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Nå@;ra av de vc.nligast8 sjöfåg.lCU'11ä, kring stränderna 
runt Oxelösund och Nyköping är SkäGgdoppingarna, sothönsen 
och &'1ÖlSVDnarna. ~:rots att de är från sldlda ordnll1gar har 
de några fmker gemensamt: de häclmr under SDJlllUa tid och 
bygger Hkadana bon l, bortsett fran storleken) i samma 00.0-
top. 

lIeIlan den 15 och 23 maj 1976 inventerad.e sex. fältbiologer 
ovan nämnda fågelarter il sju kustområden kring de båcra 
städerna. De inventerade områdena år: 

Sj ösafj ärden (öster om nyköpinG) den 21 maj., 

stadsi'järden - MellanfjH,rden (söder och sydost om :NYKöping) 
den 21 maj., 

Strandlritu:itiJaen (ca 6 yJU sydöst om LJyköl)ing) 'den ~J. maj, 

Snäckviken (ca 6,5 lan sydöst om Nyl:öping) den 21 maj, 

stjärnholmsviken (ca 6,5 km sydsydöst om Nyköping) den 21 maj, 

stränderna kring Jogersö och V Pemöre (ca 10 km sydsydöst om 
.Nyköping) den 15 maj OCll 

Marsviken (ca tl, 5 km söder om Nyköping) den 22 - 23 maj. 

De exakta delområdesgränserna syns på karta1'l. 

Syftet med inventeringen har varit att: 

l. Kartlägga resp. fågelarters bon och ev. Jwlonier och 
därigenom se vilka platser som har stor betydelse 
för resp. fågelarters häc1~'1ing. 

2. Se hur stor procent av pOl)ulationen il10m delområdena 
och hela området som inte häckar. 

3. Mäta populationstätheten j.nom delområdena ocll hela området. 

lI1ETODIK 

Inventerings'-metodiken har vari t den att frän ltanot (del
område I, II, VI, VII) ell er fran l and på karta 11ri eka in 
par med bo lct), ~ 
par utan bo l. X ) och 
enst,llm il1di vid l-). 

Eftersom alla artena bygger väl synHga l i:rUla11 Vq,ssen 
blivit för hög)bon har det i regel ej varit svårt att fi1l1la 
dessa. :3törre lwncentrationer av icl{e häckc1J.1de fiiglar har 
rd1mats i par. Om antalet fåGlar vari t udda 11ar en enstaJm 
individ fått sättas ut. 
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BESKRIVNIN'G AV DELOMMDENA 

Sjösa:fjärden 

i3jösafjärden är en ganska näringsrik vik som är stadd 
under igenväxning av vass och säv bl. a.. :Breda vassbäI ten 
:fil111S runt hela viken. F,järden omges i s'Gor utsträckning 
av jOrdbrulcsmark Cell strandänGar vilka till en del betas. 
Näl~ inventeringen skedde hade vassen redan hunnit växa 
ca 40 cm vilket gjorde att det var svårt at·t se alla bon. 
}i'ör att störa sa kort stund och så litet som möjligt 
stannade il1venteral"fla inte länge på ett stäl.i1.;~." Därför 
k,,-m det funnits flera bon av sothöna och skägGdopping. 
Siffrorna för dessa arter är all tsä nå€,"Ot i underkant vad 
det gäller detta omrade. 

Stadsfjärden - lieIlanfjärden 

Längs västra och södra stadsfjärdffil till Bastens häll finns 
ett stort vassbälte. Öster om Bastens häll finns ett smalt 
vassbäI te utanför betade strandängar, jo:rd.brukslllarJt och 
skogsmarlt. Mellan Linudden och Branthall fi1ll1S ett bladvass
område so:n på några ställen är ganska brett. 

Kring hamnen och varvet i norra st8,clsfjärden är det små
båtshamnar. Längs resten av norra delen finns inga större 
vassrel ten" "I 

Oster om varvet finns ett större vassbälte vid vilket det 
ligger pråmar o,dyl. utanför. Bunt N.Hålet finns ett mer 
eller mindre tjockt vassbälte som på någTa ställen avbl~ts 
av enstaka bryggDr. 

På Tjyvholmen fi1111S fritidsbebyggelse. 

Stirandstuviken 

Större sammanhängande vassbäl'ten fil111S endast längs norra 
stranden ovanför badet. I övrigt bestär s'branden av bad
plats \delvis norra stranden), hetad strandäng (inre delen 
av södra stranden) oc..~ kliPl)häl1ar (yttre södra s'branden). 

Fri tidl.'shus f'inns på stortalIaren och .Lilltallaren s'amt vid 
yttre norra stranden. 

Snäcleviken 

Vass'bäl ten finns längs hela stranden utom längst ut vid 
norra stranden och södra. S ärsld 1 ii Hingst in i vilqn är 
vassomräde"li stort. 

Förutom en klubbstuga längst ut på Björl1udden finns ingen 
bebyggelse. 

stjärnlloImsviken 

utefter södra stranden och Kvisslingen finns sparsamt med 
vass. Längst in och utefter inre delen av den 1).01"1"0, stra'1den 
finns ett, på vissa ställen, ganska tjOCkt vasstäcke. 
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J?ri tidsbebygcelse med fJ.er~ brYCGor films J ängs den södra 
stranden och efter den norra finns ett bost::.l.dslms och ett 
l)ar bryggor. 

Jogersö - V Femöre 

Vassens utbredning följer sa gott som hel t utbredningen 
av sothönoYllas bon (se karta). l varje vii: med lite vass 
låg minst en sothöna på bo. 

Området gränsar till OxelösQ.l1ds stad vilket gör at>t beby
gelsen är tät. Nordöst om Joc;ersö ligger en småbåtsham...i1-
samt; vid Stenvik • .Längst in i T1>appvilcen på ,Jog'ersö och 
i Stenvik: är två badplatser belägna. 

utefter östra stranden på Jogersö, västra Pemöre och på 
vikarna däremellan sam-t på Krokholmen finns det fri tids
bebyggelse. Vid norra J ogersösundet är bostadshus byggda 
ca 100 m från strm1den. Framför dessa hu~ ca ~O - 30 m 
från stranden, går en cykel väg. , ' 

På grund av all hebyggelse är smäbätstrafiken livlig. 

lJlarsviken 

Vassbälten i'örekommer längst in i alla småvilmI' och ut
bredningen är sä gott som hel t .LJ.k utbredningen av sot
hönans bo med undantag av sydöstra strDJ.1den, utm1för 
J3uskhyttans sågverk, där det inte häckade nåf,'Ta sothöns 
~förutom ett par) fast det fanns vass. 

Bebyggelse finns på Fredön, 1'rullholmen, Vitholmen och ie 
13jursvik, Danvik, Buskhyttan samt vid Killingviken och 
väster' om Släl1gaviken. Srnåbåtstrafiken är ganska livlig 
kring dessa områden. 

-~--~-------



Karior: 

el :::: par med bo 

x == par utan bo 

;:= ensi::<ka individ 

Tabeller: 

:::: inom den streckade linj en är 13 par uton bo 
observerade. 

Rad 'l uppifran anger stra:ndlängd,:;n ~mäit, med kartmätare på den 
tOI)ografislm kartan) av delområden& 

Rad 2 ,; 

Rad 7, If 
./ 

Rad 4 II 

Rad 5 " 
Rad 6 " 

Rad 7 B 

Rad 8 II 

Rad 9 Ii 

Rad 10 " 

Rad 11 If 

Rad 12 " 

" 

" 
II 

" 
11 

II 

" 
II 

" 

II 

II 

antalet par med bon. 

antalet par utan bo. 

ffiltalet enst~~a individer. 

ffiltalet par med bon per km. 

proc~lttalet för par med bo inom varje delomrade 
jämfört med hela områdei. 

det totala antalet observerade exemplar inom varje 
delområde. 

antalet exemplar per km inom delområdena. 

antalet icke häckande exemplar' 

procenttalet för iClce häckande faglar inom vart 
och ei;t av delområdena. 

procenttalet för icke häCKande fåglar jämfört 
med det totala o..ntalet ~che näcko..nde fåglar inom 
hela omradet. 

procenttalet för exemplar inom vari och ett av de1-
omradena jämföJ't med hela området. 



BESUlJT.\T 

Skaggdopping ~Podiceps cristtltus) 

]'em kolonier med mer tUl sju bon lwns-Gtltertldes. Dessa kolonier var i: 
Snäckviken \. 11 l)on) 
StJärnhoJ.msviken ~24 bon) 
Jogersö-Bergå ,,8 bon) 
Killingvlken (20 bOll) 
Bastorpsviken (Il bon) 

De par som var i dessa kolonier motsvarar nästan 50 % av alla häckande par. 
Räknar man sedan med antalet individer som uppehöll sig vid dessa kommer 
man fram till att 37 'to av samtliga skäg6uoppingar inom hela området fanns 
vid kolonierna. Det räder därför ingen tveJcan om att dessa vikår har. stor 
betydelse för Skäggdoppingarna. 

Jämförelse med sjöfägelt-inventeringarna runt SörmlBlldskusten 

'l!otalt har endast 41 par sammatllagt: i 
Tunabergs skärgård, 
OxelöS1mds skärgärd, 
'liru t bäc1aområd et, 
Stend örrenomräd et , 
Hartsöskärgården 
Laekaomrädet oel1 
Asköområdet konstaterats. 

Dessa områden har . ej sä stora sammanhängande bl advassbäl ten 
som det nu inventerade. 

'. 



SKÄGGDOPPING (Podiceps cristatus) 

G1 (J) 
H 
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H H :> ~ (I) rg o :C\l ()) (I) 

:0 :Qj +? qo H -p 
'r-.:> .p -F' (,~ o m o 
U} U} U) e} /-;J ~ E-! 

Strandl. (km) 10 13 9 4 9 :31 31 107 

Antal • 25 6 16 29 35 46 157 

Antal X 10 2 l 39 12 9 33 106 

Antal 21 2 4 10 37 

o/km 2,5 0,5 0,0 4,u 2,2 1,1 1,5 1,5 

%eav alla G 15,9 3,8 0,0 10,2 18,5 22,3 29,3 100,0 
~ 

'.rotalt antal 91 16 2 .ilO 84 9~ 168 563 

eX/km 9,1 1,3 0,2 27,5 9,3 2,1 5,4 5,2 

.tilltal ielre 41 4 2 78 26 22 76 249 
hUekIXt1de ex 

% icke lläeli.:. ex. 45 25 100 71 31 25 45 44 
inoIffi delomr. 

% ieke häck. 16;~ 1,6 i 0,8 31,3 10,4 8,8 30,5 100,0 
av all.a i eke' 
häclGl..ilde. 
% ex av hela 16,2 2,8 0,4 19,5 14,9 16,3 29,8 99,9 
populationen 
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RESULTAT 

Sothöna \Th1i.ca atraJ 

Sothönan ar den a11manaste av de tre arterna inom omradet. 
i l'lotsats till sleägguoppingen hi.i,cKar den gansJ.\.a jämt utefter 
stränderna och inte i kolonier. Unda;ntag finns docl: i Sjösa
fjärden där en 1wlo11.i. pa ca 13 par är belägen SV 01,1 västra 
:JjuPVik. 

Sothönan verkar vara en av de minst störningsKänsliga arterna 
i inners1cärg!rden. Ett par bon mittemo'c smlibatshanmen vid rtaJll

dalen i Oxelösund, ett bo endast ca 15-20 m från den livligt 
trafil~erade Joger.söbron (, detta par fick även ut sin lrnll!; 
och ett flertal bon i närheten av br;)Tggor ~nom J ogersö-
V Femöre omdl,det" tyder på detta • 

.Normal t bygger sothönan ett flytande bo i och av vass. Mellan 
Raml1Ö och Femöre och vid SV Femöre fanns tvÄ bon som skilde .,' 
sig frän mängden bäde genom val av boplats och bomaterial. 
Bona var placerade i kanten aven liten Kal kobbe och var gjorda 
av vass, tång och andra växtdelar. 

Ett liimande skäggdoppingbo har 'l;idigare påträffats inom Sten
dörrenomrädet . (E. Ljungberg, Sj öfagelinventering i Stendörren
oeJl Lacka.. området, s~d 30). 

Jämförelse med sjöfågelinventeringarna runt Sörmlandslmsten 

I de områden som uppräknats pa sid 6 har ingen sothönshäclming 
lwnstateraiis. Detta beror troligtv~s pa att ~nga större blad
vass-bäl ten finns inom de;3sa områden. 
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SOTHÖNA (Fulica atra) 

. 
'r.> (l) 
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ro 
'r.> +" ,p ;:) ..p f-j +" 
(I) f'] :J.l tO U) 

o m o 
J ~ 8 

strandl. km 10 13
1 

9 4 9 31 31 107 . 

~AntaJ: • 25 7 l 5 41 77 81 237 

Antal X 1~ 8' 5 18 3 11 17 74 

Jmtal '2.7 5 4 11 7 54 

• /larr 2,7 0,5 0,1 1,2 4,6 '2.,5 2,6 2,1 

%e av alla. 10,5 3,0 0,4 2,1 17,5 32,5 34,'2. 100,0 

'l'atal t antal 101 30 l'{ 46 92 187 203 676 

ex/lan 10,1 2,3 1,'2. 11,5 10,2 6,6 6,5 6,3 

Antal icke 51 16 15 36 10 3.5 41 202 
häckande ex. 

% icke häcko ex. 50 53 88 78 Il 18 23 30 
inom delarnr. 

% icke häck. '2.5,2 8,0 7,4 17,8 5,0 Hi, 3 20,3 100,1 •. 

av a11a~ iCKe 
hackande. 
% ex av nela 15,0 4,4 2,5 6,8 13,6 27,7 30,0 100,0 

, 
populationen 
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HESUL11AT 

Imölsvan (CYgnus alar) 

Knölsvanen visar liksom sothönan en jämn spridning av sina bon. 
Heviren är dock mycket större. Den tataste häclmingen skedde i 
Sjösa~järden med ett bo per kilometer • 

.J!).1 stor anhopning av svanar som inte häckade fanns i Stral1ds-rn
vikenomradet. Inte mindre än nästan 60 % av alla icke häckande 
exemplar fanns där. Ca 36 56 av hela populationen uppehöll sig 
i viken men bara ett par bäckade. 

Av de 40 bona var tio inte av den ll traditiollella ii typen (dvs 
stora .vassbOll i vassvegetationJ utan dess'a lag pa en 1ml 
kobbe eller bland l\J.ibbal en bi t upp på strandai1 på ett skär 
och var gjorda <.l,v vass, tång eller [mdra växter som fanns i 
närheten. 

Jämförelse' med sjöfägel-inventeringarna rl..111t Sörmlandslmsten 

'l'otal t har 61 par av 1mölsvan konstaterats i de delar av 
Sörmlandskusten som tidigare inventerats \. se sid 6 ) 
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KNÖLSVAN (CygrlUS olor) 
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tf.l 'd o :m (lj t(! 

:0 ej H :m 'r;, 0,0 H ;p 

'r;, +~ ;p ~ 
;p O ej O 
UJ 1--;) ",:0-:1 [-I 

n U} U) f.:) ~; 

strandL (km) 10 13 9 4 9 31 31 lu7 

Antal • 10 4 I 3 4 7 11 40 

Jmtal X 5 1 18 2 2 1 2 21 

1mta1 ..... 6 34 3 14 57 

e/lan 1,0 0,3 0,1 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 

%. av alla. 25,0 1.0,0 2,5 7,5 10,0 17,5 27,5 1UO,O 

'1'0 tal t antal 36 10 72 13 12 16 40 :t99 

ex/km 3,6 0,8 8,0 ,,2. 1,2 O,5 1,3 1,9 

Anta] icke 16 2 70 7 4 2 18 119 
häckande ex. 

% icke hack. ex 44 20 97 53 33 12 45 60 
inom delomr. 

% i.cke häck. 1}5;4 1,7 58 ,8 5,9 3,4 1,7 15,1 100,0 
av alla icke 
häckande 
% ex av hela 18,1 5,0 36,2 6,5 6,0 8,0 20,1 99,9 
populationen 
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ii°-GlistCJo över sjöfaglar)( sedda i Snäclcviken den 21 maj 197G i samba..'1d med 
Slt8,ggdopping, lmölsvan och sothöna inventeringen. 

Inventerare: Dan Frendin 

Gråtrut Ens-Gc-Jm ex. ingen häckning sågs. 

Havsfurut 2 ex. lngen 11äckning. 

Fiskmås Enstaka ex. ingen häckning. 

Skrattmås Il " " 11 

:t!'isldärna li'lera exemplar sågs fiokande. inG8n häckning lwnsta,terad. 

Skräntärna ----- 'l!!: - 2 ex. sågs fiSkande. " 11 

HödlJena 2 ex. Häcy~ing möjlig. 

TofsviPa: 5 ex fl " 
Häger 2 - 3 ex sågs fiskande • Häckning i närheten. 

2 par. 

Brunand 3 par •. Ingen häclming sågs. 

Sto,rskrak 7 ex. 11 " " 
Gräsand 17 hanar Ocl1 3 honor. Häclming förekom troligtvis. 

Kricka --- 5 ex. Ingen hackning lWl1staterades. 

Gravand 1 par. HäcJming möjlig. 

l\.råka Enstwca ex sågs i omgivningarna. 

Artlista över Stjärnholmsviken ,.sa,mma dag som ovan). 

Inventerare: GaillYua spm ovan. 

Gråtrut 

l!'iskmås 

Skrilmtärna 

Gräsand 

Skedand 

Storskrak 

Drillsnäppa 

Kråka 

Ett tjugotal sågs ligga på viken. Ingen häclming. 

EnstaJm exemplar 

If 11 

2 ex fiskade. 

16 ex. Mest hanar. 

L hane låg mi t-I:; inne i skägGdolJping'lcolo nin.Flög sedan 
österut. 

l hane 

l par B 0111 Björnudden lJå den lilla ön. 

El1stal'm ex. sags i omg'ivningarna. 

Förutom dessa sjöfåglar sågs 1 Fiskgjuse över båda viImrna samt tvä 
havsörnar i Snäcltviken. Flera Backsvalor sågs flygande över Snäckvil~en. 



(~:-
i1fi.tlis-ca över fäglar,~ sedda i skargardBn :l"unt Jogersö och västra 2emöre, 
den 15 maj 1976 i samlJand med skäggdo~olJing, sothöna och lmölsvan inven-
teringen- Inventerare: Dan Frendin och Peter Lindblad 

Fiskmås Den allIJlänaste~ av alla vitfåglarna i området. Häckar Såväl 
på större som mindre öar inom hela omradet. 

Gråtrut Ensta..l;;:a exempJ.ar sags. Någon häclming .knnde in-be ses. 

Havstrut '. Endast ett par sågs häcka, Vllket sll:edde pa en kal: kobbe 
SSO om Myrskär • 

Skrattmås Häcl;;:ac'l.e med fler än ett par på några stäHen: 
skär V om Uvberget \, S. J ogersö) ca 6-8 par 
skär NNO om Krokholmen ca 5 par. 

Fisktärna Den näst fiskmäsen allmänaste vi tfägeln. Häckade pä bäde 
mindre och större holmar. Gärna tillsammans med fisll:illås, 
skrattmås ~ och silvertärna. l!'isktärnan fa:tms dock ej isadant 
antal som fiskmäsen. 

Silvertärna Var ej sa vanlig som fisldärnan. Häckade med minst 3 par pä 
skären vas ter om ~ötudden och Uvberget. 

Strandskata Den allmänaste vadaren inom området. Observerades på följande 
platser: 

Rödbena 

kobbe SO om S. Jogersö tl par) 
NV • .KroJlliolmen (l ex) 
en ö bredvid IIIyrskär (l par) 
skär O om Nötudl1.en ~l par) 
skär O om Uvberget tl par) 
en ö mellan l{amnö och ]'emöre tl par) 
Käntingen \1 par) 

Sedd endast på tvä stallen: ö mellan Ramnö och Femöre ~l ex) 
sl;;:är O om Uvberget 

Drill.snäppa Observerades vid några ställen: 

Ejder 

Gräsa..lld 

Alfågel 

Storskrale 

Krålw 

Jogersö-bergö 
Ramnö 
cili kring Grässkär - Krökholmen 

Hade eJ börjat häcka. ;3ågs på flera ställen: 
V om Norra Jogersö (2 par) 
skär NNO om Krokholmen <.5 par) 
slcär O om Nötudden (8 par) 
O om UVberget (13 par) 
vik vid S Femöre (4 par) 
mellan Ramnö och Femöre ~19 par) 
SV Femöre ,3 ps,r) 

Sågs i yttre delen av skärgärden samt i ganska stort!; antal t 32) 
vid skär NNO om Krokl101men. 

Ganska vanlig. Sågs i vassvilcar inom hela området, 
dock endast i sma samlingar <.1-3 ex). 

3 ex sågs ilmanför lwyrskär 

Sågs i enstaka par hmludsa1l.:ligen O om Jogersö. 

allmän. sägs inom hela Omr[iaet. 



fäglar~ sedda i iJarsvikeh mell8...11 den ~2 och <:3 maJ 1976 
SkägGC-10ping, sothöna och lmölsvan inventerinGen. 

Inventer~~,re: Dan J?rendin, Peter lJindblad( e~ldast norra delen) och 
Per Jämlebring~ endast södrade1en) 

~t'åtl1:it't. Föru-i:;om enstaka e:;: sågs 15 ung-trutar i Basttorpsviken. 
Arten häckade inom det lilla fågelskyddsområdet i norra. 
delen av' viken. 

1!'iskmås Häckade allmänt med bIa;; par i inre Harsvikell samt med minst 
5 par på ett ~Jkär .N om Fläskö samt med några par i fågel
sk3Tddsområdet. 

Skrattmas Tämligen allmän 

Havstrut· 2-3 ex sågs under inventeringen. Ingen häckning konstaterad. 

Fisktärna allmän. Arten sågs fiska i hela vil\:en.· BI a häckade ett par 
\.' t· pa en holme N om Fläskö 

Strandskata Observerades pä flera ställen: 
Vitholmen (2 par) 
Fågelskyddsområdet ,,1 par) 
Basttorpsviken (l par) 
Karlvik II ex) 
skär N om F1äslCÖ \1 par) 
Bergö \1 pari.. 

Drillsnäppa 1 ex vid Vitholmen 
~ ex i Killingviken 
2 ex på Bergö. 

Häger 

Ejder 

Gräsand 

Kricka 

storskrak 

Kråka 

3 ex sags i viken på östra F1äslcö. 

13 ex vid V Fläskö. 
;2 ex vid holmar NV om Krokholmen 
9 ex längst in i Marsviken 

Eli hona med ungar sågs. vid holmar NV om Krokholmen, 
5 honor ~ hanar vid Bergö, 
lh'.ma i fåge1slcyddsomrädet. 

Al.lmän. Mest hanar sags. Honprna låg troligvis på bo. 

3 ex längst inne i l.'Larsviken sågs. 

]!'rämst honor sågn i den SÖ delen. I Icl1lingviken sags. 
två par. 
allmän 

~'Med fåglar menas här lom-, dOPPin~,'" and-, tran - <?ch vadarefaglar 
,inkluderar måsi'åglar och alkor) • .I{r~ har även medt_~gi~si förte(~rn.ingen. 

någon boletning av ovanstående fåglar har inte skett ,med undantag av 
knÖlsvan, skäggdopping och sothöna förstås). Ej helle:c har landstigning 
på kobbaroch skär gjorts. Därför kan många par ha förbisetts. 

Påglar som uppehöll siG pä strandängarna mellan Slängaviken och Fredöviken 
har ej rälmats med. 

Sothöna, sl(ägb~oppillg och lmölsvan är ej med tagna i dessa förteckningar. 




