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Omslag: Utsikt från Labro fågeltorn över Labromaden som har vassröjts.
Sid 3: Vitkindad gås som betar på spröd grönska.

Under 2013 har Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelö-
sund, på uppdrag av Nyköpings kommun, räknat rastande
gäss vid Labro ängar, på och vid den vassröjda ytan (Labro-
maden).  Inventeringen är gjord vid tre tillfällen under au-
gusti och september.
Inventeringen utförd av Björn Johansson.
Korrekturläsning av Karin Lindström.



Resultat
Räkningen är utförd vid ett tillfälle i augusti och två officiella besök i septembers sista
halva. Utöver detta har flera inofficiella besök gjorts i september. Augustiräkningen visar på
rastande grågäss med cirka 800 exemplar och fyra vitkindade gäss. Besöken i september har
visat sig vara resultatlösa, inga gäss har befunnit sig vid maderna eller i den inre delen av
Sjösaviken. 

Orsakerna till att inga gäss befunnit sig i de inventerade ytorna är svåra att svara på, för
framför allt grågäss finns i trakterna. Många av gässen har istället befunnit sig i andra vikar
i närheten. Vissa dagar har närmare 3000 grågäss funnits i Strandstuviken, i Mellanfärden
samt en del i Saxviken. Vi antar att det är främst väderlek och då vindarna som styr var
gässen rastar. Vid nordliga vindar (eller vindar från nordsektorn) så verkar det som om
gässen väljer att lägga sig där de får mest lä från vinden.

Besöken har registrerats på specifikt syfte i Artportalen Svalan.

Labro ängar och Sjösaviken
Labro ängar är en av de lokaler som ligger inom gångavstånd från bostadsområden i
Nyköping. Lokalen är ett naturreservat som domineras av betade ängar och lövskogsdun-
gar med en hel del ekinslag. Området är även botaniskt intressant och vissa delar vårdas
just för detta ändamål. 

Inom området finns även Sjösaviken, vilket man har bra utsikt över från det fågeltorn som
finns vid en av skogsdungarna, se karta.



Vägbeskrivning
Om man utgår från norra infarten till Nyköping från E4, följer man skyltning länsväg 219
Studsvik. Vid trafikljuset svänger man vänster mot Studsvik (219) och sedan höger vid
nästa trafikljuskorsning. Nu följer man Ängstugevägen tills man kommer till en mataffär,
och precis innan den svänger man in på Trillingsbergsvägen.

Man följer denna väg tills man kommer fram till nästa väg som heter Tuvhättevägen. Strax
efter Tuvhättevägen på vänster sida finns en parkering (58.7564, 17.0741) för reservatet. 

Följ sedan skyltning och stigar in i området. Det är ganska långt innan man kommer in i
reservatet (nära 500 meter) och ännu längre till fågeltornet (ytterligare ca 600 meter).

Fåglar
Karaktärsarter för området är givetvis de betade ängarnas arter, som ängspiplärka, tofsvipa,
enkelbeckasin m.m. Skogsdungarna hyser många av sångararterna och här kan man höra
härmsångare, grönsångare m.m. 



I Sjösaviken finns det stor chans att få se flertalet sim- och dykänder, och över vattnet rytt-
lar ofta fiskgjusen. Brun kärrhök finns också inom området, och i kanterna nedanför fågel-
tornet kan man se en del vadararter. Under flertalet år har också sommargylling hörts från
ekskogsdungarna. 

Givetvis har man här även sett en hel del ovanligare arter. Bland annat har Sörmlands rap-
portområdes första svarthalsade trast observerats här. Kohäger (som rastade i skarvkolonin
i södra delen av Sjösaviken), silkeshäger, ägretthäger, stäpphök, tuvsnäppa och dubbelbeck-
asin är andra ovanliga arter.

Brun kärrhök.
Foto: Pekka Pulsa



Sammanställt 30 september 2013
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