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Material till sammanställningen för 1986 har lämnats av Jan 
Gustafsson (ringmärkning, häCkningar, vadarräkning), Erik Hansson 
och Anders Magnusson (observationer) samt Ulf Widemo (ringmärkning). 

Slutlig sammanställning av materialet har gjorts av Jörgen Israels
son (bearbetning, layout, teckningar) samt Agneta Johansson (ut
skrift) • 

ytterligare exemplar av sammanställningen kan beställas genom 
att sätta in 10 kr på Tärnans postgironummer 4767725-7 (ange på 
blanketten "SnäCkviksprOjektet 1986"). 
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Snäckviksprojektet 
Strandstuviksområdet omfattar de båda grunda havsvikarna Strand
stuviken och Snäckviken ca 7 km SO Nyköping. Det är ett fågel
rikt område med varierande biotoper där sanka betade strandängar 
och vid lågvatten leriga stränder bidrar till den speciella 
särprägeln och det rika fågellivet. Vid inre delen av Snäck
viken, där ringmärkningen äger rum, finns ett större vassom
råde. 

Karta 1. Strandstuviksområdet. 
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Inom området bedrivs under periOden 1984-1988 det s k Snäckviks

arter. 

• Syftet med projektet är att öka kunskaperna om om
betydelse för häckande, rastande och övervintrande fågel-

Intresserade som vill delta i projektet kan ta kontakt med Ulf 
Widemo (tel 0155/187 12) eller Jan Gustafsson (tel 0155/325 50). 

riktas ett stort tack till de personer som under 
sätt hjälpt till med verksamheten. 
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Ett särskilt tack riktas till länsstyrelsens naturvårdsenhet, 
skogsvårdsstyrelsen, NykBpings kommun, SBdermanlands läns 
naturvårds förbund och Miltronic AB som på olika sätt, praktiskt 
och ekonomiskt, har bidragit till att verksamheten kan fortsätta. 

Ringmärkning 
1986 års ringmärkningsverksamhet pågiCk under hela året, d v s 
januari - december. Under sammanlagt 140 ringmärkningsdagar 
märktes 4 399 exemplar av 65 arter. 

Verksamhetens Omfattning 

Ringmärkning bedrevs under följande dagar 1986: 

Januari: 
Februari: 
Mars: 
April: 
Maj: 
Juni: 
Juli: 
Augusti: 
September: 
Oktober: 
November: 
December: 

1, 4, 6, 11, 19, 25 
2, 8, 16-17, 19, 22 
2, 8, 15, 22, 27-31 
4-12, 18-19, 25-27 
1-4, 7-8, 10, 18-20, 24, 31 
1 (8, 16, 21, 28 enbart pullmärkning) 
3, 5, 9, 11, 14-19, 21-22, 25-29, 31 
2-4, 6, 9-10, 14, 16-19, 21-27, 29 
1-7, 9-14, 18-21, 23-24, 26-30 
2, 4-6, 9-12, 16-18, 30-31 
2-3, 8-9, 15, 30 
7, 13-14, 21, 23, 25-26, 31 

Observera att verksamheten vissa datum kan ha varit av mycket 
liten omfattning - t ex fångst bara ett par timmar på kvällen. 

Ringmärkningens inriktning 

Under vintermånaderna januari - mars och november - december 
skedde framförallt fångst av fröätande fåglar vid projektets 
fröautomat. Vårmärkningen under april - maj innebar mestadels 
fångst med vadarburar efter ängspiplärkor. Juni månad var den 
månad då pUllmärkningen skedde. Under juli - augusti startade 
höstmärkningen med inriktning på fångst av rosenfink, för att 
sedan i slutet av augusti - september gå över till blåhakefångst. 
Under årets sista månader var fångstinriktningen på gråsiSka. 

21 slöjnät användes som maximum i vassen och 3 st i omgivande 
skog. Burarna var som mest 36 st som placerades ut på olika stäl
len beroende på vilken del av säsongen det var. 
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Den sammanlagda fångst insatsen under året uttryckt i nättimmar 
(antal använda nät x fångst timmar) var 10 047 och burtiden var 
8 286 timmar. Vid jämförelse med de två föregående årens nättid, 
så har den i förhållande till 1985 sjunkit med ca 4 000 timmar 
och med ca 1 700 timmar jämfört med 1984. Den ringmärkta andelen 
fåglar har ändå ökat trots att nättiden minskat, vilket tyder 
på att effektiviteten av de uppsatta näten har förbättrats 
under åren och att vi har lärt oss hur fåglarna rör sig inom 
området. 

I samband med fångsten användes under en stor del av tiden band
spelare med s k "evighets band" med inspelade lockläten och sång 
av olika arter, främst ängspiplärka, rosenfink, blåhake och 
gråsiska. 

Personal 

Ringmärkningen under 1986 utfördes av följande personer: Magnus 
Bergman, Torvald Bergström, Per Eriksson, Jan Gustafsson, Erik 
Hansson, Anders Magnusson, Claes Svedlindh, Anders Tengholm och 
Ulf Widemo. 

Dessutom bar många andra personer hjälpt till med det krävande 
arbetet och till dessa riktas ett stort tack. 
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Ringmärkningens resultat 

Den totala ringmärkningen fördelad på arter redovisas i tabell 1. 

Under 1986 märktes 10 arter i mer än 100 ex. Arets mest fångade 
art blev lövsångare med 797 ex. Rörsångare, den art som har 
fångats mest under de föregående åren, var näst bästa märkart 
1986 med 622 ex. De övriga åtta arterna med över 100 ex märkta 
var gråsiska (552), ängspiplärka (260), talgoxe (214), grönfink 
(209), sävsångare (206), blåmes (188), sävsparv (177) och gulsparv 
(114). 

Vårringmärkningen var som tidigare nämnts inriktad på främst 
ängspiplärkor där infångandet skedde med burar utplacerade i 
den s k Hästhagen. De första ängspiplärkorna fångades den 5.4 
med hela 17 ex. Under hela april fångades 115 ex. Den 27.4 fånga
des de första sångarna, 2 lövsångare och 1 gransångare. Under 
de första dagarna i maj fångades rikligt med ängspiplärkor. 
Under 1.5 - 3.5 fångades 59 ex. Den första rosenfinken för året 
infångades den 24.5, en fullt ut färgad gammal hane. 

Under avdelningen kuriosa för våren kan nämnas den sparvhökshona 
som fångades den 4.4 på kvällen. Vid uppsättning av skogsnäten 
flög den in i ett av näten och fastnade, antagligen p g a att 
näten ej var fullt uppdragna. Även under våren 1986 kunde dvärg
beckasin fångas, denna gång 1 ex 1.5. Den sista maj kunde de 
första tofsvipeungarna, 2 ex, fångas och ringmärkas. 

I och med juni's inträde på året så började pullmärkningen i 
holkarna. Talgoxe var den art som det fanns mest av även i år. 
64 talgoxeungar fick en ring runt benet. Den andra arten som bo
satte projektets holkar var svartvit flugsnappare, där sammanlagt 
20 ungar ringmärktes. Övriga ungfåglar som ringmärktes var 
tofSVipa (7), lövsångare (6) och gulsparv (4). 

I backsvalekolonin vid Örstig gjordes ett besök i början av 
juli. 11 backsvalor kunde märkas. 4 ex kontrollerades som vi 
hade märkt i samma grusgrop 1985. Under årets besök infångades 
både vuxna och årsungar som nyligen blivit flygga. Med detta 
besök vid grusgropen så påbörjades höstsäsongen vid Snäckviken. 

Under juli inriktades fångsten på häckande fåglar och under augusti 
i huvudsak på sträckande fåglar. Under juli och augusti var inrikt
ningen främst baserad på fångst av rosenfinkar som häckar inom 
området eller i områdets närhet och som sträcker förbi Snäckviken. 
Fångsten av rosenfinkar skedde med nät utplacerade vid en björk
ridå i vassen och med bandspelare med rosenfinkssång bredvid. 
Detta gav 78 rosenfinkar under hösten. Den första höstmärkta 
rosenfinken märktes den 15.7 och den sista 1.9. 

Också rekordmånga kärrsångare fångades under denna första period 
av hösten. 14 ex fick en ring runt benet, vilket är lika med de 
två föregående årens totala fångst. Första fångsten var 2 ex 
den 26.7 och den sista infångades 2.9. De 6 första ringmärkta 
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var 2K+ fåglar (födda 1985 eller tidigare) och de 8 följande 
var årsungar. Av de gamla fåglarna könsbestämdes 3 ex till honor 
p g a den tydliga ruvfläcken. 

Blåhakarna anlände till vassen den 23.8 och det sista exemplaret 
som nymärktes var den 24.9. Ärets summa av blåhake blev 72 ex 
(varav 1 ex i maj). 

I oktober började gråsiskorna komma och första ringmärkningen 
gjordes den 9.10. Gråsiskor fångades sedan fram till årets slut. 
Totalt ringmärktes 552 ex under året (varav 8 ex januari - feb
ruari). I samband med gråsiskeinvasionen ringmärktes även 3 ex 
av snösiska. 

Udda märkarter under 1986 blev småfläckig sumphöna (1), dvärg
beckasin (3), mindre hackspett (2), svart rödstjärt (1), sten
skvätta (1), gräShoppssångare (1), trastsängare (1), varfågel 
(1), snösiska (3), mindre korsnäbb (3), lappsparv (2) och vide
sparv (1). 

Äterfynd och kontroller 

I samband med att det totala antalet ringmärkta fåglar ökar så 
kommer nu flera återfyndsrapporter in av fåglar ringmärkta vid 
Snäckviken. 

Under året inkom rapporter om 15 fåglar som märkts inom projektet. 
8 av dessa fåglar var kontrollerade eller funna döda utanför 
Sveriges gränser. 

En tofSVipa som vi märkte som pull återfanns död i Spanien. 

En av våra enkelbeckasiner rönte samma öde som tofsvipan, fast 
på Irland. 

Två ängspiplärkor återfanns utomlandS, 1 ex kontrollerades i 
Belgien och 1 ex fångad och dödad i en fälla i Algeriet, vilket 
är värt första återfynd från Afrika. 

En koltrast i Västtyskiand. 

Tre rörsångare, vilka alla kontrollerades av ringmärkare. Alla 
var snabbåterfynd. 

En trädgårdssångare hittades död på Mörkö året efter märktill
fället. 

En gransångare återfanns i Finland nästan 2 år efter det att vi 
hade märkt den. 

En lövsångare snabbkontrollerades vid Falsterbo. 

Även talgoxe kontrollerades vid Falsterbo, vilket visar att 
även talgoxen är en flyttfågel med ganska långa flyttmål. 

7 

2 grönfinkar, en trafikdödad på Arnöleden och en kontrollerad 
i Blekinge. 

2 sävsparvar, båda funna döda. En i Nyköping och en i Frankrike. 

Främmande ringmärkta fåglar som kontrollerats vid Snäckviken 
har det också inkommit rapporter om. 6 fåglar har vi fått besked 
om var de är ringmärkta. 

En koltrast som märktes på Nidingen under april 1985 kontrollerade 
vi under häckningstid samma år. 

2 rörsångare som hade främmande ring fångade vi. En var märkt 
i Falsterbo och den andra på Äland. 

En lövsångare frän Danmark fångades av oss under september. 

En bofink märkt i Belgien 25.10 1983 kontrOllerade vi 22.3 1986. 

Gråsiska märkt vid Södertälje under våren 1986 kontrollerades 
under höststräcket. 

En sävsparv som var märkt i Finland under hösten 1986 fångades 
efter 14 dagar vid Snäckviken. 

Hittillsvarande resultat av ringmärkningen 1984 

Av de egna märkta fåglarna från 1984 har vi kontrollerat en del 
under de nästkommande årens verksamhet. 

Under 1984 märkte vi 2 227 fåglar och av dessa kontrollerades 34 
ex under 1985 och 13 nya ex under 1986. 7 ex kontrollerades både 
under 1985 och 1986. De arter som återfångades efter 1 resp 2 år 
är (inom parentes totala antalet märkta avarten under 1984), 
stjärtmes 2 (10), entita 1 (11), blåmes 1 (118), talltita 1 (10), 
ängspiplärka 4 (86), rörsångare 5 (415), lövsångare 7 (352), 
talgoxe 5 (69), järnsparv 2 (25), grönfink 2 (13), rosenfink 1 
(12), koltrast 3 (18) och taltrast 1 (12). 

De 2 stjärtmesarna, som nämnts ovan, ringmärktes under oktober 
och kontrollerades efter ca 11 månader, faktiskt på samma dag. 

Blåmesen fångades i början av september och kontrollerades två 
gånger i månadsskiftet mars - april. 

Tre ängspiplärkor återfångades, 2 aprilmärkta och 1 jUlimärkt. De 
som märktes under april kontrollerades även under april och den 
som märktes i juli återfångades i slutet av augusti. Alla tillhör 
troligen den lokala populationen. 
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Alla 5 rBrsångarna som vi fick 1 års-kontroll av var märkta 
under juli, under häckningstid och alla som gamla fåglar. De 
kontrollerades under juli och augusti månad. 

Med lBvsångare var det lika som med rBrsångarna. 5 ex som ring
märktes under juli och augusti kontrollerades under juli och 
augusti med undantag av 1 ex som infångades den 11.9. Av lBv
sångarna var 4 ex ad (gamla) och 1 ex juv (ung). 

2 talgoxar återsågs under april och de var båda märkta under 
september och oktober. 

2 bofinkar som märktes i april 1984 kontrollerades under våren 
resp under häCkningstid. 

3 sommar- och hBstmärkta sävsparvar kontrollerades under året, 
i maj, juli och september. De 2 som togs i maj och juli tillhBr 
sannolikt den lokala stammen, medan den i september kontrollerade 
fågeln (ringmärktes även under september) mycket väl kan vara 
en fågel på sträck och har då besBkt och använt Snäckviksvassen 
som en rastplats 2 år i rad. 

En tBrnsångare som återkom till våra nät tillhBr den häckande 
populationen, då den både märkts och kontrollerats under häck
ningstid. 

Koltrast, märkt i april och i juli kontrollerades båda i april. 

En taltrast som märktes i september åter fångades i juli som 
häckande fågel. 

En ängspiplärka som fångades i april 1984 fick vi tillbaka i 
april 1986. 

En lBvsångare som märktes under juli åter fångades nästan exakt 
2 år senare. Fågeln ringmärktes som gammal fågel, fBdd 1983 
eller tidigare. 

2 talgoxar som märktes i augusti och september återfångades under 
vinter vår 1986. 

3 sävsparvar som märkts juli - augusti kontrollerades under 
våren 1986. 

2 gulsparvar märkta i juli resp september kontrollerades. Den i 
juli märkta kontrollerades i augusti, alltså en lokal häCkfågel, 
och den i september i slutet av mars. 

2 aprilmärkta gr8nfinkar kontrollerades i februari på samma 
dag. Den ena även en kontroll i april. 

En koltrast som märktes under häckningstid i juli åter fångades 
i juli 2 år senare. 
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En entita som märktes i september 1984 kontrollerades i mars, april 
och oktober 1985 och i januari 1986. 

En talltita märkt 1 september återkom i mars och april 1985 och 
i januari, februari, oktober och december 1986. 

En lBvsångare som märktes som juv. fångades som häckande fågel i 
juli och augusti 1985 samt i bBrjan av maj och i juli 1986 åter som 
häckande fågel. Det här visar att de fåglar som fBds på en 
plats blir präglade på lokalen och återvänder och genomfBr 
häckning. 

En talgoxe märkt i september återkom i april 1985 och sedan i 
mars 1986. Det här kan mycket väl vara en talgoxe på flyttning 
då den ej fångades mer under resp säsong. 

En järnsparv märkt som häckande hona i juli 1984 återkom i 
april, maj och i juli 1985. Den återvände sedan i april 1986, 
men sedan är dess Bde okänt. 

En bofink märkt i april kom åter i augusti 1985 och i april 1986. 

En sävsparv märkt i juli som juv. kontrollerades i maj och i 
juli 1985 som häckande. Den åter fångades i april och maj 1986. 

.!l~e!.sfB!.d~l!!i~ 

Av de 47 återfångade fåglarna var 12 ex märkta som juv., 30 ex 
som ad. och 5 ex som obestämd ålder. Av de juv. märkta var det 
6 ex som återkom endast året efter, 3 ex som återkom de båda 
nästkommande åren och 3 ex som återkom efter 2 år. Av de ad. 
märkta var fBrhållandet 19, 2 och 9 ex. Av de med obestämd 
ålder 2, 2 och 1 ex. Hänsyn har ej här tagits till vårmärkta 
ex då de märkts som 2K+ eller 3K+. 

Av de 47 kontrollerade ex har 27 st kunnat k5nsbestämmas. 21 ex 
som hanar och 6 ex som honor. Av hanarna har 8 st varit juv. och 
13 st ad. Av honorna 1 juv., 4 ad. och en med obestämd ålder. 
Det här visar en snedvriden k5nsBverlevnad, som kanske inte 
helt stämmer med verkligheten, kanske beroende på fångst tiden. 
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Art Antal ringmärkta Ater fynd 
Tabell 1. Ringmärkta fåglar vid Snäckviken (58.42N/17.05E). 1983-85 1986 1983-86 1986 1983-86 

Art Antal ringmärkta Aterfynd 
1983-85 1986 1983-86 1986 1983-86 Stenskvätta 1 1 

Koltrast 53 5 58 1 
Björktrast 2 1 3 2 

Sparvhök 1 3 4 Taltrast 30 20 50 
Vattenrall 11 11 Rödvingetrast 17 2 19 
Småfläckig sumphöna 4 1 5 ~ 

Tofsvipa 4 7 11 Gräshoppssångare 1 1 
Kust snäppa 2 2 Sävsångare 274 206 480 

Kärrsångare 14 14 28 
Småsnäppa 3 3 Rörsångare 069 622 691 3 4 
Spovsnäppa 2 2 Trastsångare 1 1 2 
Kärrsnäppa 5 5 
Brushane 1 1 Härmsångare 3 3 Dvärgbeckasin 6 3 9 Höksångare 2 2 

Ärtsångare 54 50 104 
Enkelbeckasin 35 14 49 Törnsångare 149 96 245 
Morkulla 1 1 Trädgårdssångare 71 58 129 
Myrspov 1 1 
Svart snäppa 1 1 Svarthätta 73 63 136 
Rödbena 4 4 Grönsångare 12 8 20 

Gransångare 88 42 130 
Grönbenå 9 9 Lövsångare 857 797 654 
Sparvuggla 1 1 Kungsfågel 36 31 67 
Kattuggla 3 3 
G5ktyta 3 3 Grå flugsnappare 13 3 16 
Gröng5ling 1 1 Svartvit flug- 33 43 76 

snappar e 
St5rre hackspett 5 6 11 Stjärtmes 36 38 74 
Mindre haCkspett 2 2 4 Entita 29 15 44 
Sånglärka 5 5 Talltita 19 17 36 
Backsvala 30 11 41 
Ladusvala 8 8 Tofsmes 2 4 6 

Svartmes 24 11 35 
Hussvala 3 3 Blåmes 249 188 437 
Trädpiplärka 45 22 67 Talgoxe 273 214 487 
Ängspiplärka 362 260 622 2 2 Nötväcka 14 5 19 
Skärpiplärka 1 1 
Gulärla 4 5 Trädkrypare 18 8 26 

Törnskata 93 30 123 
Sädesärla 113 9 122 2 Varfågel 1 1 
Strömstare 1 1 Nötskrika 6 6 
Gärdsmyg 4 1 5 Nötkråka 
Järnsparv 60 23 83 
Rödhake 224 71 295 Stare 28 28 

Pilfink 2 2 
Näktergal 3 2 5 Bofink 198 75 273 
Blåhake 167 72 239 Bergfink 4 3 7 
Svart rödstjärt 1 1 Grönfink 122 209 331 2 2 
Rödstjärt 11 3 14 
Buskskvätta 38 9 47 



Art 

Steglits 
Grönsiska 
Gråsiska 
Snösiska 
Mindre korsnäbb 

Rosenfink 
Domherre 
Lappsparv 
Gulsparv 
Videsparv 

Sävsparv 

Summa 

Antal arter 
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Antal ringmärkta 
1983-85 1986 1983-86 

1 
48 

2 

66 
3 
1 

86 
2 

382 

5 738 

84 

14 
552 

3 
3 

81 
43 

2 
114 

1 

177 

1 
62 

554 
3 
3 

147 
46 

3 
200 

3 

559 

4 399 10 137 

65 91 

Ater fynd 
1986 1983-86 

2 3 

16 25 

11 16 

Tabell 2. Aterfynd och kontroller 

Art 

Tofsvipa 

Enkelbecka
sin 

Ängspip
lärka 

" 

Märkdatum Aterfyndsdatum och plats Märkdata 

85.06.01 85.11.29 6.096.905 pull 
La Tallada 42.05N/03.03E 
Gerona, SPANIEN 
(sannolikt skjuten) 

85.09.18 85.10.15 +- 2 veckor 4.236.4052K+ 
Killmallock 52.25 N/08.35W 
Limerick, IRLAND 
(skjuten) 

85.04.08 85.10.11 AK 80.806 2K+ 
Berlaar 51.07N/04.39E 
Antwerpen, BELGIEN 
(kontrollerad av ring-
märkare) 

86.05.04 86.12.20 AN 87.061 2K+ 
Dellys 36.57N/03.55E 
Alger, ALGERIET 
(fångad och dödad i fälla) 

] 

l 

J 
J 

Art 

Koltrast 

Rörsångare 

" 

" 
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Märkdatum Aterfyndsdatum och plats Märkdata 

84.08.11 

85.10.07 

86.07.15 

85.04.15 +- 2 veckor 
Oldenburg 53.10N/08.12E 
Weser-Ems, VÄSTTYSKLAND 
(funnen död) 

85.10.21 
Radolfzell 47.44N/08.58E 
Suedbaden, VÄSTTYSKLAND 
(kontr av ringmärkare) 

4.205.976 2K+ F 

AL 92.742 1 K 

86.08.07 AN 87.135 2K+ F 
Falsterbo, Flommen 55.24N/12.50E 

-Skåne 
(kontr av ringmärkare) 

86.09.06 86.09.23 AN 88.703 1K 
Falsterbo, Flommen 55.24N/12.50E 
Skåne 
(kontr av ringmärkare) 

Trädgårds- 85.07.23 86.08.15 2.950.927 1 K 
sångare Mörkö, Axviken 59.03N/17.39E 

Södermanland 
(nyligen dÖd, funnen) 

Gransångare 84.09.23 86.05.23 S 80.495 1K+ 

Lövsångare 

Talgoxe 

Grönfink 

" 

86.08.16 

86.03.28 

85.04.07 

Luvia, Säppi 61.29N/21.21E 
Turku-Pori, FINLAND 
(ringmärkningsolycka - dött i 
slöjnät) 

86.08.26 AN 87.813 1K M 
Falsterbo, Flommen 55.24N/12.50E 
Skåne 
(kontr av ringmärkare) 

86.11.01 2KA 08.988 2K F 
Falsterbo, Fyren 55.23N/12.49E 
Skåne 
(kontr av ringmärkare) 

85.11.18 
Lyckeby 56.12N/15.39E 
Blekinge 
(kontr av ringmärkare) 

2.950.620 2K F 

85.08.25 86.06.30 2KA 08.205 1K F 
Nyköping 58.43N/17.02E 
Södermanland 
(nyligen död, trafikoffer) 



Art 

Sävsparv 

" 

Art 

Koltrast 

Rörsångare 

Lövsångare 

Bofink 

Gråsiska 

Sävsparv 

14 

Märkdatum Aterfyndsdatum och plats Märkdata 

85.10.02 

84.07.20 

Kontroll 

85.07.09 
(2K+ F) 

86.07.26 
(2K+) 

86.09.07 
(2K+) 

86.03.22 
(3K+ M) 

86.10.30 
(1K+) 

86.10.09 
(1K M) 

85.11.02 
Saint-Amand-Mont-Rond 
46.43N/02.31E 

2KA 08.520 1K F 

Cher, FRANKRIKE 
(funnen död) 

86.05.18 2.950.036 2K+ F 
Enholmen, Nyköping 58.45N/17.06E 
Södermanland 
(funnen död) 

Märkdatum och plats 

85.04.14 
Nidingen 
57.18N/11.54E, Halland 

86.05.27 
Lågskär, Aland 
59.50N/19.56E, FINLAND 

86.06.08 
Christiansö, Bornholm 
55.19N/15.12E, DANMARK 

83.10.25 
Herve, Liege 
50.38N/05.48E, BELGIEN 

86.04.08 
Pershagen, Södertälje 
59.09N/17.39E, Södermanland 

86.09.25 
Säppi, Luvia 
61.29N/21.21E, FINLAND 

Märkdata 

4.229.956 

HELSINKI 
V 458.690 

COPENHAGEN 
H 05.434 

BRUXELLES 
23V 88.902 

AN 64.093 

HELSINKI 
V 393.425 
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Häckningar 
Under 1986 bedrevs inga häckningsstudier i någon organiserad 
form. De nedan redovisade häckningarna är sådana som ändå har 
noterats. 1986 fann vi att 66 olika arter häckade inom Strand
stuviksområdet. 1984 och 1985 konstaterades 60 resp 68 olika arter 
som häckande, så 1986 års siffra faller väl in i de övriga 
årens resultat. Nedan redovisas en del intressantare häcknings
fynd. Av rovfåglarna hittades bo av sparvhök och ormvråk och 
bivråksungar sågs som var nyss flygga. En järpfamilj stöttes 
upp en dag i skogen. Ett gulärlepar häckade inom området, men 
tyvärr så övergavs äggen strax innan kläckningen skulle ske. 

Kontroller gjordes i 18. holkar. 15 småfågelholkar har undersökts. 
I 11 av dessa holkar har häckning konstaterats, 4 av svartvit 
flugsnappare och 7 av talgoxe. De 3 övriga holkarna har varit 
tomma, 2 var för kattuggla och 1 för tornseglare. 

Hussvala häckar på St Tallarn. 
Foto: Bengt Ekman 
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Tabell 3. Häckningar inom Strandstuviksområdet under åren 1984-1986 

Art Häcknings'j) 
kriterium 

Skäggdopping 18 
Häger 20 
Kni5lsvan 18 
Grågås 13 
Kanadagås 13 
Gravand 13 
Gräsand 13 
Vigg 13 
Ejder 13 
Knipa 13 
Storskrake 13 
Bivråk 13 
Sparvhi5k 20 
Ormvråk 20 
Järpe 13 
Fasan 13 
Sothöna 16 
Strandskata 13 
Mindre strandpipare 13 
Större strandpipare 13 
TOf'svipa 20 
Enkelbeckasin 20 
Rödbana 13 
Drillsnäppa 11 
Skrattmås 13 
Fiskmås 18 
Gråtrut 18 
Havstrut 18 
Fisktärna 18 
Silvertärna 18 
Skogsduva 14 
Ringduva 20 
Gök 13 
Gröngöling 13 
Spillkråka 13 
Större hackspett 19 
Sånglärka 20 
Hussvala 19 
Trädpiplärka 16 
Ängspiplärka 20 
Guliirla 20 
Sädesärla 20 
Järnsparv 13 
Rödhake 13 
Rödstjärt 13 
Buskskvätta 13 
Koltrast 20 
Björktrast 20 
Taltrast 13 
Rödvingetrast 13 
Sävsångare 13 
Rörsångare 16 
Ärtsångare 13 

Art Häcknings'j) 
kriterium 

Ti5rnsångare 16 
Trädgårdssångare 13 
Svarthätta 16 
Gri5nsångare 16 
Li5vsångare 20 
Kungsf'ågel 13 
Grå f'lugsnappare 20 
Svartvit f'lugsnappare 20 
Stjärtmes 18 
Entita 19 
Talltita 13 
Tof'smes 13 
Svartmes 13 
Blåmes 20 
Talgoxe 20 
Nötväcka 19 
Trädkrypare 16 
Törnskata 20 
Skata 12 

13 
16 

Korp 16 
Stare 19 
Bof'ink 20 
Grönf'ink 16 
Gri5nsiska 13 
Sti5rre korsnäbb 13 
Rosenf'ink 13 
Gulsparv 20 
Sävsparv 16 

l} Häckningskriterium enligt Svensk 
f'ågelatlas. Skala 1-20, där 20 
utgör det säkraste kriterium ("bo 
med ungar") och där kriterium 11-20 
innebär säker häckning. 
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Karta 2. Områden för vadarräkning 1986 

Vadarräkning 
Uppläggning 

Under juli och augusti bedrevs vadarräkningar under i stort sett 
samma former som under 1985. Räkningar ägde rum vid 15 tillf'ällen 
under sommaren. Varannan kviill fanns det en person som räknade 
de rastande vadarna vid Strandstuvikens vadarstränder (se karta 2). 

- Under minst 2 timmar mellan kl 17.00-21.00 räknades antalet vadare 
och minst under en av dessa två timmar från en och samma plats. 

Undersi5kningsområde 

UnderSÖkningsområdet är detsamma som under föregående års 
räkning. För beskrivning av området se karta 2 och Snäckviks
projektets rapport 1985. 

Resultat 

~t!:"!ld~k~t~. Endast en observation med 2 ex. 

~._sir~n~p!p~r~. Observerad vid bara 3 tillfällen. 

~t~ ~t!:a~dQiQa!:e. Stora ansamlingar i början av augusti med max 
24 ex. 

~j~~pip~r~. Ett observerat exemplar. 
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!u~tEiEa~e. Två observationstillfällen med 1 ex vardera, troligt
vis samma ex båda gångerna. 

Sedd under hela räknings perioden, flera ex härrör 
populationerna. 

!u~t~n!PEa. Två observationer av denna ishavsfågel. 

~o~n!PEa. 1 ex sedd vid två tillfällen. 

~PQv~n!PEa. Endast ett ex rastade under räkningen. 

!ä~r~n!PEa. Sedd framförallt i månadsskiftet juli-augusti. 

Brushane. Även denna art är observerad främst i månadsskiftet 
Juli~augusti, med en toppnotering på 27 ex den 10/8. 

~n~elb~c~a~i~. Observerad under så gott som hela räkningsperioden. 

Storspov. Endast ett ex observerat. Denna art minskar ständigt 
so; rastande vid lokalen (se Snäckviksprojektet 1985). 

~v~~s~äEP~' Synlig under framförallt augusti, den största 
flocken var på 15 ex den 6/8. 

Rödbena. Oregelbundet observerad vid ett antal tillfällen, tyder 
på-att-det är fåglar på flyttning. 

QI~t~s~äEP~. Den näst vanligaste vadaren scm rastare (efter 
grönbena) och som inte häckar på lokalen. 

~kQg~s~äEpa. En observation av denna vadare som inte tillhör de 
leriga vadarsträndernas naturliga besökare. 

Grönbena. Den vanligaste rastande vadaren, sedd vid alla räknings
tiilfällena. 

Qr!lls~äEP~' Två observationer av denna mer stenstrandsbundna 
småvadare. 

Sammanfattning 

Vid 1986 års vadarinventering sågs 19 olika arter (21 arter 1985). 
Den 6/8 sågs sammanlagt 100 observerade ex. De två näst bästa 
dagarna, antalsmässigt sett, var 75 ex den 4/8 och 64 ex den 
10/8. Vid 3 av de 15 räkningstillfällena fanns det 10 eller 
fler arter av vadare vid Strandstuviken, den 2/8, 4/8 och 6/8. 
Även för årets vadarräkning saknas det några arter, bl a små
snäppa, småspov och myrspov. 
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Resultat av vadarräkning 1986 

Redovisning dag för dag av de observerade 

Juli 
17 

Strandskata 
Mindre 
Större 2 
Ljungpipare 
Kustpipare 
Tofsvipa 
Kustsnäppa 

Brushane 
Enkelbeckasin 2 
Storspov 
Svartsnäppa 
Rödbena 2 

8 
Drillsnllppa 2 

SUtll!:la ex 23 

Summa arter 7 

Rastande storsnäppor 
vid Strandstuviken. 

Foto: Bengt Ekman 
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2 

4 

2 

2 

7 18 

7 

23 25 27 29 

13 

2 

6 17 2 

7 
2 2 

2 2 3 
1 

20 26 

44 35 38 26 

7 5 7 

arterna. 

31 8 10 12 14 

2 
2 1 

2 6 16 24 5 10 2 
1 

1 
10 8 4 5 5 6 

20 7 1 2 2 
6 6 7 15 27 17 6 
4 3 2 2 1 1 

1 
2 2 15 1 

20 1 11 19 
4 10 2 12 3 4 1 

10 12 20 10 9 H 8 
2 

53 51 75 100 43 61 49 47 

8 10 13 11 8 8 6 
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Observationer 
Obse~vationsve~ksamheten ä~ inte upplagd efte~ något sä~skilt 
mönste~ (t ex kontinue~lig bevakning), utan ske~ me~ spontant 
och löpande unde~ å~et. 

Nedan gö~s en upp~äkning av vissa arte~ som ha~ obse~ve~ats 
under 1986. A~te~ med en aste~isk (*) ä~ sällsynta längs Sörm-
landskusten (ej å~lig elle~ enstaka obse~vatione~ å~) och 
arte~ med två aste~isker (**) ä~ ext~emt sällsynta eller 
enstaka obse~vatione~ ha~ tidiga~e gjo~ts). De flesta sällsynta 
och svå~bestämda arter liksom ext~emt sällsynta a~te~ skall 
g~anskas av SOF's ~aritetskommitte (Sve~iges O~nitologiska 
Förening). 

Sto~lom. Sedd 6 gånge~ i månadsskiftet april - maj. 

G~åhakedopping. Ett ex 4/5 och 20/9 och 2 ex den 19/10. 

50 ex den ~/5. A~ten ses ~egelbundet unde~ 

Rö~drom. 1 ex hö~des 30/9. En o~egelbunden besöka~e i om~ådet. 

Mindre sångsvan. 3 ex ~astade 31/10. 

* Snögås • En fö~modad dju~pa~ks~ymling i våra t~akte~. 3 ex sågs 
den 30/3. 

Som mest 13 ex sedda unde~ slutet av augusti. 

Vitkindad gås x kanadagås. Ännu ett fall av misslyckad häcknings
biologi visade sig unde~ sommaren. Tidiga~e ha~ även ko~sning 
mellan kanada- och g~ågås setts. 

* Alfö~~äda~e • 1 ad hane sedd i mitten av novembe~ och i mitten av 
decembe~. 

Sjöo~~e. 1 ex den 4/5 och 1 ex den 18/10. Ny art fö~ om~ådet. 

Biv~åk. A~ten häckade inom o~ådet. 

* Glada • 1 ex 29/3. Ny a~t fö~ om~ådet. 

Havsö~n. Regelbunden besaka~e i vikarna. 3 ex regelbundna unde~ 
å~et. Under sommaren dök även en årsunge upp. 

Obse~vatione~ unde~ häckningstid har ~ö~t sig 
I öv~igt sp~idda obse~vationer ap~il - oktobe~. 

Blå kä~~hök. 1 ex den 31/5. I öv~igt sp~idda obse~vatione~ i 
april och september/oktober. 
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Spa~vhak. Häckning konstate~ad. 

O~mv~åk. Som mest st~äckte 158 ex den 5/10. 

Kungsö~n. 1 ex va~dera den 1/9 och 2/11. 

To~nfalk. Sedd vid 6 tillfällen unde~ septembe~. 

* Pilg~imsfalk • 1 ex st~äckte 4/10. 

Jä~pe. Fö~ fö~sta gången ha~ en häckning konstate~ats. 

Efte~ fö~~a å~ets sensationella uppdykande så ha~ a~ten 
vid ett fle~tal tillfällen unde~ hela å~et. 

1 ex ~ingmä~ktes 12/9. 

Dvärgbeckasin. Sedd i no~mal omfattning. 3 ex ~ingmärktes unde~ 
året. 

My~spov. ex 19/11. 

Roska~l. ex sedd vid tre tillfällen i mitten av maj. 

Labb. Den 7/5 obse~ve~ades en individ. 

Ringduva. Ett tidigt ex den 17/2. 

Be~guv. Denna mäktiga fågel sågs den 29/11. 
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* Hökuggla • Denna norrlandsfågel dök oV§ntat upp den 10/5. 

Sparvuggla. 1-2 ex under hösten och vintern. 

P§rluggla. 1 ex hördes 31/10. 

Göktyta. Arets enda observation gjordes den 6/5. 

Mindre hackspett. En liten ökning av observationer har konstaterats 
jämfört med föregående år. Sedd 11 ggr varav 2 märkta. 

Trädlärka. Endast 1 ex under våren samt 2 ex vid 2 tillfällen 
under hösten. 

Rödstrupig piplärka. 3 observationer i maj. Vidare sedd vid ett 
flertal tillfällen under hösten, med max 15 ex. 

Skärpiplärka. 1 ex den 10/4. 

Gulärla. Häckning konstaterad. 

* Svart rödstjärt • 1 honfärgad ringmärktes den 3/8. 

Gräshoppssångare. Trots att arten är vanlig runt om i Sörmland 
så ses den sällan i området. Dock fångades det första exemplaret 
den 6/9. 

14 ex fångades under sensommaren. 

. * Trastsangare • ex ringmärktes 18/8. Tidigare endast sedd vid 
ett tillfälle. 

* Mindre flugsnappare • Den 7/9 sågs den för första gången i området. 

Varfågel. Sedd vid ett fåtal tillfällen under senhösten och 
vintern. Den 30/11 fångades ett ex. 

4 observationer under hösten. 

Råka. Sedd vid enstaka tillfällen under våren och hösten. 
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Gråsiska. En rej§l invasion under hösten. Som mest fångades 
hela 236 ex den 2/11. 

Snösiska. I samband med gråsiskeinvasionen sågs de första snö
siskorna i området. 3 ex fångades i slutet av oktober. 

Obestämda ex har setts från maj till november. Av 
ex som artbestämdes har de flesta varit av den mindre arten, 

men även ett fåtal större har setts. 

* B§ndelkorsnäbb • hon-färgad str§ckte den 5/10. 

Rosenfink. Arten h§ckar i omgivningen. Hela 81 ex fångades i 
maj-september. 

Lappsparv. Regelbundna observationer görs varje höst. Som mest 
13 ex den 6/9. 2 individer fångades den 13/9. 

Snösparv. Enstaka ex under april och oktober. 

* Videsparv • Den 14/9 fastnade 1 ex i näten. 

Observationsverksamheten pågår året runt. 
Foto: Bengt Ekman 




