 613 00 Dxelösunrt 
Leif C:irLison, Gränsgatan 2 _C, 533 1.2 Eskilsl,(1na 
Johan Eh!'lem, Lag�ansvägen 7 B, 151 1,2 Södertälje 

Med\emskap 

Se □11)'il1Bgets andrasida. 

HARTSÖ-ENSKÄR FÅGELST ATION 

Statiaren ligger i 5i:irmiands ytti-e skärg�rd ,akt öster om Oxelösund ocl, där 

utf:lrs -ingrnärkning huvudsaklig-en under aug-□kt varje år. I sam□and med märk

ningen genomförs ofta specialstudier. 

Stationens läge gör at;; vi tidlgt registrerar inva»ioner av mesar, siskar, 

hackspettar och ugglor. 

S:;ationen bemannc:s främst av l'ingmärkare och assis:enter frer1 Söder,1anlanct. 

Upplärning och vidareutbildning av p2rsonal sker årlirien □ch riva medarb2tare 

är välkomna att deltaga i verksamh2ten. 

Medlemmar är också välkomna att bes6ka stationen och får rabatt pe betresao. 
Förläggning sker i tält. 

n□ntaktman är Lennart Wahlen, Oagagatan 10 A, 154 00 Gnesta 

Tel 0158/1061,8 



Det är inte guld allt sa� glim�r, men vackert �ndå. 

41 Skogenci fä9lar - nu fåt: de hjälp! 

Lelr Carlsson och Rolf Pettersson 

48 Verkaamheten vid Hartsö -�skär regel-teLian 1984. 

Lennart Wahlen och Ulf Widemo 

67 r�ytt f�gelskydd i skiirgården. 

Claes Svedlindh 

7L ,�1ink en i skärgg,rde-. 

Anders öylin 

76 agbo��blact: Tankar o� [nskär. 

79 •är vi presentera: Hens Pettersson

79 Redaktionellt 
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