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Södertälje Ornitologiska förenings 
trettiosjätte års sammanställning 

 
 
 

Bästa medlem 

Ett ytterst intressant fågelår. Kanske inte någon ny art men en extremt spännande häckning av 

Citronärla på Tullgarnsnäs. Se den separata artikeln nedan. 

En annan mera sorglig sak är minskningen av sjungande ortolansparvar.  Någon helt 

förklarande orsak finns inte. Mera traditionellt brukar man nämna förändringar i 

jordbruksverksamheten. Det måste dock finnas andra faktorer också. Läs om ortolansparvens 

utveckling i vårt närområde i en separat artikel nedan. 

Citronärle häckningen orsakade ett flöde av nya skådare till vårt område. Vilket kan ses i årets 

rapportörslista. 

Så till sist igen. Vår hemsida funkar bra nu så glöm ej att då och då gå in och läs 

reserapporter, aktuella observationer, ändringar i program mm. Adressen är 

www.stjof.sormlandsornitologerna.se alternativt StOFs hemsida www.stof.nu och sedan 

länkkopplingen. 

 
 
 
Södertälje 2014 
Stig Strid 
Ordförande 
 

http://www.stjof.sormlandsornitologerna.se/
http://www.stof.nu/
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Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Södertälje Ornitologiska förening får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning 
 
Ordförande  Stig Strid 
Vice Ordförande Lars-Gunnar Klang 
Sekreterare  Stefan Bengtsson 
Kassör  Rikard Hellgren 
Övrig ledamot  Petter Kylefors 
 
Revisorer  Sven-Hugo Lundahl 
  Olle Nordin 
 
Revisors suppleant Mats Lennartsson 
 
Valberedning  Lennart Magni 
  Olle Nordin 
 
Rapportmottagare Lennart Magni/Svalan 
 
Webbredaktör  Petter Kylefors 
 
Årsboksredaktör Lennart Magni/Leif Sundin/Stefan Bengtsson 
 
Hemsida  Petter Kylefors 
 
Medlemsantal  65 
 
Årsavgift  70 kronor 
 
Styrelsemöten  Under året har 1 styrelsemöten hållits. 
 
Föreningsmöten Årsmötet hölls den 19 mars på Kaffe Tratten i Södertälje 
 
Exkursioner Ett antal exkursioner ordnades i förenings regi. Deltagarantalet är fortfarande bäst 

på tisdagsutflykter i augusti.  
Den fortsatta satsningen på att ha kvällsexkursioner på våren har fallit bra ut. 
    

Årsboken   För år 2012 blev klar under året. 
 
Skrivelser mm Hemsidan har kontinuerligt upp daterats.  Länstidningen gjorde reportage över olika 

föreningar. Den 29 augusti var det ordföranden som blev intervjuad och fick berätta 
om vår förening.  

 
Södertälje den 11 mars 2014 
 
 
       Stig Strid          Stefan Bengtsson          Petter Kylefors          Lars-Gunnar Klang          Rikard Hellgren 
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Sveriges första art-rena häckning av citronärla 
 

av Stefan Bengtsson 

 
En av årets största händelser ut fågelsynpunkt för våra två kommuner var den lyckade häckning som 
ett citronärlepar utförde på Tullgarnsnäs. Av alla uppgifter att döma tillika Sveriges första rena 
citronärle-häckning. Ett antal hybridhäckningar mellan en citronärle-hane och en gulärle-hona har 
tidigare skett, närmast geografiskt på Ekerö år 2001-02. 
 
Händelseförloppet var följande. På morgonen den 5 maj 2013 upptäcker Petter Kylefors en hane 
citronärla på Tullgarnsnäs. Fågeln larmas ut på BMS/Bird Alarm och rapporteras sedan i Artportalen 
Svalan enligt följande: ” Sedd på ca 30 m avstånd. Födosökande på blöta strandängen intill lunden 
(nära aldungen) på östra sidan. Drog iväg mot S. Eftersökt utan resultat fram till kl 11.” Flera skådare 
söker efter fågeln under dagen men utan resultat. Nästa morgon, den 6/5 återfinns citronärlehanen av 
undertecknad och Johan Ehrlén längst nere i sydöstra delen av stora mestadels starr/gräsbeväxta 
Tullgarnsmaden. Han sjunger flitigt inifrån den glesa vassen och födosöker korta stunder ute på den 
östra delen av den dyiga ”vadarstranden”. Fågeln är väl utfärgad (3K+) vilket ses bra på den utmärkta 
bild Niclas Ahlberg tar redan samma dag (se årsbokens framsida). Tidigt på eftermiddagen den 7/5 ser 
och rapporterar Bosse Danielsson att även en hona är på plats och visar sig kort. Hon hålls mest inne i 
den glesa vassen. (se bild överst på årsbokens baksida tagen av Bo Ljungberg.) Den följande knappa 
veckan rapporteras citronärlorna till Svalan av cirka 40 rapportörer. Ungefär hälften av dem rapporterar 
dock bara hanen, vilket visar hur skulkig och svårsedd speciellt honan var.  
 
Efter den 13/5 rapporteras inte honan förrän den 31/5 då Thomas Strid rapporterar (i Svalan): ”Honan 
kom flygande och damp ner i vassen. 10 minuter senare kom hanen ut och försökte. Troligen böt de av 
varandra vid boet.” Thomas gissning, att det nog var häckning på gång, besannades den 11/6 då Hans 
Norelius och jag kunde följa matningen på lite håll. Hans rapporterar på Svalan: ”Ren 
citronärlehäckning, den första säkert konstaterade i Sverige! Både hanen och honan levererar 
matpaket tätt. Häckning i vassen vid Tullgarnsnäs där det normalt är väldigt blött. Lågt vattenstånd 
under en längre tid har säkert främjat häckningen.”  
 
Födosök gjordes nästan uteslutande i vassen/vasskanten norrut från boplatsen. Den 22/6 sågs de 
utflugna ungarna för första gången. Per Lundkvist och Stefan Clason rapporterar i Svalan: ”Matades av 
hanen och plockade lite själva på marken”. Se Pers foto (nederst på årsbokens baksida) av den nyligen 
flygga ungen. 
 
I Gdansk-området i NV Polen har studier visat (J Ornithol (2004) 145: 41–47) att citronärlorna där 
vanligen lägger 4-6 ägg (ett/dygn) efter 3-4 dagars bobygge och 1-2 dagars ”vila”, att äggen där ruvas i 
11-12 dagar och att ungarna blir flygga och lämnar boet efter 10-13 dagar. Om Tullgarns-häckningen 
följde samma tidsschema och att ruvning sannolikt pågick den 31/5, matning skedde den 11/6 och 
ungarna blev flygga senast den 22/6 skulle följande tidsschema gälla: Bobyggnaden påbörjades någon 
gång 8-23/5, ruvningen påbörjades någon gång 20-31/5, kläckningen skedde mellan 31/5-11/6 och 
ungarna blev flygga någon gång 11-22/6. Sannolikt påbörjades dock häckningen senast i mitten av maj 
och ungarna lämnade boet cirka en månad senare. Båda föräldrarna var kvar åtminstone till den 11/7. 
Sista observationen av en vuxen fågel (kön ej angivet) på lokalen var den 15/7 och den 17/7 
rapporterades en årsunge för sista gången. 
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Inflödet av citronärlor till södra delen av Sverige i slutet av april och början av maj var i år något större 
än tidigare år, se Fågelåret (SOF) och Svalan. Eftersom citronärlorna anländer från sydost över 
Östersjön sker sannolikt en viss kustnära ansamling på lämpliga biotoper. Lite grovt kan man säga att 
lämpliga gulärle-marker också är bra citronärle-marker dock med följande skillnad. I sydsverige 
födosöker gulärlan helst på kortbetade ytor. Så skedde även på Tullgarnsnäs tidigare, då gulärlorna 
häckade årligen. Citronärlorna på ”Näset” föredrog som nämnts tydligt födosök inne i den glesa vassen 
som växte i utkanten av vassbältet in emot starr/gräsmaden. Enstaka, ofta kortvariga födosök skedde 
dock ute på den i stort sett vegetationsfria vadarmadens östra skyddade del. Citronärlornas således 
tämligen undanskymda uppträdande gjorde att många skådare missade dem, åtminstone inledningsvis. 

 
 
 
 
 
 

Ortolansparven under 36 år – utför mot noll 

av Stefan Bengtsson 

Allt tyder på att ortolansparven numera är utgången som häckfågel i vårt område dvs Södertälje och 

Nykvarns kommuner. Sista året en fågel hävdade revir under en längre tid, knappt en månad, var 2010. 

År 2011 och 2013 hördes bara sjungande fåglar tillfälligt, och 2012 rapporterades bara en sträckande 

individ på hösten. 

Trettiofem år tidigare, 1978, gav den nybildade föreningen ut sin första årsbok. I denna och den 

följande årsboken finns redovisningar (av Johan Ehrlén) om ortolansparven i ”Södertäljetrakten”. Där 

ingick också Bornsjön och markerna västerut mot Ladvik, som ligger i Salems kommun. Ifrån detta 

område rapporterades dessa år ca 10 sjungande ortolaner/år. Från våra två kommuner finns för dessa 

två år rapporter om 12-13 sjungande individer/år. De närmast följande åren rapporterades oftast ännu 

fler, och medelvärdet för de första sex åren (1978-83) har jag beräknat till 15,5 sjungande ortolaner/år.  

I diagrammet nedan visar den övre kurvan det av mig bedömda antalet rapporterade sjungande 

individer i Södertälje + (nuvarande) Nykvarns kommuner. ”Det av mig bedömda antalet” kräver en 

förklaring. När jag granskat de äldre delarna av föreningens datafil (i Excel) och speciellt de gamla 

årsböckerna har jag funnit att rapporteringen och samman-ställningarna varierar mycket mellan åren. 

Detta beror sannolikt huvudsakligen på att olika sammanställare behandlat rapporterna olika. Vissa år 

redovisas varje rapport/obs-tillfälle av sjungande fåglar, andra år det troliga antalet ortolaner i ett 

område. Även lokalernas avgränsning är i vissa fall oklar. Jag har försökt ta bort sannolikt 

dubbelrapporterade på samma sätt som vi gjort på senare år när vi gör bedömningar i årsrapporterna. 

En annan faktor som varierat genom åren är antalet rapportörer till årsboken. Dessa minskade till som 

fåtaligast 10 stycken år 1996 för att sedan öka påtagligt, i första hand sedan ”Svalan” började användas 

allt mer. Å andra sidan finns det en liten grupp (årsboks-)rapportörer som troget och på likartat sätt 

skådat och rapporterat under många år. Sammanfattningsvis speglar den övre kurvan med stor 

sannolikhet verkligheten i vårt område. 

Under framför allt det inledande årtiondet inkom rapporter från många lokaler tämligen spridda i vårt 

område, medan de allt färre rapporterna/fåglarna de senaste 15 åren huvudsakligen kommer från 

”Norra Mörkö”, nedre kurvan, med lokaler som Björkarösund, Dåderö/Dåderöskär och Dåderö gård, 
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Hörningsholm och Sandasjön med omgivning. Någon enstaka fågel vid Pålsundsbrons Mörkösida/Nora 

gård ingår inte. 

 

 

 

Däremot ingår 4 respektive 2 fåglar som sjöng uppe vid Engsholms slott år 1981-82 respektive 1990-

92. Den ovan nämnda spridningen av observationer från andra delar än norra Mörkö under det första 

årtiondet kan exemplifieras med lokaler som Glasberga/Hall och Ekbacken/Viksberg i Östertälje, Lina, 

Bränninge och Jumsta i Tveta, Farsta/Kjulsta i Ytterjärna, Tullgarnsområdet, Löten/Kålsö, syd Jullen i 

Vårdinge och Hanstavik i Turinge. På många av dessa lokaler fanns fåglar flera näraliggande år och på 

lokaler som Ekbacken, Ljumsta/Tveta, Kjulsta och Vårdinge mer än en sjungande per lokal och år, allt 

indikerande att de inte bara var genomflyttare. 

 

Sammanfattning och slutsatser: 

För 30 år sedan var ortolansparven väl spridd i vårt område och ett 15-tal mer eller mindre stationära 

sjungande fåglar kunde höras varje år. Genom åren skedde en påtaglig tillbakagång samtidigt som en 

koncentration till norra Mörkö skedde. De drygt tio senaste åren har 1-3 stationära sjungande ortolaner 

kunnat höras förutom de sista åren, då endast tillfälliga individer rapporterats. Detta stämmer tyvärr väl 

med den samlade kunskap som finns om arten i Sverige, se ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst”, 

SOF. Ortolansparven finns numera häckande nästan uteslutande på hyggena i Norrland och vi i övriga 

Sverige får vara glada om vi får njuta av någon enstaka förbiflyttare. 
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Sen häckningsstart för mesarna 2013 

 
av Lennart Magni 

 
Våren 2013 kännetecknades av snö och kyla i mars månad och in i nästan halva april, följd av en 
mycket varm andra hälft. Detta medförde bl.a. starkt försenad  ankomst av de flyttfåglar som normalt 
anländer i månadsskiftet  av nämnda månader. Detta blev även mycket omskrivet i såväl dagspress 
som fågeltidskrifter. Se också Stefans artiklar om ankomsttider i vår Årsbok, både i denna och den för 
2007! 
I ornitologkretsar talades det också en hel del om mesarnas starkt försenade häckningsstart. Eftersom 
jag i många år som hobby sysslat med holkfågelstudier och därmed samlat på mig en mängd data, bl.a. 
innefattande startdatum för äggläggningen. Det kunde ju då vara av intresse att se hur det förhöll sig i 
våra båda kommuner, där jag har ett stort antal holkar i skogarna på flera håll. Jag har därför beräknat 
mediandatum, dvs. det datum då första ägget lagts i hälften av de studerade kullarna, för dels talgoxe 
dels blåmes under 2013. För att ha något att jämföra med har motsvarande data tagits fram för de 
tidigare åren under 2000-talet, vars medelvärde i det följande angivits som ”normalvärde”. 

 
Resultat och diskussion 
Resultatet presenteras i nedanstående tabell. Där anges förutom mediandatum även det absolut 
tidigaste äggläggningsdatumet för respektive år och art samt antalet kullar som är involverade i dessa 
uträkningar. Mediandatum 2013 för både talgoxe och blåmes blev den 8/5. Genomsnittligt 
mediandatum för åren 2000-2012 blev för talgoxe den 1/5 och för blåmes den 30/4, vilket innebär att 
talgoxen var 7 dagar senare än ”normalt” och blåmesen 8 dagar senare. Detta trots en mycket varm 
andra halva av april! 

 

TALGOXE           BLÅMES 
År Antal  Tidigaste  Median  Antal  Tidigaste  Median 

 kullar datum datum  kullar datum datum 

2000 80  25/4  3/5  24   25/4   29/4 

2001 83  30/4  9/5  44   27/4   7/5 

2002 68  17/4  26/4  34   20/4   27/4 

2003 93  22/4  3/5  56   24/4   4/5 

2004 70  19/4  29/4  68   19/4   29/4 

2005 83  21/4  2/5  48   17/4   1/5 

2006 113  26/4  4/5  68  24/4  2/5 

2007 133  15/4  27/4  76   17/4   27/4 

2008 101  15/4  28/4  64   20/4   27/4 

2009 102  17/4  1/5  64   16/4   28/4 

2010 91  20/4  30/4  70   23/4   29/4 

2011 83  22/4  27/4  70   17/4   25/4 

2012 102  15/4  28/4  85   17/4   29/4 

2013 61    1/5   8/5  77   30/4   8/5 

 
Tabell. Äggläggningsdatum för talgoxe och blåmes under 2000-talet, 
dels det allra tidigaste dels mediandatum för resp. art och år, samt 
antalet undersökta kullar. 



10 

 

 
 

Ser man på mediandatum för de olika åren under 2000-2013  så finner man att 2013 inte är unikt. År 
2001 var ett likadant år med mediandatum den 9/5 för talgoxe och 2 dagar tidigare för blåmes. Och då 
undrar man: hur var vädret 2001? SMHI svarade beträffande Stockholmsvädret i mars: ”Kallaste 
vårvinternatten på 17 år!” och i april : ”Kalla påsknätter”. Kallast var den 15:e med -4 grader. Liksom 
2013 blev dock medeltemperaturen för april månad något högre än ”normalt”. Därmed kan man väl 
säga att häckningsperiodens början var den förväntade. Det tar tydligen en dryg vecka efter 
varmluftsinbrottet innan äggläggningen kommer igång. Honorna måste väl äta upp sig ordentligt för att 
kunna producera alla äggen. En blåmeshona väger ca. 11 g och ett blåmesägg i snitt 1,2 g. Lägger hon 
sedan 10 ägg, 1 ägg dagligen, så blir äggkullens vikt lika med honans och väl det. Vad honan väger när 
kullen är fulltalig och hon kan slå sig till ro med ruvning, har jag ingen uppgift om. 

 
Baserar man uträkningarna på absolut första äggläggningsdatum blir medeltalet den 20/4 för bägge 
arterna för 2000-talets första 13 år. Detta innebär således att 2013 års äggläggning startade 11 och 10 
dagar senare för talgoxe resp. blåmes jämfört med snittet för de föregående 13 åren. Dessa senare 
siffror stämmer väl med de siffror som allmänt togs upp i pressen, att förseningen var 10 till 14 dagar. 
Personligen tycker jag dock att användningen av mediandatum ger en korrektare bild av förseningen 
och att den var ca. en vecka. Sent men inte extremt sent! 

 
 
 
 
 

 

Några flyttfåglars ankomst och avfärd 2013 

 

I tabellen nedan anges första och sista rapporterna år 2013 i Södertälje och Nykvarns kommuner av ett 

urval (67 st.) vanliga flyttfåglar. Även förra årets datum finns med i tabellen för jämförelse. 

Syftet med tabellen är att stimulera till fenologiska iakttagelser och rapporter. Arter som ibland 

övervintrar i våra trakter är inte med, eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra om fåglarna är 

nyanlända eller klarat vintern. Helt omöjligt är det dessutom att avgöra om en kortflyttare bara ”är sen” 

eller försöker övervintra. Därför saknas t.ex. sångsvan, ormvråk och rödhake med flera. Kom gärna 

med synpunkter på arter som borde vara med eller strykas till kommande år. 

Den extremt sena våren speglas tydligt i tabellen. Speciellt slutet på mars och fram till 17 april var det 

ovanligt kallt och snörikt. Många av oss spanade förgäves efter trastar, rödhake, trädlärka, järnsparv, 

sädesärla med flera som brukar vara på plats i månadsskiftet. Så kom omslaget till milda SV-vindar och 

allt hände på några dagar! Se t. ex. svarthakedopping, ljungpipare, taltrast och dubbeltrast. Men även 

de tidiga väderflyttarna som normalt varierar mycket i ankomsttid var sena i år, jämför t.ex. gässen, 

änderna, svarthaken, tornfalk och morkulla.  

Beträffande hösten; Även i år är sista-datumen för en del arter förvånansvärt tidiga. Se t. ex. svarthake-

dopping, drillsnäppa, skräntärna, ladusvala och svartvit flugsnappare. Jag upprepar uppmaningen från 

förra året: Ladda mentalt vid skådningen efter sommaren och använd anteckningsboken mer! 
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 Å andra sidan finns det arter där tydliga ”förbättringar” jämfört med förra året skett, dvs årets sista 

rapporterade observation skett tydligt senare och ”rimligare” utifrån den normala bortflyttningen för 

respektive art. Se t. ex. ejder, trädlärka, näktergal, härmsångare och trädgårdssångare där skillnaden 

är en månad eller mer. För fiskgjuse och gluttsnäppa där också ”förbättringar” på över en månad skett 

är årets sista-datum anmärkningsvärda. För fiskgjuse finns dock ytterligare ett nästan lika sent datum 

under 2000-talet, 16/10 år 2000, och för gluttsnäppa 24/10 år 2006. 

Ur tabellen kan man även utläsa vilka som står för de flesta rapporterna i den. Flesta vår-noteringarna 

står PLt och SB för därnäst väl samlade JO, MBt, UM, SC och JE. Antagligen är det ingen tillfällighet att 

PLt och SB lyckas hålla undan för de andra i år också, de behöver inte längre gå till jobbet på 

vardagarna!  Höst-noteringarna toppas av SC och PLt, följda av UM, MBt, JE, HN och LHJ. Vilka som 

slitit allra hårdast i hemmamarkerna även under denna höst är ingen överraskning! För både våren och 

hösten gäller att ovan nämnda 7+7 observatörer står för cirka 2/3 av observationerna i tabellen. 

/Stefan 

 

Några flyttfåglars ankomst och avfärd 2013 

ART 
Ankomst 

2012 ANKOMST Rapportör Avfärd 2012 AVFÄRD Rapportör 

Sädgås 2012-03-11 2013-04-03 JE 2012-10-10 2013-10-20 SC 

Bläsgås 2012-03-03 2013-04-02 PLt 2012-10-13 2013-10-05 JE 

Vitkindad gås 2012-03-17 2013-04-05 JO 2012-10-14 2013-11-11 PLt, IG, BH 

Bläsand 2012-03-10 2013-04-03 LF 2012-11-06 2013-11-11 MNs 

Snatterand 2012-03-18 2013-04-16 JO 2012-10-06 2013-11-20 CL 

Kricka 2012-03-10 2013-04-07 JO 2012-11-23 2013-11-11 MNs 

Skedand 2012-04-11 2013-04-14 MBt 2012-10-03 2013-11-10 SKl 

Ejder 2012-03-13 2013-04-05 JNs, AW 2012-08-29 2013-11-02 SC 

Storlom 2012-03-26 2013-04-07 TS 2012-09-30 2013-09-27 HN 

Svarthakedopping 2012-04-03 2013-04-21 Bky 2012-10-14 2013-07-11 CNg 

Bivråk 2012-06-25 2013-05-04 JE 2012-09-07 2013-09-14 HH 

Brun kärrhök 2012-04-09 2013-04-07 BLb 2012-09-21 2013-09-21 MBt 

Fiskgjuse 2012-04-04 2013-04-09 SN 2012-09-15 2013-10-17 HN 

Tornfalk 2012-03-20 2013-04-13 JO 2012-10-20 2013-10-11 EE 

Lärkfalk 2012-04-30 2013-05-10 MBt 2012-09-15 2013-09-08 SC 

Trana 2012-03-16 2013-03-29 SW 2012-10-09 2013-10-10 IP 

Strandskata 2012-04-01 2013-04-06 PLt, EE, JE, IG 2012-07-24 2013-07-16 SC 

M. strandpipare 2012-04-19 2013-04-28 SB 2012-08-29 2013-08-20 HN 

St. strandpipare 2012-03-26 2013-04-14 MBt, PLt 2012-09-08 2013-09-23 BJj 

Ljungpipare 2012-03-30 2013-04-22 SB 2012-09-28 2013-10-11 PLt 

Mosnäppa 2012-05-10 2013-05-08 EE 2012-08-21 2013-09-05 PLt 

Brushane 2012-04-23 2013-05-08 HAn 2012-10-27 2013-10-19 SC 

Enkelbeckasin 2012-03-16 2013-04-06 JNs  2012-11-03 2013-11-09 JE 

Morkulla 2012-03-18 2013-04-09 SW 2012-10-12 2013-10-18 SW 

Storspov 2012-04-11 2013-04-10 Gav 2012-09-04 2013-09-02 HN 

Drillsnäppa 2012-04-19 2013-04-27 SB 2012-08-14 2013-07-16 SC 

Skogssnäppa 2012-03-22 2013-04-10 PLt 2012-08-18 2013-08-27 Pky, StjOF 

Svartsnäppa 2012-04-29 2013-04-27 SC 2012-09-21 2013-10-05 JE, SC 
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Gluttsnäppa 2012-04-21 2013-04-22 SB 2012-09-15 2013-10-29 HN 

Grönbena 2012-04-25 2013-04-27 JE 2012-09-07 2013-08-26 UM 

Rödbena 2012-04-09 2013-04-14 MBt, PLt, HAn, GA, AS 2012-08-10 2013-08-13 LGK, StjOF 

Silltrut 2012-03-23 2013-04-06 UHr 2012-09-05 2013-09-21 PLt 

Skräntärna 2012-04-14 2013-04-11 SB 2012-08-14 2013-07-23 PLt 

Silvertärna 2012-04-29 2013-04-30 UM 2012-07-14 2013-07-21 LJ 

Fisktärna 2012-04-12 2013-04-14 BMt, SC, PLt, HAn, SW 2012-09-23 2013-09-01 JW 

Skogsduva 2012-02-23 2013-03-01 PLt 2012-11-03 2013-11-04 BK 

Gök 2012-05-05 2013-05-06 JE 2012-09-07 2013-08-29 RG 

Tornseglare 2012-05-01 2013-05-05 SC 2012-09-01 2013-08-19 UM 

Göktyta 2012-04-18 2013-04-20 lm 2012-08-21 2013-08-21 KEn 

Trädlärka 2012-03-18 2013-04-06 HT 2012-09-08 2013-10-26 SC 

Ladusvala 2012-04-21 2013-04-25 SS, StjOF 2012-09-28 2013-09-23 JE 

Hussvala 2012-04-22 2013-04-21 JE 2012-09-01 2013-09-07 HH 

Trädpiplärka 2012-04-24 2013-04-20 LM, PLt 2012-09-13 2013-08-31 SC, MBt 

Ängspiplärka 2012-03-16 2013-04-05 JO 2012-10-15 2013-11-16 RM 

Gulärla 2012-04-29 2013-04-25 SB, SS, StjOF 2012-09-16 2013-08-31 SC, MBt 

Sädesärla 2012-03-30 2013-04-11 AR 2012-10-29 2013-10-12 LJ 

Järnsparv 2012-03-23 2013-04-11 LM 2012-09-30 2013-09-21 MBt, SC 

Näktergal 2012-05-07 2013-05-03 IP, BE 2012-07-02 2013-08-31 SC, MBt 

Rödstjärt 2012-04-15 2013-04-21 TS, IG 2012-08-10 2013-09-05 IP 

Buskskvätta 2012-04-30 2013-04-22 IP  2012-10-10 2013-09-09 UM 

Stenskvätta 2012-04-16 2013-04-16 MBt 2012-09-23 2013-09-18 LHJ 

Taltrast 2012-03-20 2013-04-14 HL 2012-11-19 2013-10-04 PLt, UM 

Rödvingetrast 2012-03-24 2013-04-13 UM 2012-10-22 2013-10-25 UM 

Dubbeltrast 2012-03-13 2013-04-10 PLt 2012-10-15 2013-11-02 MBt 

Sävsångare 2012-04-30 2013-05-06 SB 2012-07-12 2013-09-09 UM 

Rörsångare 2012-05-07 2013-09-06 UM 2012-09-09 2013-09-03 JSs 

Härmsångare 2012-05-10 2013-05-09 UM, RL 2012-07-15 2013-08-11 AF, UM 

Ärtsångare 2012-04-28 2013-05-03 BE 2012-09-21 2013-10-11 PLt 

Törnsångare 2012-05-05 2013-05-09 UM 2012-09-16 2013-09-03 JSs 

Trädgårdssångare 2012-05-10 2013-05-13 SB, JE 2012-07-01 2013-08-29 SB 

Svarthätta 2012-04-27 2013-04-23 LM 2012-10-07 2013-10-07 LHJ 

Grönsångare 2012-04-27 2013-04-29 SB 2012-07-23 2013-10-16 PLt 

Lövsångare 2012-04-24 2013-04-20 LM, PLt 2012-09-04 2013-09-22 LHJ 

Grå flugsnappare 2012-05-13 2013-05-09 RL 2012-09-11 2013-09-05 PLt 

Svit flugsnappare 2012-04-27 2013-04-22 JO 2012-08-21 2013-07-28 UM 

Törnskata 2012-05-12 2013-05-07 SB 2012-09-11 2013-09-14 SC 

Hämpling 2012-03-24 2013-04-06 SC, JE, MBt 2012-10-20 2013-10-06 LHJ 
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Fågelrapport för Södertälje och Nykvarns kommuner år 2013  
 

 

Så har ytterligare ett år gått och det är dags att blicka tillbaka för att se vad det förde med sig i fågelväg. 
Artportalen, eller Svalan om man så vill, är ju en fantastisk källa att ösa ur för att göra en sådan här 
sammanfattning. Den innehåller detta år ca. 14000 rapporter för våra båda kommuner. I StjOFs 
årsrapporter måste vi begränsa oss till de mindre vanliga arterna och de som sällan eller aldrig 
anträffats här tidigare men även till vanligare sådana, som exempelvis uppträder i stora antal, där 
populationerna ökar eller minskar betänkligt, till rödlistade arter, fenologiska data mm. 
 
Vi i redaktionen har några önskemål till er rapportörer, vilket naturligtvis innebär visst extraarbete för er. 
Så här ligger det till: 
Av de tjugo ovanligaste häckande arterna tättingar i vårt område enligt ”Fåglarna i Södertäljes 
omgivning – antal och förekomst” (grupp E och F), se förra årsboken, kommenteras redan de flesta 
årligen. Två av undantagen har varit stjärtmes och näktergal. Från och med nu kommer vi att följa upp 
deras uppträdande under häckningstid. Därför önskar vi att ni alla rapporterar dem konsekvent under 
häckningstiden. För stjärtmesen gäller det tiden mars-juni, för näktergalen maj-juli. För speciellt 
näktergalen uppmanas ni att ange lokalen så exakt som möjligt. Att bara rapportera 1 spelande från 
Tullgarnsnäs eller Hörningsholm/Sandasjön tillför tyvärr inte mycket, då vi vet att dessa områden 
normalt hyser flera revir! Detta att specificera platsen lite bättre gäller även andra arter där det ofta 
finns/kan finnas flera ex. inom ett begränsat område. 
 
För i första hand de ovanligaste tättingarna (grupp E och F, se ovan) har vi ytterligare en uppmaning: 
Gör ett återbesök cirka en vecka senare för att kolla upp om fågeln finns kvar på platsen. Det är annars 
mycket svårt att avgöra om det är en tillfällig genomflyttare eller mer stationär, revirhållande fågel. Om 
den inte återfinns, gör gärna en notering i Svalan i informationsfältet för ursprungsrapporten i stil med 
”Hördes inte vid återbesök 6 dagar senare”. Sådan information är nästan lika viktig som själva 
observationen! 
 
Så några ord om vädret 2013. Året startade med ett rejält snötäcke, vilket späddes på ytterligare något 
under januari. Temperaturmässigt blev månaden något kallare än normalt. Februari blev ~2 grader 
varmare än normalt, till stor del beroende på ett varmluftsinbrott sista veckan och som bestod någon 
vecka in i mars innan kylan kom tillbaka. Detta gjorde mars månad ~2 grader kallare än normalt. 
Månaden präglades av högtryck med nederbörd långt under det normala. Kylan fortsatte med fr.a. kalla 
nätter ett par veckor in i april innan ett varmluftsinbrott kom med våren till våra nejder. Detta i sin tur 
medförde starkt försenade ankomsttider för fåglar som normalt anländer i månadsskiftet mars/april (se 
artikel av Stefan B.). Totalt sett blev dock april något varmare än normalt. Maj bjöd därefter på rena 
sommarvädret, varmare och torrare än normalt. Den som älskar sol och värme fick en fantastisk 
sommar med temperaturöverskott på ca. 2 grader varje månad under juni – augusti och med normal 
nederbördsmängd i juni men mindre än normalt i juli – augusti. Sommarvädret höll sedan i sig in i halva 
september. Även denna månad gav ett temperaturöverskott på gott och väl 1 grad. Resten av året gav 
höstväder med temperaturöverskott på 1,5 á 2 grader och i december på hela 4 grader samt i stort sett 
normala nederbördsmängder. 
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MINDRE SÅNGSVAN (Cygnus columbianus) 
Två ex. uppehöll sig på olika lokaler på Mörkö under tiden 5-13/4, vilket gav upphov till ett stort antal 
rapporter, 16 st. Den 5/4 sågs de först vid Björkarösund kl. 11.30 (NK), senare vid Pålsundet kl. 14.45 
(AW) och 16.30 – 19.00 (JNs) och kl. 19.00-19.50 åter vid Björkarösund (JO). Kan det ha varit 2 olika 
par? Dock ingen tidsöverlappning! 
Vid Björkarösund sågs de sedan den 6/4 utan tidsangivelse (PLt, JE, MBt, SC) liksom 1 ex. på södra 
Mörkö (CN) och 2 ex. vid Nora gård kl. 13.15 – 14.50 (JG, RNo) samt kl. 17.30 (JO). Därefter sågs de 
praktiskt taget dagligen på mellersta Mörkö (Nora gård – Idala) t.o.m. den 13/4 (PLt, SW, SBe, SB, 
LHJ, GMb, SC m.fl.).  
Dessutom ett decemberfynd den 2/12 vid Tullgarns slott, då 1 ex. sågs flyga tillsammans med 12 
sångsvanar (MA). 
 

SÅNGSVAN (Cygnus cygnus) 
Vinterobservationer. Från januari föreligger ett 20-tal rapporter från Mörkö- Tullgarnområdet. Som mest 
observerades på Norra Mörkö 35 ex., varav 11 2K-fåglar, den 5/1 (PLt), 42 ex. den 9/1 (UM), 40 ex. 
den 10/1 (TS) och 25 ex. den 31/1 (UM). Vid Tullgarn sågs 5 ex. den 1 och 4/1 Från övriga delar av 
kommunerna noterades 4 födosökande vid Pershagen, Tveta den 2/1.  
Endast 4 observationer meddelades under februari från norra – mellersta Mörkö med max.18 ex. den 
2/2 (PLt). Dessutom sågs 5 ex. ca  500 m N Hölö k:a den 22/2 (NK).  
Under första hälften av mars månad inkom 14 rapporter från Mörkö med max. 14 ex. den 6/3 (PLt) 
samt två rapporter från Turinge med 2 ex. vid Stångarö den 6/3 (IP) och 2 par vid Sundsviks Hills 
viltvatten den 7/3 (BKy). Mellan den 16 och 27 mars noterades 23 iakttagelser, huvudparten från Mörkö  
med max. 18 ex. den 23/3 (SC), dessutom med 4 ex. från Nykvarn  den 20-21/3 och 2 ex. den 24 och 
27/3 (HH), samt från Viksberg, Östertälje med 1 par den 26/3 (PSt). Sista dagarna i mars ökade antalet 
individer till 49 den 28e (PLt) och 60 den 30e (GA), båda på Norra Mörkö, för att i början av april och 
framåt noteras i 100-tal. Rekordet blev 1400 ex. i Tysslinge, Östertälje den 13/4 (HE). Ansamlingar på 
300 ex. och däröver rapporterades från mellersta Mörkö (Nora gård – Idala) den 11-13/4 (SB, JE, SC) 
för att den 14/4 öka till 450 ex. (MBt, SC) resp. 434 ex. (MKa), båda vid Nora gård. 
 
Häckningar och observationer i lämplig häckningsmiljö. 
Par i lämplig häckningsbiotop rapporterades från Simsjön, Hölö den 20/4 (BT), Hummelhaga viltvatten, 
Överjärna den 28/4 (LK), Almnäs viltvatten, Tveta den 1/5 (MWm), Tisjön, Vårdinge den 1/5 (BK), 
Sundsviks Hills viltvatten, Turinge den 4/5 (LJ), Lina lersjö, Södertälje den 4/5 (BLj), Ånstasjön, Turinge 
den 21/5 (SS), Sandasjön, Mörkö den 16/6 (PRn). 
Bobygge konstaterades i Visbohammar viltvatten, Vårdinge den 28/4 (SS), Lina lersjö, Södertälje den 
30/4-4/5 (BT, BLj).  
 
Ruvning pågick vid Al, Simsjön, Hölö den 30/4-2/5 (BLj, SB), vid Sundsviks Hills viltvatten den 5-22/5 
(MS, HH), i Lina lersjö den 10-22/5 (BLj, BT) och i Logsjön, Överjärna den 30/5 (LHJ). 
 
Rapportering av ungar var det däremot sämre med. Upp till 6 pulli kunde räknas in vid Sundsviks Hills 
viltvatten 21/6 – 17/7 (BKy, LJ). I Lina våtmark (Lersjö?) sågs 2 ungar med föräldrar den 11/7 (CNg) 
och i Dammen vid Molstaberg, Vårdinge 2 ad. med 3 pulli den 22/8 (SW). Paret vid Almnäs viltvatten 
var kvar den 2/7, men inga ungar observerades (SS) och samma var förhållandet vid Ånstasjön (SS). 
 
Inga större ansamlingar sågs förrän i andra halvan av oktober då 40 till 46 ex. noterades på Norra 
Mörkö den 20-21/10 (SC, PLt) och 40 rastande vid Årby, Turinge den 31/10 (HH). I november sågs 
som mest 83 ex. vid Björkarösund, Mörkö den 2/11 (PLt) och 120 födosökande på Norra Mörkö den 
28/11 (PLt). 
 
Decemberobservationer. Under hela månaden höll stora antal till på norra och mellersta Mörkö. I flera 
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rapporter angavs mellan 100 och 150 ex. Det högsta noterade antalet löd på 182 ex. den 4/12 på Norra 
Mörkö (PLt). Även från Tullgarnområdet kom det in några rapporter men inte med några högre 
individantal.  
 

SÄDGÅS (Anser fabalis) 
Årets första sädgås observerades den 3/4 med 1 ex. vid Skanssundet, Mörkö. Under aprils första halva 
inkom 29 rapporter, flertalet med mindre än 10 ex. Flockar på 50 ex. eller mer noterades vid 2 tillfällen: 
100 ex. vid Nora gård, Mörkö den 14/4 (AS) och 50 ex. den 15/4 på samma lokal (JE). Under andra 
halvan fanns bland 12 rapporter ett högsta individantal på 40 ex. den 18-19/4 vid Botten, Mörkö (JO, 
HAn). Den 14/5 rastade 10 ex. vid Sundsvik, Turinge vilket också var enda majobservationen (MS). 
Höstobservationer, 9 rapporter, gjordes mellan den 25/9 och 20/10. Största antalen sågs rastande vid 
Pilkrogsviken, Ytterjärna med 21 ex. den 25/9 och 33 ex. den 8/10 (UM) och 45 ex. sträckande söderut 
vid Björkarösund, Mörkö den 13/10 (SC). 
 

Tundrasädgås (A.f. rossicus) 
En sädgås av denna ras visade sig vid Norakärret, Mörkö den 21/4 (TS) liksom 3 rastande ex. vid 
Pilkrogsviken, Ytterjärna den 8/10 (UM). 
 

SPETSBERGSGÅS (Anser brachyrhynchus) 
Åtta fynd rapporterades under våren. Det första skedde redan den 27/3 då 1 ex. passerade åt SV på 
låg höjd tillsammans med grågäss vid Häggnäsviken, Tullgarn (JE). Mellan den 17 och 20/4 höll 1 á 2 
ex. till på norra och mellersta Mörkö (PLt, AR, JO, JE, HAn, SC). 
Under hösten sågs 1 ex. på norra Mörkö dels på fältet syd Bokskogen den 27/10 (SC, MBt) dels vid 
Skanssundet den 2/11 (SB). 
 

BLÄSGÅS (Anser albifrons) 
Under perioden 2-15/4 inkom 29 rapporter, vanligtvis omfattande mindre än 10 ex. vid varje 
observationstillfälle och samtliga så när som på en från Mörkö. Vid Nora gård – Idala sågs 20 ex. 12-
13/4 (JE, SC) och 22 ex. den 15/4 (JE). Den geografiskt udda observationen var 3 ex. vid Hjortsberga, 
Vårdinge den 14/4 (AWo). Perioden 16-22/4 bjöd på 11 rapporter, även dessa från Mörkö. Som mest 
angavs 20 ex. i Norakärret den 21/4 (TS). 
En sommarobservation, 2 2K-fåglar, gjordes i Häggnäsviken, Tullgarn den 27/6 (LG). 
Den 23/8 sågs 1 ex. i Pilkrogsviken, Ytterjärna (BLj), den 29/9 4 ex. i Häggnäsviken (SC, JE) och 
slutligen den 5/10 1 ex. i Häggnäsviken (JE, SC). 
 

GRÅGÅS (Anser anser) 
Inga vinterfynd finns rapporterade under januari-februari. Första vårobservationerna gjordes den 2/3 då 
1 förbiflygande individ sågs vid Jullen, Vårdinge (SW) och dagen därpå 2 ex. vid Björkarösund och 3 
ex. vid Skanssundet, Mörkö (JE, SC). Därefter ökar antalet individer för att den 29/3 nått 120 ex. (JE), 
den 2/4 380 ex. (PLt) och den 4/4 500 ex. (PLt), samtliga dessa på norra Mörkö  
Vid Usta, Vårdinge räknades 250 ex. in den 2/4 och 400 ex. den 3/4 (KEn). 
 
Häckningar och observationer i lämplig häckbiotop.  
Par i lämplig häckningsbiotop rapporterades från Tisjön, Vårdinge den 1/5 (BK), Ekensberg, 
Överenhörna den 3/5, ruvande (UM), Sundsviks Hills viltvatten, Turinge den 4/5, ruvande (LJ) och 
mellan Oaxen och Tunanäs, Mörkö den 10/5 (ADu). 
Pulli/nyligen flygga noterades under maj-juni med 24 ex. den 25/5 i Häggnäsviken, Tullgarn (HN), 2 â 3 
ex. den 28/5, 1/6, 9/6 i Pilkrogsviken, Ytterjärna (BLj, BT, LHJ), 6 ex. den 28/5 vid Lilla Simsjöns gård, 
Överjärna (BLj), 11 ex. den 5/6 i 4 kullar vid Ekö, Mörkö (PLt), 4 ex. den 17/6 vid Skanssundet (PLt). 4 
ex. den 20/6 vid Tullgarnsnäs (MAn) och 10 ex. den 25/6 i Häggnäsviken (JRy). 
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Höga antal, 500 ex. eller mer, rapporterade sensommar/höst i Tullgarnområdet var 700 ex. i 
Häggnäsviken den 12/7 (UM), 700 ex. den 1/9 (SC), 1000 ex. den 3/9 (JS), 1800 ex. den 5/9 (UM), 
1200 ex. den 15/9 (SC), 700 ex. den 21/9 (MBt), 700 ex. den 23/9 (JE), 850 ex. den 29/9 (SC), 800 ex. 
den 5/10 (JE) samt vid Västerviken 1200 ex. den 28/9 (JE). 
 
Vid Skanssundet 650 ex. den 31/7 (PLt), 1000 ex. den 18/8 (SC), 1500 ex. den 24/8 och 29/8 (JE), på 
Norra Mörkö 1800 ex. den 25/8 (PLt), vid Björkarösund 1700 ex. den 31/8 (PLt), vid Sanda gård 2000 
ex. och vid Skanssundet 1300 ex. den 1/9 (KM), 2000 ex. den 2/9 (PLn), 1000 ex. den 8/9 (SC), 1000 
ex. den 14/9 (HAn), 1800 ex, den 17/9 (JE), 1200 den 21/9 (PLt), 1800 ex. den 25/9 (PLt), 1200 ex. den 
27/9 (PLt), 1000 ex. den 4/10 (HH), 1200 ex. den 4/10 (PLt), 1500 ex. den 5/10 (JE), 1200 ex. den 9/10 
(PLt), 1500 den 10/10 (IG), 900 ex. den 11/10 (SW), 1300 ex. den 16/10 (PLt), Norra Mörkö, syd 
Bokskogen 1600 (SC, EE), 1200 ex. 21/10 (PLt), Norra Mörkö 1200 ex. den 25/10 (PLt), 1700 ex. den 
26/10 (SC), 1000 ex. den 27/10 (SC), Björkarösund 500 ex. den 30/10 (PLt), 700 ex. den 2/11 (PLt), 
Salsudd 870 ex. den 2/11. 
 
Pilkrogsviken 700 ex. den 22/9 (LHJ), 700 ex. den 23/9 (JE), 600 ex. den 3/10 (UM) och den 4/10 (CL), 
750 ex. den 5/10 (JE), 600 ex. den 8/10 (SW, CL). 
 
Inga antal över 60 noterades under dagarna 8-10/11. Vinterfynd under december månad gjordes på 
norra Mörkö med 1 ex., som slagit sig samman med sångsvanar, vid Björkarösund den 23 och 26/12 
(PLt, ÖJ) och Norra Mörkö den 25/12 (NK). Slutligen sågs 3 ex. vid Sandasjön den 30/12 (HAn). 
 

GRÅGÅS x KANADAGÅS (A. anser x Branta canadensis) 
En häckning konstaterades i Yngern, Turinge där föräldraparet med 2 pulli höll till vid Farfars udde den 
12/7 (HH). En adult med 2 1K-fåglar sågs också vid Tullgarnsnäs den 21/7 (LJ). 
I Tullgarnområdet sågs ett hybridex. den 11/6 (RNo) och vid Västerviken 2 ex. den 6 och 20/8 (SS). Vid 
Skanssundet sågs 2 à 3 ex. den 24-25/8 (JE, HK) och syd Bokskogen på Norra Mörkö 1 ex. den 20/10 
(SC). Vid Pilkrogsviken sågs 1 ex. den 16/10 (CL) och 2 ex. den 20/10 (SC). 
 

STRIPGÅS (Anser indicus) 
Liksom förra året uppehöll sig 1 ex. inom vårt rapporteringsområde men den här gången på norra 
Mörkö. Fyra rapporter kom från Skanssundet 18-24/8 (IG, SC, MGs, JE) och 2 rapporter från fälten 
kring Sanda gård – Bokskogen den 26-27/10 (SC). 
 

PRUTGÅS (Branta bernicla) 
En 1K-individ höll till på norra Mörkö med utflykter till Pilkrogsviken, Ytterjärna. Första observationen 
gjordes den 4-5/10 vid Skanssundet (PLt, JE) därefter den 10 och 12/10 (IG, SC) och på Norra Mörkö 
på fälten kring Sanda gård – Bokskogen den 20 och 26-27/10 (EE, SC). Vid Pilkrogsviken sågs den 
den 8/10 (SW, UM). 
 

VITKINDAD GÅS (Branta leucopsis) 
Under april månad inkom 27 rapporter rörande denna art, huvudsakligen från olika platser på norra och 
i viss mån mellersta Mörkö. Den första observationen gjordes den 5/4 av 4 ex. vid Sanda gård (JO). 
Antal överskridande 9 ex. sågs vid Skanssundet den 7/4 (16 ex., JO), den 8 och 10/4 (16 ex.,PLt), den 
11/4 (11 ex., SB, UM), den 21/4 (10 ex., IG), den 24/4 (10 ex., PLt) och vid Pålsundet den 16/4 (20 ex., 
JO). Utanför Mörkö sågs 5 ex. i Västerviken, Tullgarn den 21/4 (JE) och 8 ex. vid Pilkrogsviken, 
Ytterjärna den 25/4 (KEn).  
Maj månad gav 6 rapporter med som mest 15 ex. vid Tullgarnsnäs den 9/5 (LHJ). Dessutom sågs bl.a. 
2 födosökande vid Viksberg, Östertälje också den 9/5 (ADu). I juni gjordes 1 observation med 3 ex. i 
Pilkrogsviken den 9/6 (LHJ). 
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Därefter var det ett uppehåll fram till den 21/9 då 1 ex. noterades vid Pilkrogsviken (LHJ) resp. 
Häggnäsviken, Tullgarn (MBt). Första större flock med 36 ex. sågs på Tullgarnsfjärden den 7/10 (HN). 
Flockar överskridande 50 ex. noterades sedan med 60 ex. i Pilkrogsviken 16-17/10 (CL, LHJ), på Norra 
Mörkö med 53 ex. den 20 och 26/10 (SC), 67 ex. den 27/10 (SC), 115 ex. vid Salsudd den 2/11 (SC), 
65 ex. vid Skanssundet den 7/11 (UM), 52 ex. den 8/11 (LHJ), 60 ex. vid Dåderösund den 8/11 (PLt), 
80 ex. vid Skanssundet den 8/11 (CL) och 55 ex. den 9/11 (JE). Årets sista observation med 8 ex. 
gjordes den 11/11 vid Skanssundet (PLt, IG). 
 

KANADAGÅS (Branta canadensis) 
Året första notering gällde 1 ex. vid Skanssundet, Mörkö den 6/3 (PLt, SW). Observation nummer två 
kom tre veckor senare, 1 ex. den 28/3, även den från Skanssundet (PLt). Dagen efter hade dock 
antalet ökat till 20 ex. (HN). Större antal sedda under april var 50 ex. den 5/4 NO Pålsundsbron resp. 
Nora gård, Mörkö (JNs, EE), 75 ex. vid Nora gård den 12-13/4 (JE, SC) och 100 ex. samma lokal den 
14/4 (AS). 
 
Kriterier tydande på häckning noterades enl. följande: 
Par i lämplig häckbiotop: Simsjön. Hölö den 4/5 (SW) 
Par, ruvning: Tullgarnsnäs den 23/4 (HN), Lina våtmark, Södertälje den 10/5 (BLj), 22/5 (BT), Bergskär, 
Ytterenhörna den 28/5 (TV), Namnlös 400 m V Käggeboda, Viksberg den 28/5 (TV). 
Pulli/nyligen flygga: 6 ex. Tullgarnsnäs den 28/5 (HN), 30 ex. Västerviken, Tullgarn den 1/6 (EE), 50 ex. 
Skanssundet, Mörkö den 2/6 (SC), 7 ex. Ekö, Mörkö den 5/6 (PLt), 58 ex. Tullgarnsnäs den 11/6 (HN), 
75 ex. den 21/6 (SC). 
 
Stora antal under hösten noterades i Pilkrogsviken med 200 ex. den 11/8 (CL), 110 ex. den 22/8 (JW), 
130 ex. den 23/8 (BLj),  210 ex. den 16/10 (CL), 130 ex. den 17, 21 & 23/10 (LHJ), 140 ex. den 25/10 
(UM), i Västerviken med 130 ex. den 20/8 (HN), vid Skanssundet med 100 ex. den 24/8 (JE), Norra 
Mörkö med 110 ex. den 25/8 (PLt), 100 ex. den 19/10 (SC), 170 ex. den 26/10 (SC), 120 ex. den 27/10, 
vid Torpa, Södertälje med 175 ex. den 3/9 (LE). 
Högsta antal under november var 80 ex. vid Dåderösund, Mörkö den 8e (PLt) och 57 ex. vid 
Pilkrogsviken den 16e (TS).  
Under december höll 3 ex. till vid Västerviken, Tullgarn den 1-23/12 (SC, EE, HN, UM, PLt) och den 
27/12 4 ex. vid Pilkrogsviken, Ytterjärna (CL). 
 

GRAVAND (Tadorna tadorna) 
Fem rapporter, varav 4 från Skanssundet, Mörkö blev årets skörd. Första observationen, en hane, 
gjordes den 18/4 (UM) och därefter 1 ex. den 23/4 (AB), 1 par den 13/5 (TS) och 1 ex. den 14/5 (JE). 
Den femte observationen gjordes vid Tullgarnsnäs den 9/5, där 4 ex. höll till (IJ). 
 

MANDARINAND (Aix galericulata) 
Även det här året rastade en hane dels vid Mörköbron den 13/4 (SC) dels vid Botten, Mörkö den 16/4 
(JW). 
 

BLÄSAND (Anas penelope) 
Årets första observation gjordes den 3/4 med 1 ex. på Mörkö (LS) och den 5/4 med 1 ex. vid 
Skanssundet, Mörkö (NK). De flesta vårobservationerna kom som vanligt från Mörkö- Tullgarn och 
närmast angränsande områden. Lite högre antal noterades med 15 ex. i Pilkrogsviken, Ytterjärna den 
18/4 (LS), 12 ex. i Björkarösund, Mörkö den 24/4 (PLt). I översvämningsmark vid Kämsta, Turinge 
rastade 3 hanar den 18/4 (IP).  
Under juni månad inkom ett tiotal rapporter, huvudsakligen från Tullgarnområdet, men inga antydande 
häckning. 
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Högsta antal noterade under hösten var 60 ex. i Häggnäsviken den 23/9 (JE) och 65 ex. i Pilkrogsviken 
den 8/10 (CL). Bland lite ”udda” lokaler märks Hamnskär, Överenhörna med 7 rastande den 27/9 och 
Lurberget, Överenhörna med 10 sydsträckande samma datum (HN) samt Svalsättersjön, Överjärna där 
1 ex. sågs den 19 och 24/10 (LHJ).  
Årets sista notering gjordes den 11/11 då 10 ex. rastade vid Pilkrogsviken (MNs). 
    

SNATTERAND (Anas strepera) 
Årets första observation utgjordes av 2 par vid Pålsundet, Mörkö den 16/4 (JO) och som till den 18/4 
utökats till 5 par (JE). Under april rapporterades arten därefter ett drygt 20-tal ggr från Tullgarnområdet, 
Mörkö och vid ett tillfälle från Pilkrogsviken. Högst noterade antal bland dessa var 9 rastande vid 
Tullgarnsnäs den 23/4 (HN). Rapporterna fortsatte strömma in: maj med ~40 rapporter, juni med drygt 
20 och juli med 10. Bland dessa hittas en del udda lokaler såsom Lurberget i Överenhörna,  Bergskär i 
Ytterenhörna, Seminarieparken i Ytterjärna och Svalsättersjön i Överjärna. 
 
Par i lämplig häckbiotop angavs från Norasjön, Tullgarnområdet den 20/4 (SC), Häggnäsviken, Tullgarn 
den 24/4 (SB), Pilkrogsviken den 30/4 (BLj), 15/5 (LHJ), 20/5 (BLj), 1 och 5/6 (BLj), 11/6 (SB), Norrängs 
viltvatten, Mörkö den 30/4 (PLt), Lurberget, Överenhörna den 3/5 (LK), Skanssundet, Mörkö den 26/5 
(MBt, SC), 17/6 (PLt) och Bergskär, Ytterenhörna den 28/5 (TV). 
 
Kommunens tredje? lyckade häckning konstaterades då 8 á 10 små ungar sågs tillsammans med en 
adult hona vid Tullgarnsnäs den 15/7 (SC).  
 
Eftersommaren – hösten bjöd på ytterligare ett 40-tal rapporter. Tio ex. eller mer noterades enl. 
följande: Tullgarnsnäs 11 ex. den 5/7 (HN), 11 ex. den 21/7 (SB), Pilkrogsviken 10 ex. den 16/8 (LHJ), 
14 ex. den 28/8 (JO), 12 ex. den 29/8 (UM), Häggnäsviken 15 ex. den 7/9 (SC), 10 ex. den 8/9 (LHJ). 
Årets sista observation gjordes den 20/11 i Pilkrogsviken där 4 ex. kunde ses (CL). 
 

KRICKA (Anas crecca) 
Årets första krickor sågs enl. två rapportörer vid Skanssundet, Mörkö den 7/4 med 3 hanar + 2 honor 
resp. 8 ex. (JO, BLb). Sammanlagt noterades ett 60-tal rapporter i Artportalen under april månad och 
~20 i maj, framför allt från Mörkö – Tullgarnområdet. Iakttagelser gjorda utanför denna räjong var i 
Väsby-Hedetorp, Vårdinge med 6 ex. den 18/4 (KEn), vid Stångarö, Turinge 10 rastande den 16/4 och 
minst 40 rastande den 19/4 (IP), 1 par i Årby, Turinge den 27/4 och 7/5 (LM), i Simsjön, Hölö 10 ex. 
den 20/4 (BT), 4 ex. den 30/4 (BLj) och 2 par den 2/5 (SB), i Pilkrogsviken 2 ex. den 24/4 (LHJ), 1 par 
den 30/4 (BLj), 4 hanar 1 hona den 5/6 (BLj), 5 hanar den 9/6 (LHJ), i Sundsviks Hills viltvatten 2 par 
den 4/5 (LJ), 10 ex. den 5/5 (MS), vid Sjöbacka, Turinge 1 hane den 21/5 (LM) och i Logsjön, Överjärna 
3 hanar den 30/5 (LHJ). 
Högsta noterade antal under april var 810 ex. i Tullgarnområdet (740 i Väster- och 70 i Häggnäsviken) 
den 21/4 (TS) och 490 ex. den 22/4, varav 360 i Häggnäsviken och 130 i Norasjön (SB). I maj månad 
var vårsträcket i stort sett förbi och det högsta noterade antalet stannade vid 40 ex. i Häggnäsviken den 
4/5 (JE). 
 
Enda konstaterade häckningen var från Kvedesta, Tveta med 4 pulli den 11/7 (LM). 
 
Under höstflyttningen sågs några större ansamlingar i Tullgarnområdet: 300 ex. den 20/8 vid Näset 
(HN) och 250 ex. den 1/9 i Häggnäsviken (SC, MBt). 
 
Årets sista observation utgjordes av 30 ex. i Västerviken, Tullgarn den 11/11 (MNs).    
 

GRÄSAND (Anas platyrhynchos) 
Högsta noterade antal under vintern var 502 ex. i Maren, Södertälje den 12/1 (TS) och 320 ex. vid 
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Skanssundet, Mörkö den 31/1 (UM). 
I december blev högsta noteringen 80 ex. i Tullgarnområdet den 18/12 (UM). 
 

STJÄRTAND (Anas acuta) 
Årets facit blev 14 rapporter med 8 under april och 6 under augusti-september. Den första 
observationen utgjordes av 10 ex. i par vid Pålsundsbron, Mörkö den 10/4 (VT). Dagen därpå sågs här 
1 par (SB, LHJ), den 13/4 1 hane (SC), vid Pålsundet 1 par den 14/4 (AS) och 18/4 (JE), Vid Tullgarns 
grindar 1 par den 19/4 (GA) och vid Björkarösund, Mörkö 1 par den 20/4 (PLt). 
Höstens observationer var alla från Tullgarnområdet. Den första var 2 födosökande honor vid 
Tullgarnsnäs den 27/8 (PKy), därefter 2 ex. i Häggnäsviken den 1/9 (SC), 3 ex. vid Tullgarnsnäs den 
2/9 (HN), 8 ex. i Häggnäsviken den 5/9 (UM, JE), 1 ex. i Häggnäsviken den 7/9 (SC) samt i samma vik 
1 ex. den 21/9 (MBt, SC). 
 

ÅRTA (Anas querquedula) 
Tre rapporter inkom detta år, samtliga under våren. Ett par uppehöll sig i Björkarösund, Mörkö den 17 & 
18/4 (PLt, JE) samt 1 hane i Häggnäsviken, Tullgarn den 6/5 (SB). 
 

SKEDAND (Anas clypeata) 
Av denna art finner man ett 60-tal rapporter i Artportalen och som vanligt huvudsakligen från Mörkö – 
Tullgarnområdet. Årets första observationer gjordes med 1 par vid Skanssundet, Mörkö den 14/4 (MBt, 
SC), 2 ex. i Simsjön, Hölö den 16/4 (JW) och 2 par den 20/4 (BT). 
Under våren sågs sedan arten i par på flera lokaler och ibland med kommentaren att det var i lämplig 
häckbiotop. Detta var fallet i Simsjön med 2 par den 20/4 (BT) och med 1 par den 28/5 (JE), vid 
Skanssundet med 1 par den 4/5 (JE, SC), den 30/5 (MNs) och den 31/5 (PLt). Inga pulli rapporterades 
detta år. 
Vid sidan av alla observationer i Mörkö – Tullgarnområdet och Simsjön observerades även 1 hane i 
Pilkrogsviken, Ytterjärna den 25/4 (KEn). 
Årets sista observation blev 3 honfärgade individer den 10/11, också denna i Pilkrogsviken (SK, RL 
m.fl.).  
 

BRUNAND (Aythya ferina) 
På nyårsdagen rastade 2 hanar vid Söräng, Mörkö (LHJ) och 1 hane var kvar den 12/1(SC). 
Första våriakttagelserna gjordes den 16/3 (SC), 17/3 (JE) och 24/3 (JO), samtliga gällande 1 hona vid 
Skanssundet, Mörkö. Under april rapporterades sex fynd från Mörkö om 1 ex. vardera, två från 
Tullgarnområdet där det ena avsåg 1 par i Västerviken den 21/4 (JE) och det andra 3 rastande i 
Rävsalaviken den 23/4 (HN). Slutligen sågs 1 par i Simsjön, Hölö den 30/4 (BLj). 
Maj månad gav 5 rapporter. Paret i Simsjön var kvar den 2/5 (SB) liksom den 28/5 (JE) och 1 ex. sågs 
här den 23/5 (AR). I Häggnäsviken sågs 1 hane den 6/5 (UM) och vid Bergskär, Ytterenhörna 1 hane 
den 28/5 (TV). Juni månad gav 4 rapporter och juli 10, samtliga från Tullgarnområdet. Som mest 
räknades 9 ex. in i Häggnäsviken + 3 ex. i Rävsalaviken den 3/7 (EE). Augusti/ september gav 7 
rapporter från Tullgarn-Mörkö-Pilkrogsviken, aldrig mer än 3 ex. 
Oktober/ november blev det drygt 30 rapporter. Högsta antal blev 22 ex. i Pilkrogsviken den 5/10 (JE, 
SC) och 26 ex. den 16/11, samma lokal (TS).  
Årets sista observationer kom från Skanssundet med 3 ex. den 14/12 (UM, SC), med 1 hane i 
Västerviken den 18/12 (UM) och 4 ex. vid Tullgarns slott den 29/12 (Länsstyrelsen Kronobergpe).  
 

VITÖGD DYKAND (Aythya nyroca) 
Ett ex. rastade i Häggnäsviken, Tullgarn den 1/9 (SC). Låg tillsammans med viggar som var ett utmärkt 
jämförelseobjekt. Fyndet ännu ej granskat av någon rapportkommitté.  
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VIGG (Aythya fuligula) 
Under januari rapporterades en del större flockar med vigg utefter Mörkös östra sida: 600 ex. den 1/1 
vid Söräng (LHJ) och 500 ex. den 12/1 (SC), 550 ex. den 2/1 vid Skanssundet (PLt), 2000 ex. den 6/1 
vid Tokvik (SC), 1450 ex. den 10/1 vid Oaxen (TS). Februari var praktiskt taget fritt från viggar. 
Men i mars dök de upp igen: 850 ex. den 1/3 vid Skanssundet (PLt), 600 ex. den 14/3 (UM), 820 ex. 
den 29/3 (JE, HN), 1200 ex. den 23/4 i Västerviken, Tullgarn (HN). 
 
Par i lämplig häckbiotop rapporterades från Simsjön, Hölö den 28/5 (SW), från Namnlös (400 m. V 
Käggeboda) Viksberg, Östertälje den 28/5 (TV), Limpan, Ridön, Överenhörna den 30/5 (TV). Inga pulli 
rapporterades i år. 
 
Stora flockar under hösten noterades med 500 ex. i Häggnäsviken, Tullgarn den 8/9 (LHJ), 800 ex. den 
23/9 (JE), 1000 ex. den 23/11 (SHL), med 800 ex. i Björkarösund, Mörkö den 25/9 (PLt), 2500 den 28/9 
(JO), 3000 den 28/9 (JE), med 500 i Pilkrogsviken den 4/10 (CL), med 2150 på Tullgarnsfjärden den 
7/10 (HN), med 500 vid Tullgarnsnäs den 19/10 (CKA), med 1200 i Norasjön, Tullgarn den 16/11 (LHJ), 
2600 ex. den 23/11 (SC), 1500 ex. den 24/11 (GA), 1200 ex. den 29/11 (HN) samt med 500 ex. vid 
Tullgarns slott den 11/11 och 600 ex. den 18/11 (HN). 
Fortfarande under december fanns här stora flockar kvar. Sålunda rapporterades från Skanssundet 550 
ex. den 14/12 (SC) och 2000 ex. den 29/12 (JSs). 
 

BERGAND (Aythya marila) 
En födosökande hane observerades den 6/1 utanför Tokvik, Mörkö (SC). 
Första vårfågeln, 1 hona, sågs den 29/3 vid Skanssundet, Mörkö (JE). Nästa fynd, även det en hona, 
sågs först den 6/5 vid Tullgarnsnäs (TS) och ytterligare 2 rastande honor den 10/5 i Häggnäsviken, 
Tullgarn (GFs, MBt, SC). 
Höstobservationerna startade med 4 ex. i Pilkrogsviken, Ytterjärna den 15/8 (PRn) och 1 á 2 
honfärgade i Häggnäsviken den 29/9 (HH, SC). På samma lokal sågs 3 honfärgade den 12/10 (SC). I 
Västerviken, Tullgarn noterades 1 hona den 18/11 (HN), vid Skanssundet 1 hona den 22/11 (HAn) och 
vid Söräng, Mörkö 1 ex. den 23/11 (SC). I Norasjön, Tullgarn observerades 2 ex. den 23/11 (SC) och 1 
hane + 2 honor den 29/11 (HN).  
Två vinterfynd rapporterades: 1 honfärgad vid Skanssundet den 15/12 (SC) och 1 ad. hona vid 
Tullgarns slott den 29/12 (Länsstyrelsen Kronobergpe).  
 

EJDER (Somateria mollissima) 
Årets första ejdrar noterades den 5/4 med 3 á 4 ex. vid Skanssundet, Mörkö (JNs, AW). Dagen därpå 
räknades som mest 21 ex. in på denna lokal (JO). Högsta noterade antal under våren stannade vid 80 
ex. den 16/4, även dessa vid Skanssundet (JW). Huvuddelen av observationerna härrörde från vattnen 
kring Mörkö samt en del från Tullgarnområdet. De nordligaste rapporterna kom från Ytterjärna i 
Hallsfjärden med 7 hanar + 1 hona den 3/5 (AF), vid Brandalsund med 12 ex. den 20/4 (AR), vid 
Fläsklösa 10 ex. den 26/5 (UM). Dessutom sågs 1 ex. på födosök vid Scania/Järnvägsbroarna, 
Södertälje den 9/5 (ADu). 
Pulli rapporterades från Skanssundet med 5 ex. den 23/5 (AR), med 10 ex. den 28/5 (PLt), med 20 ex. 
den 2/6 (SC), med 15 ex. den 6/6 (AFs), vid Oaxen, Mörkö med 20 ex. den 7/6 (LHJ), med 20 ex. den 
6/7 (LHJ) och vid Hornö udd, Mörkö med 80 ex. den 5/6 (PLt). 
Sista höstobservationen, 1 honfärgad, gjordes den 2/11 vid Salsudd, Mörkö (SC). 
 

ALFÅGEL (Clangula hyemalis) 
Den 6/1 räknades 50 ex. in vid Tokvik, Mörkö (SC). En hane rastade i Rävsalaviken, Tullgarn den 10/5 
(GFs) och samma dag höll 7 ex. till mellan Oaxen och Tunanäs, Mörkö (ADu). 
En höstobservation gjordes då 6 ex. rastade vid Hornö udd, Mörkö (PLt). 
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SJÖORRE (Melanitta nigra) 
Vid Älgön, Ytterenhörna rastade 2 hanar + 1 hona den 7/5 (TP). 
 

SVÄRTA (Melanitta fusca) 
Mellan Oaxen och Tunanäs, Mörkö sås 1 födosökande ex. den 10/5 (ADu). 
 

KNIPA (Bucephala clangula) 
Sexton observationer kom in under januari-februari, nästan enbart från Mörkö-Tullgarnområdet. Ett par 
större ansamlingar noterades vid Oaxen, Mörkö med 210 ex. den 10/1 (TS) och 250 ex. den 20/2, 
samma lokal (UM). 
Under mars månad, 14-17/3, sågs flockar på 200 ex. vid Oaxen och Skanssundet (UM, SC, JE). 
Högsta noteringarna på hösten var 225 ex. i Tullgarnområdet den 29/10 (HN) och 200 ex. vid 
Tullgarnsnäs den 7/11 (LHJ) och motsvarande under december 90 ex. vid Skanssundet den 20/12 
(CL). 
 

SALSKRAKE (Mergellus albellus) 
Januari gav 8 rapporter fram t.o.m. den 12/1, samtliga från Mörkö. Vid Ekö räknades 22 ex. in den 10/1 
(TS) och vid Söräng 40 ex. den 12/1 (SC).  
Vårens första observation blev 1 hane den 2/4 följd av 1 rastande par vid Pålsundsbron den 7/4 (PLt, 
WE). Totalt gav april 26 rapporter. Högsta antal blev 23 ex. i Rävsalaviken, Tullgarn den 23/4 (HN). I 
Sillen vid Sjögård, Vårdinge sågs 1 par den 20/4 (LM). 
Från maj månad finns bara en rapport, nämligen 1 hona i Rävsalaviken den 5/5 (PKy). 
I augusti sågs 1 honfärgad vid Tullgarnsnäs den 6/8 (SS) och 8/8 (HN). 
 
Hösten inleddes med 1 rastande i Moraån vid Mora park, Överjärna den 8/10 (LHJ) följd av 1 honfärgad 
i Rävsalaviken och 4 ex. i Häggnäsviken den 11/10 (EE). Totalt blev det 16 rapporter i oktober och 
största flock utgjordes av 35 ex. i Västerviken den 29/10 (HN). 
November månad gav ca. 40 rapporter, samtliga från Tullgarnområdet. Högsta antal var 60 ex. den 
1/11 (SB), 59 ex. den 15/11 (MG), 119 ex. den 26/11 (SS) och 55 ex. den 28/11 (PLt), samtliga i 
Häggnäsviken. 
Även under hela december rapporterades salskraken flitigt, bortåt 30 rapporter. Som mest sågs 75 ex. 
den 23/12 i vikarna runt Tullgarns slott (PLt) och årets sista observation blev 2 hanar den 30/12 vid 
Pålsundet, Mörkö (HAn). 
 

SMÅSKRAKE (Mergus serrator) 
Småskrake rapporterades vid 9 tillfällen, samtliga, så när som på ett, under årets första hälft. Vid 
Tokvik, Mörkö sågs 4 ex. den 6/1 (SC). Vid Pålsundsbron noterades 1 par den 7/4 (BLb, WE). Ett ex. 
flög förbi Skanssundet, Mörkö den 21/4 (TS) och samma dag sågs 1 par flyga förbi vid Pilkrogsviken, 
Ytterjärna (TS). I Prästfjärden vid Munken, Överenhörna registrerades den 30/5 2 honor (TV) resp. 1 
hona (BSg). Slutligen sågs 1 hane vid Hornöudd, Mörkö den 5/6 (PLt). 
Den sista observationen gjordes den 23/12, då 1 ex. sågs i Häggnäsviken (EE). 
 

STORSKRAKE (Mergus merganser) 
Fram till den 16/2 kom 18 rapporter, vanligtvis bara med några få ex. Största ansamling var på 60 ex. 
vid Oaxen, Mörkö den 10/1 (TS). 
Andra större antal (>400 ex.) under våren var 475 ex. vid Tullgarnsnäs den 23/4 (HN), 800 ex. den 24/4 
(SB) och 420 ex. den 28/4 (JE). 
Motsvarande under hösten (>150 ex.) blev 200 ex. i Västerviken den 7/10 (HN) och 300 ex. den 11/19 
(EE) samt 150 ex. i Västra Järnafjärden den 29/11 (UM). 
Under december tenderade flockarna bli större. Bland 15 rapporter var det 4 där antalet individer 
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överskred 150 ex. De var: 450 ex. vid Mörköbron den 1/12 (SC), 250 ex. vid Farfars udde, Turinge den 
1/12 (HH), 170 ex. vid Tullgarns slott den 17/2 (PLt) och 550 ex. vid Pålsundsbron den 11/12 (PLt). 
 

ORRE (Tetrao tetrix) 
Flertalet av årets fynd av orre kom från Vattgruvmossen, Överjärna. Den första sågs den 26/2 (SW). 
Spelande tuppar noterades med 2 ex. den 28/4 (LHJ), 4 ex. den 1/5 + 2 hönor (JO) samt 1 spelande 
den 7/5 (SW). Slutligen sågs 1 ex. vid Karlstorp, Vårdinge den 1/12 (SW). 
 

TJÄDER (Tetrao urogallus) 
En tjäderhöna sågs sökande föda utefter vägen till Karlstorp den 13/5, Mölnbo, Vårdinge (SW). 
 

RAPPHÖNA (Perdix perdix) 
Antalet rapporter stannade i år vid åtta stycken under tiden 25/1-2/6. Sju av dessa rörde enstaka ex. 
Den 10/2 noterades dock 7 ex. (GA). Samtliga fynd gjordes vid Hörningsholm, Mörkö. 
 

VAKTEL (Coturnix coturnix) 
En spelande vaktel hördes vid Sandasjön, Mörkö den 11/6 (PLt). 
 

SMÅLOM (Gavia stellata) 
Fyra fynd, samtliga från Tullgarnområdet, blev årets skörd. Ett födosökande ex, sågs vid Tullgarnsnäs 
den 5/5 (RH), 5 rastande samma lokal den 22/5 (JF) samt 2 ex. angivna dels från Tullgarnsnäs dels 
från Häggnäsviken den 1/6 (SC, EE). 
 

STORLOM (Gavia arctica) 
Årets första observationer kom från Skanssundet, Mörkö med 3 ex. den 7/4 (TS), 1 ex. den 15/4 (UM) 
och 4 ex. den 18/4 (UM). 
 
Par i lämplig häckningsbiotop rapporterades från Norra Yngern vid Farfars udde, Turinge den 25/4, 
28/4, 30/4, 3/5 (HH), 2 par från Sjundasjön, Vårdinge och 1 par i Stora Envättern, Vårdinge den 28/4 
(SS), från Bommersvik, Turinge den 17/6 (BLj), 2 par i Södra Yngern den 17/6 (BLj), från Aspvik, 
Överjärna den 22/6 (JE). 
Pulli noterades med 1 ex. vid Sörsjön, Hölö den 18/6 (MBt), med 2 ex. vid St. Envättern den 29/6 (SW), 
2/7 (SS) och 22/7 (SW), med 1 ex. vid Bergasjön, Vårdinge den 30/6 (SW) och 4/7 (SWr) samt 1 ex. vid 
Aspvik den 29/7 (CL). 
 
Årets båda sista iakttagelser gjordes med 2 spelande vid Farfars udde den 22/9 (HH) samt 1 
förbiflygande vid Lurberget, Överenhörna den 27/9 (HN). 
 

SMÅDOPPING (Tachybaptus ruficollis) 
Ett vinterfynd gjordes vid Östertälje båtklubb den 12/1 och 19/1 (SC). 
Vårens första noteringar gjordes den 22/4 med 1 ex. I Norasjön, Tullgarn (SB) och med 1 par den 28/4 i 
Hummelhaga viltvatten, Överjärna (LK). I Svalsättersjön, Överjärna spelade 1 ex. den 1/5 och här sågs 
den också den 4/6 (LHJ). Vid Simsjön, Hölö höll ett par till den 1/5 (LK) och 1 ex sågs här sedan den 
2/5 (SB) och 23/5 (JE). 
 
Endast 2 par i lämplig häckbiotop noterades detta år, nämligen i Hummelhaga viltvatten den 28/4 (LK) 
och i Simsjön den 1/5 (LK). Inga högre häckningskriterier annonserades och överhuvudtaget finns det 
inga rapporterade iakttagelser efter den 4/6 fram till den 11/11! Det verkar gå stadigt utför! 
 
Två observationer från hösten gjordes dels med 1 ex. vid Tullgarns slott den 11/11 (WF) och dels med 
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1 ex. vid Egelsvik, Mörkö den 17/11 (SC).  
 

SKÄGGDOPPING (Podiceps  cristatus) 
Årets första skäggdoppingar visade sig vid Skanssundet, Mörkö den 6/4 med som mest 17 ex. (JO) och 
dagen därpå med 22 ex. (JO). Största ansamlingen under våren noterades den 3/5 med 60 ex. vid 
Hamnskär, Överenhörna (UM). 
Högsta noterade antal under hösten var 40 ex. den 7/10 i Västerviken, Tullgarn (HN). 
Årets sista observation gjordes den 20/11 med 1 ex. i Pilkrogsviken, Ytterjärna (CL). 
 

GRÅHAKEDOPPING (Podiceps grisegena) 
Ett par observerades i Norrviken vid Fifång, Mörkö den 29-30/6 (MN). 
På hösten rastade 1 ex. vid Tullgarnsnäs den 15/9 (EE). 
 

SVARTHAKEDOPPING (Podiceps auritus) 
Cirka 60 observationer rapporterades in till Artportalen. Årets första fynd gjordes vid Sundsviks Hills 
viltvatten, Turinge med 3 ex. den 21/4 (BKy) följt av 2 ex. i Rävsalaviken resp. Häggnäsviken den 23/4 
(HN). 
Par i lämplig häckmiljö eller andra iakttagelser tydande på häckning noterades i Lina Lersjö, Södertälje 
den 25/4, då även parning angavs (MNn), 2 par den 30/4 (BT) och den 4/5 (BLj), vid Norrängs 
viltvatten, Mörkö den 30/4 (PLt), vid Simsjön, Hölö den 30/4 (BLj), den 1/5 (LK), den 4/5 (SW), den 7/5 
(BLj) och den 23/5 (AR, JE), ruvande den 28/5 (SW), i ett viltvatten vid Almnäs, Tveta den 21/5 (SS), 2 
par den 27/5 (LK), 1 par den 2/7 men inga ungar sedda (SS), vid Svalsättersjön, Överjärna 3 ruvande 
den 31/5 (LHJ) och 1 ruvande den 11/6 (LHJ). 
 
Ungar sågs i Svalsättersjön, 2 ex. den 14-16/6 (LHJ), i Sundsviks Hills viltvatten 1 ex. den 21/6 (BKy) 
och den 24/6 (LJ) samt i Lina våtmark, Södertälje 2 par med 2 resp. 3 ungar den 11/7 (CNg). 
 
Observationen i Lina våtmark blev också årets sista.  
 

STORSKARV (Phalacrocorax carbo) 
Årets första skarvar sågs vid Skanssundet, Mörkö den 4/3 med 1 ex. (TS) och 2 dagar senare 32 ex. 
(PLt). Några större antal inräknade under våren var 70 ex. vid färjeläget till Oaxen, Mörkö den 6/4 (BLj), 
100 ex. förbiflygande över Snäckviken, Södertälje den 15/4 (GG) och 50 ex. vid Tullgarnsnäs den 5/5 
(CL). Motsvarande under hösten blev 75 ex. vid Skanssundet den 17/8 (SC), 240 ex. vid Tullgarnsnäs 
den 20/8 (SS), 100 ex. den 15/9 (EE) och 250 ex. den 6/10 (LHJ), 120 ex. vid Pilkrogsviken, Ytterjärna 
den 22/9 (LHJ, AF), 160 ex. vid Björkarösund, Mörkö den 2/10 (PLt) samt 190 ex. på Tullgarnsfjärden 
7/10 (HN). 
Skarvobservationer har gjorts alla månader från mars till och med december. Sammanlagt 120 
rapporter. Dock finns det ingen bland dessa som antyder häckning! 
 
Sista notering utgjordes av 1 förbiflygande vid Pilkrogsviken den 29/11 (UM). 
 

RÖRDROM (Botaurus stellaris) 
Ett tutande ex. hördes från Lurberget, Överenhörna den 3/5 (LK). 
 

GRÅHÄGER (Ardea cinerea) 
Vintern bjöd på fjorton januari- och 2 februariobservationer. De fördelade sig enl. följande: 
Skanssundet, Mörkö: 2 ex. den 2/1 (PLt), Torpaviksdiket, Södertälje 5 observationer med 1 á 2 ex. den 
6 – 26/1 (SC, HN) och 2 ex. den 17/2 (SC), Scania Tekniskt Centrum, Södertälje 2 förbiflygande den 
10/1 (MBt), Eklundsnäsvägen, Tveta 5 ex. den 11/1 (PKy), Igelsta, Östertälje 2 ex. den 12/1 (TS), 7 ex. 
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den 18/1 och 2 ex. 24/1 (UM), , Maren, Södertälje 1 ex. den 12/1 (TS), Tullgarns slott 1 ex. den 22/1 
(GFs), Ålö, Tveta 1 ex. den 26/1 (MS), Åleström, Tveta 1 ex. den 26/1 (CN), Tallhöjdsv., Östertälje 1 
förbiflygande den 27/1 (JO), Sundsviks kvarn, Turinge 1 ex. den 16/2 (LJ). 
Inga indikationer tydande på häckning rapporterades. 
I oktober månad inkom sju rapporter om 20 á 25 hägrar tillsammans i Västerviken, Tullgarn perioden 7 
– 26/10 (HN, SW, EE, LHJ, SC).  
Endast 4 rapporter avseende 1 ex. vardera kom in under december och samtliga från Östertälje. Den 8 
och 29/12 var fyndplatsen Östertälje båtklubb (UM), den 9/12 förbiflygande vid tågstationen (GSs) och 
den 10/12 som förbiflygande vid Östertälje (TS). 
 

BIVRÅK (Pernis apivorus) 
Årets första bivråk noterades den 4/5 vid Hörningsholm, Mörkö och nästa observation gjordes den 25/5 
vid Berga, Mörkö (JE). Under året sågs den sedan ytterligare 18 ggr., mestadels enstaka. Den 
geografiska fördelningen av fynden blev enl. följande (där ej annat anges 1 ex.):  
     Tullgarnområdet: Tullgarnsnäs den 31/5 (TS), den 3/6 (MNs), Tullgarns allé den 25/8 (GA), 
Häggnäsviken 1 str. SV den 29/8 (JE, UM), den 3/9 (JSs). 
     Mörkö: Hörningsholm den 4/5 (JE, SC), den 6/6 (JE), Berga den 25/5 (JE, SC), Norrängs viltvatten 
den 15/6 (JE), Mörköbron 1 honf. str. S den 18/8 (SC), Salsudd den 25/8 (PLt), Norra Mörkö 2 ex. den 
9/9 (UM). 
     Södertälje fg.: Södertälje Syd den 7/6 (RL). 
     Hölö, exkl. Tullgarnområdet: Påläng den 16/6 (GL). 
     Östertälje: Fornhöjden ad. hane den 13/7 (MKa). 
     Turinge: Stensättra den 23/7 (LJ), Sundsviks Hills viltvatten 2 ex. spelande den 26/7 (BKy), Farfars 
udde den 14/9 (HH). 
     Ytterjärna: Mikaelgården 26/7 (AR). 
     Vårdinge: Vårdinge den 10/8 (KEn). 
 

BRUN GLADA (Milvus migrans) 
En brun glada sågs förbiflygande vid Tullgarnsnäs den 6/5 (SB, JE). Godkänd av Rrk. 
 

RÖD GLADA (Milvus milvus) 
Ett ex. flög förbi mot norr vid Pilkrog, Ytterjärna den 21/7 (BSs). 
 

HAVSÖRN (Haliaeetus albicilla) 
Antalet havsörnsrapporter uppgick till ca. 280 stycken. Som vanligt dominerade iakttagelser från Mörkö 
– Tullgarnområdet starkt. Inom området öster om E4-an från Södertälje kommuns sydgräns upp till 
överfarten av Södertälje kanal och vidare norrut genom centrala Södertälje utefter farleden förbi 
Viksberg till Mälaren, så återfanns nästan 90 % av iakttagelserna här. Övriga observationer väster 
härom var enligt följande: 
     Hölö: väster om E-4an: Simsjön 1 ex. den 26/8 (BLj), 1 förbiflygande den 3/10 (SW), Österby 1 
förbiflygande den 21/12 (LV). 
     Överjärna: Logsjövägen 1 ex. 4/1 (LHJ), Järna 2 ex. 3K+ den 4/10 och 1 ex. den 4/11 (LHJ). 
     Vårdinge: Alsjön 1 förbiflygande den 20/2 (SW), Jullen 1 förbiflygande den 1/3 (SW), Valsta gård 2 
förbiflygande den 2/3 (GA), Stora Envättern 1 förbiflygande den 28/7 (SW), Usta 1 förbiflygande den 
10/8 (KEn), Sillen 1 ex. den 25/10 (PS), Vårdinge 1 förbiflygande den 13/11 (KK). 
     Tveta (väster om E4-an): Eknäs, Vällingen 1 förbiflygande den 27/6 (LM). 
     Södertälje fg.: Lilla Måsnaren 1 ad. den 15/6 (MAn).   
     Ytterenhörna: Sandviken 1 ad. den 15/8 (PE). 
     Överenhörna: Överenhörna 2 ex. den 3/5 (UM), 1 ad. den 21/5 (SS), Överenhörna 2 ex. den 15/8 
(PE), Lurberget 2 ad. den 27/9 (HN). 
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     Turinge: Mörby 1 3K+ den 9/2 (SB), Stensättra 1 2K den 14/4 (LJ), Sundsviks Hills viltvatten den 4/5 
(LJ), Södra Yngern 1 ad. den 17/6 (BLj), Björnäs 2 ex. den 25/6 (LJ), Stångarö 1 förbiflygande den 
15/10, 25/10 och 30/11 (IP), Farfars udde 1 ex. den 26/10 (HH), Sätravik 1 förbiflygande den 10/11 (ZS, 
JSc). 
     Taxinge: Nygård 1 str. N den 1/1 (ADu), Taxinge-Berga Långsjön 1 ex. den 20/2 (LS). 
 
Mer än fem individer, som rapporterats från samma lokal, samma datum och av samma rapportör, gav 
följande resultat: 6 ex. Sandasjön den 20/2 (UM), 6 ex. Norra Mörkö (samma lokal?) den 11/3 (PLt), 6 
ex. vid Häggnäsviken den 21/9 (MBt, SC). 
Årsungar noterades med 2 ex. (trol. 1K-fåglar) vid Tullgarnsnäs den 6/8 (SS), 2 ex. vid Häggnäsviken 
den 19/8 (UM), 1 ex. vid Häggnäsviken den 29/8 (UM) och 3/9 (JSs), 1 ex. vid Björkarösund, Mörkö 
den 18/9 (PLt), 2 ex. vid Pilkrog, Ytterjärna den 25/9, 1 ex. den 3/10 och 25/10 (UM). 
 

ORMÖRN (Circaetus gallicus)   
En sökning i Artportalen visar att observationen av denna art 2012 inte ligger kvar, vilket innebär att 
antingen har ingen rapport kommit in till Rk eller att den inte godkänts.  Detta innebär i sin tur att den 
inte är ”officiellt” iakttagen i vår kommun. 
 

BRUN KÄRRHÖK (Circus aeruginosus) 
Årets första observationer gjordes den 7/4 ca. 2,5 km S Järna tpl. Överjärna (BLb), vid Skanssundet, 
Mörkö den 11/4 (SB) och Löten, Mörkö den 12/4 (JE), i samtliga dessa fall med 1 ex. 
Par i lämplig häckbiotop eller permanent revir noterades från Simsjön, Hölö den 20/4 (BT) och den 4/5 
(SW), från Sandasjön, Mörkö, bobygge, den 20/4 (SC), den 10/5 (MBt), den 6/6 (JE), vid Sjöbacka, 
Turinge den 27/4 (LM), från Pilkrogsviken, Ytterjärna 1 ad. hane bobygge den 2/5 (LK). 
Utflugna årsungar rapporterades inte från någon av de förmodade häckplatserna ovan. I stället kom 
den första 1K-noteringen från Västerviken, Tullgarn med 1 ex., och detta först den 5/9 (UM). 
Sista höstobservationerna gjordes den 21/9 med 1 hane och 1 hona vid Häggnäsviken, Tullgarn (MBt, 
SC). 
 

BLÅ KÄRRHÖK (Circus cyaneus) 
Antalet fynd stannade detta år vid 12 stycken, två under vårflyttningen och resten under hösten. På 
Mörkö observerades 1 hane vid Nora gård den 17/4 (PLt), vid Sandasjön 1 2K hane den 13/10 (SC), 
vid Björkarösund 1 årsunge den 17/10 (MBt) och 1 hona den 19/10 (SC, MBt), vid Sanda gård 1 hane 
den 21/10 (PLt) samt 1 hane den 11/11 (MBt), I Tullgarnområdet sågs arten vid Västerviken med 1 
hona den 21/4 (TS), 1 2K hane den 29/8 (JE), 1 honfärgad den 14/10 (LHJ), vid Häggnäsviken 1 ad. 
hona den 1/11 (SB) och vid Pilkrogsviken, Ytterjärna 1 hane str. SV den 9/11 (LHJ). Årets sista, en 
årsunge sittande på ett slaget byte, noterades vid Nibble, Visbohammar, Vårdinge den 3/12 (BK). 
 

ORMVRÅK (Buteo buteo) 
Vinterfynd. 
Antalet rapporter under januari och februari uppgick till 42 resp. 32 stycken. Den geografiska 
fördelningen var enl. följande (där ej annat anges rörde det sig om 1 ex. per rapport): 
     Tullgarnområdet: vid Tullgarns allé den 12/1 (GA) och den 1/2 (HN), vid Tullgarns slott den 22/1 
(GFs), Tullgarnområdet den 17/2 (EE), Västerviken den 17/2 (SC), Häggnäsviken den 24/2 (SC). 
     Hölö, med undantag av Tullgarnområdet: vid Hälleby den 2/1 (MBt), ca. 2 km N Hölö k:a utefter 
gamla E4-an den 26/1 (AR), Smedsta den 3/2 (JE), Stavs gård den 27/2 (HN). 
     Mörkö: vid Pålsundet den 1/1 (NK), den 6/1, den 12/1 (SC), den 3/2 (JE), Botten 2 ex. den 2/1, 1 ex. 
3/2 (JE), Sandasjön den 2/1 (JE), den 9/1, 13/1 (PLt), den 20/2 (UM), Björkarö gård den 2/1 (PLt), den 
17/2 (EE), Aspbacken den 4/1, 7/1, 23/1, 1/2 (MBt), Mörköbron/ Pålsundsbron den 5-6/1 (SC), 
Hörningsholm den 18/1 (PLt), den 25/1 (AHk), den 16/2 (JO), Skanssundet den 26/1 (PLt), Norra Mörkö 
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den 26/1 (SC), 2 ex. den 31/1 (UM), 2 ex. den 2/2 och 8/2, den 16/2 (PLt), den 20/2 (NK), den 24/2 
(SC), Norakärret den 3/2 (JE), Löten den 3/2 (JE). 
    Ytterjärna: vid Mikaelgården den 4/1 (AR), 2 ex. den 12/1 och 9/2 (AR), den 13/1, 22/1 (AR), 2 ex. 
den 28/1 (AR), Ytterjärna den 1/2 (MBt). 
     Överjärna vid Järna den 1/1 (TN), den 7/1 (NW), den 21/1 (YW), den 1/2 (BKm), Järna tpl. den 4/1 
(HAn), den 7/1 (CL), Saltå kvarn den 6/1 (JAg), den 9/1, 14/1, 25/1, 1/2  (HN). 
     Södertälje fg.: vid Saltskog den 6/1 (LTb), Snäckviken den 18/2 (GG). 
     Turinge: vid Årby den 1/1 (LB), Turinge k:a 2 ex. den 5/1 (GFs), den 5/1 (GB), Mörby den 30/1 (HN), 
den 9/2 och 13/2 (SB), den 11/2 (HN). 
     Ytterenhörna: vid Parkudden-Lövsta den 4/1 (MS), Varneby 2 ex. den 2/2 (SB), Ytterenhörna k:a 
den 2/2 (SB). 
     Överenhörna: vid Överenhörna k:a, 700 m V den 2/2 (SB), Jursta 2 ex. den 2/2 (SB). 
     Vårdinge: vid Jullen den 24/2 (SC). 
 
Uppskattningsvis totalt minst 20 övervintrare under januari-februari inklusive Hölö/Tullgarn 3 ex., Mörkö 
4-5 ex., Enhörna-landet 6 ex. och Turinge 2 ex.  
 
Några större antal från höststräcket rapporterades inte. Den 23/9 räknades dock 26 ex. in sträckande åt 
väster vid Häggnäsviken (JE) och den 16/10 27 sydväststräckande vid Logsjövägen i Järna (LHJ). 
 
Nitton rapporter avseende vinterfynd under december månad registrerades detta år:  
     Tullgarnområdet: Tullgarnsnäs den 8/12 (EE). 
     Hölö, med undantag av Tullgarnområdet: Påläng den 12/12 (NK), Kyrksjön den 13/12 (CL), Stav 
den 27/12 (CL).  
     Mörkö: Mörköbron/ Pålsundsbron den 1/12 (SC), den 20/12 (CL), Sandasjön den 8/12 (SC), 
Björkarö gård 2 ex. den 11/12 och 2 ex. den 18/12 (PLt), den 23/12 (PLt), Skäsa gård 2 ex. den 15/12 
(SC). 
     Ytterjärna: Mikaelgården 2 ex. den 14/12 (AR), Stensta den 18/12 (UM), Ytterjärna den 22/12 (CL). 
     Östertälje: Gärtuna den 15/12 (UM).  
     Överenhörna: Hammarby träsk den 24/12 (LJ). 
     Turinge: Årby den 3/12 (HH), Nykvarn den 22/12 (PEl), den 31/12 (JW). 

 
FJÄLLVRÅK (Buteo lagopus) 
Januari månad gav 15 och februari 14 rapporter. Under våren inkom sedan ytterligare ett 30-tal fynd, 
det senaste den 18/4.  
Den geografiska fördelningen av dessa fynd, alltså inte enbart vinterfynden, inom rapporteringsområdet 
blev enligt följande: 
      Tullgarnområdet: Häggnäsviken den 2/1 (JE), den 6/1 (MBt), den 18/1 (PLt), den 26/1, 17/2, 24/2 
(SC), den 27/3 (JE), Västerviken den 2/1 (JE), den 9/1 (HN), den 26/1 (SC), den 17/2 (SC), den 3/3, 
17/3 (JE), Tullgarns allé den 1/2 (HN), den 29/3 (EE). 
     Hölö exkl. Tullgarn: Sund den 1/1 (LHJ), Hölö tpl. den 7/1 (NW), Stavs gård den 9/3 (SKy), Hölö k:a 
den 23/3 (CN), Edeby gods den 29/3 (RL). 
     Mörkö: Sandasjön den 2/1 (JE), den 13/1, 26/1 (PLt), den 4/3 (BR), den 8/4 (PLt), Björkarösund den 
2/1, 9/1 (PLt), den 12/1 (SC), den 18/1 (PLt), den 3/3 (JE), den 11/3, 23/3 (PLt), Pålsundet den 6/1 
(SC), Dåderösund den 13/2 (PLt), Norra Mörkö den 16/2 (PLt), den 24/2 (SC), den 1/3 (PLt), den 16/3 
(UM), Dåderö den 20/2 (NK), Skanssundet den 9/3 (PRn), den 10/3 (LW), Löten den 10/3 (SC), 
Hörningsholm 2 ex. den 2/4 (PLt). 
     Ytterjärna: Säby handel den 2/1 (JE), Pilkrogsviken den 3/2, 3/3, 17/3 (JE), den 17/3 (AR), den 5/4 
(HH), Ytterjärna den 6/3, 18/4 (MBt), Säby gård 2 ex. den 29/3 (SHL), Kumla, E4-an den 17/4 (AS). 
     Överjärna: Järna tpl. den 11/2 (LHJ), den 3/3 (BEB), Saltå kvarn den 17/2, 23/3 (SC). 
     Vårdinge: Jullen den 23/2 (SW), den 24/2 (SC), Nådhammar den 1/4 (NS). 
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     Tveta: Bränninge gård den 15/4 (LM). 
     Södertälje fg.: Mora torp den 28/2 (AEs). 
Om inget annat anges rör det sig om 1 ex. vid varje observation. 
 
Första höstobservationen gjordes den 1/9 vid Södertälje kanal och den därpå följande den 18/9 på 
norra Mörkö. Antalet decemberrapporter blev detta år 10 stycken. Den geografiska fördelningen av höst 
+ decemberfynd inom rapporteringsområdet blev enligt följande: 
      Tullgarnområdet: Häggnäsviken den 21/9 (MBt), 28 ex. str V den 23/9 (JE), den 1/10 (KEn), den 
5/10 (JE), 3 sydsträckande den 12/10 (LJ), den 13/10 (SC), den 7/12 (PLt), Västerviken den 28/9 (JE), 
den 16/11 (LHJ), Tullgarnsnäs den 8/12 (EE). 
      Hölö exkl. Tullgarnområdet: vid Hölö den 6/11 (NEE), den 15/11 (PWj), Valåker den 10/11 (BLb), 
Hölö k:a den 20/12 (HN). 
     Mörkö: Björkarösund den 18/9 (PLt), den 28/9 (JE), den 19/10 (SC), den 21/10 (PLt), 2 ex. den 
25/10 (PLt), den 24/11 (SC), den 19/12 (NK), den 26/12 (PLt), Sandasjön den 28/9 (JO), den 9/10 
(PLt), den 13/10 (SC), den 2/11 (SB), den 8/11 (NEE, NK), den 23/11 (PLt), Slessberget den 9/10 (NK), 
Norra Mörkö den 17/10 (JE), den 31/10 (UM), Sanda gård den 11/11 (IG), den 16/11 (PLt), den 18/12 
(PLt), Björkarö gård den 22/11 (HAn). 
     Ytterjärna: Pilkrog den 25/9, 2 ex. den 25/10 (UM), Pilkrogsviken den 8/10 (CL, UM), Mikaelgården 
den 2/11 (AR), Yttereneby gård den 8/11 (HAn), Stensta den 1/12 (AJs), Kjulsta den 7/12 (JE), Kumla 
den 8/12 (SC), Ytterjärna den 20/12 (HN). 
     Överjärna: Järna tpl. den 5/10 (JSk), Järna den 10/11 (MSn), den 15/11 (AJ). 
     Södertälje: Södertälje kanal den 1/9 (JW), 
     Vårdinge: Näsby gård den 25/9 (KEn), Vårdinge, Skolv.8 den 9/10 (SW), Nibble, Visbohammar den 
10/11 (PS). 
 Endast en dag bjöd på ett ordentligt höststräck, nämligen den 23/9 vid Häggnäsviken med 28 
inräknade ex. I övrigt var det bara enstaka individer, i några få fall 2 á 3 stycken. 
 

MINDRE SKRIKÖRN (Aquila pomarina) 
En sökning i Artportalen ger att observationen av denna art 2012 inte ligger kvar, vilket innebär att 
antingen har ingen rapport kommit in till Rrk eller att den inte godkänts. Samma sak gäller för fyndet 
från 2002. I vår förteckning på hemsidan över arter anträffade i Södertälje/Nykvarns kommuner skall 
den alltså inte tas med. 
 

KUNGSÖRN (Aquila chrysaetos) 
Tio fynd rapporterades detta år. Det första gjordes vid Hölö tpl. den 5/1, då 1 ex. passerade E4-an 
västerut (MH). Därefter noterades den vid fem tillfällen på Mörkö: vid Hörningsholm den 17/2 (MBr), vid 
Löten den 9/3 jagad av 3 havsörnar (SKy), vid Idala 1 2K den 10/3 kl. 12.40 (SC), på Mörkö 1 2K-fågel 
den 10/3 kl. 12.57 (Anon.) och på Norra Mörkö den 4/4 (SW). Slutligen rapporterades 1 4K+ flygande 
förbi vid Häggnäsviken, Tullgarn den 4/5 (JE).  
Ett höstfynd gjordes den 24/11, då 1 ex. drog mot V ca. 5 km. S Järna tpl. (UHr). Året slutade med två 
observationer i december, det första vid Nibble, Visbohammar, Vårdinge den 3/12 (BK) och nästa vid 
Turinge k:a över motorvägen den 29/12 (BO). 
 

FISKGJUSE (Pandion haliaetus) 
Premiärdatum för årets gjuse blev den 9/4, då 1 ex. sågs vid Saltskogsfjärden, Södertälje (SN) och 
därefter dagligen flera dagar i följd på olika lokaler. Den senaste observationen gjordes den 17/10 av 
en ungfågel sträckande mot SV vid Häggnäsviken, Tullgarn (HN). 
Fiskgjusen är ju Sörmlands landskapsfågel och den är under 2013 som sig bör rapporterad från 
samtliga våra kommuners församlingar med undantag av Taxinge. 
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TORNFALK (Falco tinnunculus) 
Ett vinterfynd rapporterades den 21/1 från Talbyskogen vid Viksberg, Östertälje (MRb). 
Årets första vårfynd noterades den 13/4 vid Hölö tpl. (JO) och de två följande dagarna vid Kärr, Turinge 
k:a med 1ad. hane (LJ) och vid Nora gård, Mörkö 1 honfärgad (JE). 
Sammanlagt kom det under april in 7 rapporter, maj 8, juni 6, juli 4, augusti 5, september 4, oktober 1 
samt december 1. Vanligtvis rörde det sig om enstaka ex. men par rapporterades under häckningstid 
från Södertälje södra den 4/5 (SC) och den 13/7 kunde här konstateras häckning med minst 1 unge i 
boet (SC). Vid Smedsta, Hölö observerades 1 par tillsammans med en 1K-fågel den 19/7 (SHL).  
Under hösten sågs 1 ex. vid Västerviken, Tullgarn den 11/10 (EE) och året avslutades med 1 
födosökande ex. vid Ytterjärna den 22/12 (CL). 
 

STENFALK (Falco columbarius) 
Ett dussin rapporter registrerades, av vilka hälften gjordes på samma dag och ställe, möjligen med ett 
undantag. Men låt oss börja från början. Den första sågs den 31/3 vid Saltå kvarn, Överjärna (BLb). 
Den 6/4 kom så de ovan nämnda rapporterna där Vickelby, Mörkö angavs av 5 rapportörer (RNo, JNs, 
HAn, EE, JE) och Södra Mörkö av en (CN). Fågeln ifråga beskrevs som honfärgad eller hona. Dagen 
därpå, alltså den 7/4, sågs 1 hona vid Nora gård (JO), möjligen samma. Den 5/5 noterades 1 ad. hona 
vid Sandasjön, Mörkö (SC). 
Under eftersommar/höst sågs vid Pilkrogsviken, Ytterjärna 1 ex. den 15/8 (KEn), vid Skanssundet, 
Mörkö 1 ex. den 29/8 (JE) och vid Häggnäsviken, Tullgarn 1 ex. den 23/9 (JE). 
 

LÄRKFALK (Falco subbuteo) 
Årets tre första fynd gjordes vid Sandasjön, Mörkö den 10/5 (MBt, SC), och vid Tullgarnsnäs 2 ex. den 
18/5 (MBt, SC, ON) och 1 ex. den 22/5 (JF). Den geografiska fördelningen av årets observationer blev 
enl. följande: 
     Tullgarnområdet: Tullgarnsnäs 2 ex. den 10/5 (MBt), den 22/5 (JF), den 30/5 (JE), den 5/7 (KAn), 
den 12/7 (EÖ), Tullgarns allé den 24/5 (UM), Tullgarns slott den 1/7 (GA), Tullbotorp den 2/7, 12/7 
(UM), Häggnäsviken den 26/7 och 2 ex. den 19/8 (UM), den 28/8 (SB), den 29/8 (JE), 2 ex. den 1/9 
(SC). 
     Hölö exkl. Tullgarnområdet: Simsjön 2 ad. den 18/8 (PRn), 1 par den 26/8 (BLj). 
     Mörkö: Sandasjön den 13/6 (UM), Kålsö 2 ex. den 31/7 (SB), Hörningsholm den 24/8 (JE), 
Skanssundet 2 ex. den 29/8 (JE), Norra Mörkö 1 ad. + 1 1K den 31/8 (PLt), den 8/9 (SC). 
     Ytterjärna: Pilkrogsviken den 9/6, 28/7 (LHJ), den 26/8 (UM). 
     Södertälje: Lina Lersjö den 27/5 (BT), den 7/6 (BLj). 
     Överenhörna: Ridön 2 ex den 30/5 (TV). 
     Turinge: Bommersvik den 9/6 (LJ), Stensättra den 15/7 (LJ), Sundsviks Hills viltvatten 2 ex. den 
25/7 (BKy). 
     Vårdinge: Yngsviken den29/8 (RG). 
Där ej annat anges gäller 1 ex. för varje observation. 
Sista observationen för året blev 1 ex. på Norra Mörkö den 8/9 (SC). 
 

PILGRIMSFALK (Falco peregrinus) 
Sammanlagt 3 fynd gjordes under året. Ett rastande ex. sågs sittande på lyktstolpe mitt i E20 vid 
Västergård, Södertälje den 6/1 (KWd). Nästa observation blev 1 NV-sträckande vid Skanssundet, 
Mörkö den 15/4 (UM) och slutligen ett höstfynd bestående av 1 födosökande årsunge vid Björkarösund, 
Mörkö den 9/10 (PLt). 
 

VATTENRALL (Rallus aquaticus) 
Första vattenrallen observerades sökande föda vid Simsjön, Hölö den 20/4 (BT). Även den 2/5 
noterades den på denna lokal (SB). Från Sandasjön, Mörkö rapporterades den den 27/4 (JE), den 1/5 
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(PLt) och den 13/6 (JE). I Lundesjön vid Sjöbacka, Turinge lät den höra sig den 27/4, 28/4 och 21/5 
(LM). Enstaka observationer gjordes i Ånstasjön, Turinge den 5/5 (JO), i Sjundasjön, Vårdinge den 12/6 
(EP) och vid Tullgarnsnäs den 27/8 (PKy). Vid varje tillfälle rörde det sig om 1 ex. 
 

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA (Porzana porzana) 
Spelande ex. hördes i Sandasjön, Mörkö den 27/4 (JE), i Kämsta, Turinge den 4/5 (MS), i Ånstasjön, 
Turinge den 4/5 (MS), 5/5 (JO) och 6/5 (IP). Slutligen sågs 1 sökande föda vid Tullgarnsnäs den 27/8 
(PKy). 
Vid varje tillfälle rörde det sig om 1 ex. 
 

KORNKNARR (Crex  crex) 
Flera fynd av spelande knarrar gjordes detta år. Vid Åleström, Tveta hördes 2 ex. den 5-12/6 
(JE, SB) och 1 ex. vid Tvetaberg den 12/6 (JE), vid Simsjön, Hölö den 12-22/6, vid Frustugan, Simsjön 
den 12-16/6 (JE), vid Gärtuna, Östertälje den 13/6 (PWj), vid Pålsundet, Hölö den 13/6 (ALg), vid 
Löten, Mörkö 2 ex. den 13-17/6 (ALg), vid Skärfsta, Östertälje den 15-16/6 (JEw) samt vid Solviks 
grindar, Överjärna den 24/6 (BSs). 
 

RÖRHÖNA (Gallinula chloropus) 
Den 30/4 gjordes årets första observation av 1 ad. i Logsjön, Överjärna (LK). I Simsjön, Hölö sågs 1 par 
i lämplig häckbiotop den 1/5 (LK). I Simsjön blev det sedan ytterligare ett par observationer: den 2/5 
(SB) och den 28/5 (SW), 1 ex. vid vardera tillfället. Vid Lina Lersjö, Södertälje hördes 1 spelande ex. 
den 14 och 22/5 (BT). Från Svalsättersjön, Överjärna noterades enstaka ex. den 24/5 (TA) samt den 30 
och 31/5 (LHJ). Från Sundsviks Hills viltvatten, Turinge rapporterades 1 ad. den 21/6 (BKy) och den 
24/6 (LJ). Den 30/6 kunde en lyckad häckning bekräftas, då ett par med 1 unge sågs (BKy). Sista 
observationen här, 1 ad., gjordes den 17/7 (BKy). 
Höstens båda sista rapporter kom från Häggnäsviken (dammarna), Tullgarn den 7/9 (SC) och från 
Pilkrogsviken, Ytterjärna den 24/9 (LHJ), i båda fallen 1 årsunge. 
 

SOTHÖNA (Fulica atra) 
Januari observationer gjordes i Maren, Södertälje (13 rapporter) med max. 55 ex. den 25/1 (UM), i 
övriga fall 15 ex. eller färre, vid Igelsta, Östertälje 54 ex. den 12/1 (TS) samt vid Skanssundet, Mörkö 
tre rapporter, max. 7 ex. den 2/1 (PLt). En enda februariobservation med 7 ex. i Maren noterades den 
10/2 (UM). Mars gav också bara en observation, den här gången med 10 ex. i Maren (HH). 
Högre antal under våren blev 150 ex. vid Skanssundet den 5/4 (JNs) och 350 ex. samma lokal den 10 
resp. 12/4 (PLt, JE). Motsvarande under hösten blev 90 ex. den 5/9 (UM) och 120 ex. den 2/11 (SB), 
båda i Pilkrogsviken, Ytterjärna samt 145 ex. vid Ytterjärna båtklubb den 29/11 (UM). Vid Östertälje 
båtklubb kunde 27 ex. räknas in den 15/12 (UM) och i Maren 24 ex. den 24 ex. den 29/12 (UM). 
 

TRANA (Grus grus) 
Första tranobservationerna det här året gjordes den 29/3 vid Bergasjön, Vårdinge (SW), den 30/3 vid 
Sjögård, Vårdinge (JR) och den 1/4 vid Hjortsberga, Vårdinge (SW), i samtliga fall med 1 ex. 
 
Par i lämplig häckbiotop eller permanent revir noterades vid Sundsviks Hills viltvatten den 14/4 (BKy), 
vid Kärr, Turinge k:a den 14/4 (LJ), 3 par i Simsjön, Hölö den 20/4 (BT) och 1 par den 23/5 (AR), vid 
Åtorpsgärdet, Tullgarn den 25/4 (HN), vid Tisjön, Vårdinge den 1/5 (BK), vid Ånstasjön, Turinge den 
24/5 (SS), vid Almnäs viltvatten den 27/5 (LK) och vid Sandasjön, Mörkö den 28/5 (PLt). 
Pågående ruvning konstaterades vid Logsjön, Överjärna den 30/4 (LK), och den 30/5 (LHJ). 
Ett upprört, varnande par observerades vid Björkarösund, Mörkö den 6/6 (PLt). 
Observationer tydande på en lyckad häckning gjordes vid Tisjön där 1 par med 1 1K sågs den 11/7 
(KEn), vid Sundsviks Hills viltvatten 1 par med 1 pulli/nyligen flygg den 25/7 (BKy) samt på Ledarön, 
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Mörkö där par i lämplig häckbiotop med 1 nyligen flygg sågs den 5/9 (PLt). 
 
Större flockar, >200 ex., under hösten sågs med 270 ex. vid Ledarön den 25/8 (PLt), med 370 ex. vid 
Sandasjön den 14/9 (SC), med 370 ex. vid Bokskogen, Mörkö den 18/9 (PLt) samt 500 ex. vid Mörkö 
k:a den 21/9 (MBt, SC). 
Höstens sista observation var 2 ex. som sågs dagligen sökande föda vid Stångarö, Turinge under tiden 
26/9 – 10/10 (IP). 
 

MINDRE STRANDPIPARE (Charadrius dubius) 
Under 1:a halvåret rapporterades denna art vid ett flertal tillfällen. 

Den första observationen blev ett par i lämplig häckningsbiotop den 3/5 vid Underås, Enhörna (LK). 

Därefter följde den 7/5 1 ex. vid Västerviken, Tullgarn (GA), 2 ex vid Tullgarnsnäs (JO, LW, BLj, BD) 

och 2 ex. vid Häggnäsviken, Tullgarn (UM). Den 8/5 1 ex. vid Skanssundet, N. Mörkö (UM). Vid 

Västerviken, Tullgarn hördes den 14/5 1 ex. (JE) och den 18/5 1 ex. (TS). Vid Pilkrogsviken, Järna 

observerades 2 ex. den 19/5 (JE, SC), 1 ex. den 20/5 (BLj) och 2 ex. den 22/5 (SB). Ett ex. 

observerades den 23/5 vid Fagersund, Mörkö (PLt) och från tornet vid Häggnäsviken 1 ex. den 25/5 

(EE).  Den 27/5 sågs 2 ex. vid Västerviken, Tullgarn (TS) och den 1/6 1 ex. vid Tullgarnsnäs (BLj, EE). 

Under sommaren gjordes en del observationer, nämligen:  Den 23/7 1 ex. vid Skanssundet, N. Mörkö 

(PLt), den 1/8 1 ex. vid Tullgarnsnäs (EE), den 2/8 1 ex. vid Häggnäsviken, Tullgarn (UM), den 6/8 1 

ex. vid Tullgarnsnäs (SS, StjOF utflykt), den 13/8 1 ex. vid Västerviken, Tullgarn (LKG, StjOF), den 18/8 

2 ex. vid Tunanäs, Mörkö (SC) och den 20/8 2 ex. vid Västerviken, Tullgarn (HN). 

 

STÖRRE STRANDPIPARE (Charadrius hiaticula) 
Årets första rapport kom den 14/4 med 1 ex. vid Tullgarnsnäs (MBt, SC). 

Under våren rapporterades inga större antal, som mest 7 ex. den 26/6 vid Tullgarnsnäs (SW). 

Lyckad häckning kunde konstateras på Tullgarnsnäs där 2 pulli med föräldrar rapporterades den 12/6 

(LGK). Från den 16/6 rapporterades ytterligare en kull med trol. blott dygnsgamla 3 pulli (LW). 

Under sommaren/hösten sågs som mest 8 ex. dels den 6/8 vid Tullgarnsnäs (SS, StjOF) och dels den 

20/8 vid Nora gård, Mörkö (PLt). 

Höstens sista rapport inkom den 23/9 med 2 ex. vid Tullgarnsnäs (BLj). 

 

LJUNGPIPARE (Pluvialis apricaria) 
Årets första observation gjordes den 22/4 med 6 ex. vid Nora gård, Mörkö (SB). 

Inga stora vårflockar rapporterades detta år, som mest syntes 16 ex. den 1/5 på Norra Mörkö (JO). 

Under sommaren/hösten observerades som mest 45 ex. den 17/8 vid Stav, Hölö (SC). 

Höstens sista rapport blev 1 ex. den 11/10 vid Hornöudd, Mörkö (PLt). 

 

KUSTPIPARE (Pluvialis squatarola) 
Under våren inkom några rapporter, vilka också blivit godkända av Rrk, nämligen 1 ex. den 18/5 vid 

Pilkrog, Järna (TS), 5 ex. den 28/5 vid Tullgarnsnäs (MNs) och 1 ex. den 2/6 vid Tullgarnsnäs (SC). 

Den 29/5 sträckte 25 ex. över Mikaelgården, Järna (AR) och 2 ex. över Tullgarnsnäs (MGl). Denna dag 

pågick ett intensivt vadarsträck över Sörmland. Som mest rapporterades ca 500 kustpipare över Ågesta 

på ett par timmar. Se även kustsnäppa nedan. 

Under hösten inkom 3 rapporter: 3 ex. den 18/8 vid Idala, Mörkö (SC), 2 ex. den 20/8 vid Nora gård, 

Mörkö (PLt) och 1 ex. den 22/10 vid Skanssundet, N. Mörkö (UM). 
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TOFSVIPA (Vanellus vanellus) 
Årets första rapport kom den 5/3 då 1 ex. siktades vid Hölö kyrka (JO) och 3 ex. vid Nora gård, Mörkö 

(CL). 

Årets största flockar observerades med 600 ex. den 13/8 vid Stav, Hölö (BR), 500 ex. den 31/8 och den 

5/9 vid Björkarösund, Mörkö (PLt), 700 ex. den 5/9 och 600 ex. den 28/9 vid Tullgarns alle (JE) samt 

610 ex. den 5/10 vid Yttereneby, Ytterjärna (JE). 

Höstens sista rapporter kom den 24/11 med 6 ex. vid Tullgarns alle (SC) och 1 ex. den 30/12 vid 

Sandasjön, Mörkö (HAn, BS). 

 

KUSTSNÄPPA (Calidris canutus) 
Fyra rapporter inkom detta år, den första från Tullgarnsnäs den 28/5 med 1 rastande hane (MNs). Den 

29/5 rapporterades från Tullgarnsnäs 25 ex. sträckande (MGl) och över Mikaelgården, Järna 10 

sträckande ex. (AR). Denna dag pågick som nämnts ett intensivt vadarsträck över Sörmland. Högsta 

antalet rapporterade kustsnäppor var 350 ex. över Skinnarviksberget, Södermalm. 

 Den fjärde rapporten kom den 5/9 med 2 adulta vid Häggnäsviken, Tullgarn (JE, SC, UM). 

 

SMÅSNÄPPA (Calidris minuta) 
Endast två observationer detta år, 1 ex. den 6 + 8/8 vid Tullgarnsnäs (SS, StjOF, HN). 

 

MOSNÄPPA (Calidris temminckii) 
Under våren gjordes följande observationer: 1 ex. den 8 + 10 + 13/5 vid Tullgarnsnäs (EE, MR, LS, 

AKh, SB), 5 ex. den 18/5 vid Pilkrogsviken, Järna (TS) och 6 ex. den18/5 vid Tullgarnsnäs (MBt), 1 ex. 

den 18/5 vid Västerviken, Tullgarn (TS), 8 ex. den 19/5 vid Pilkrogsviken, Järna (BLj)1 ex. den 25/5 vid 

Häggnäsviken, Tullgarn (EE) och 1 ex. den 27/5 också vid Häggnäsviken, Tullgarn (TS). 

Under sommaren/hösten gjordes tre observationer, nämligen: 3 ex. den 6/8 (SS) 2 ex. den 8/8 (HN), 

båda dessa vid Tullgarnsnäs, 1 ex. den 5/9 vid Skanssundet, Mörkö (PLt). 

 

SPOVSNÄPPA (Calidris ferruginea)  
Endast två rapporter inkom under året, båda från Tullgarnsnäs: 1 Adult den 9/7 (JGn) och 1 1K den 

13/8 (LGK, StjOF). 

 

KÄRRSNÄPPA (Calidris alpina) 
Det här årets första rapport kom med 1 ex. den1/6 från Tullgarnsnäs (EE, SC), därefter inkom ett 

fyrtiotal rapporter under tiden 23/6 -17/10, samtliga utom två, från Tullgarnområdet. De två avvikande 

kom från Mörkö. Det största rapporterade antalet kom den 5/7 med 24 ex. vid Tullgarnsnäs (KAn, HN). 

 

BRUSHANE (Philomachus pugnax) 
Årets första rapport kom med 6 ex. den 8/5 från Tullgarnsnäs (HAn). 

Under våren inkom ytterligare några få rapporter, samtliga från Tullgarnområdet, som flest noterades 

10 ex. den 16/6 (GA). 

Under hösten inkom närmare 100 rapporter. Största höstflockarna noterades med 31 ex. den 8/9 vid 

Björkarösund, Mörkö (PLt) och med 25 ex. den 21/9 vid Pilkrogsviken, Järna (LHJ). 

 

DVÄRGBECKASIN (Lymnocryptes minimus) 
Tre vårrapporter med vardera 1 ex. kom i år från Tullgarnsnäs: Den 27/4 (JE), den 28/4 (SB) och  
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den 9/5 (SC). 

Under hösten inkom endast en observation med 2 ex. den 5/10 vid Pilkrogsviken, Järna (JE). 

 

ENKELBECKASIN (Gallinago gallinago) 
Årets första observation gjordes den 6/4 med 1 ex. vid Sanda gård, Mörkö (JNs). 

Vårens största antal sågs vid Hågafältet, Mörkö med 8 ex. den 15/4 (UM). 

Revir eller spelande under häckningstid rapporterades enligt följande: 

Pilkrogsviken, Järna: Tiden 2/5 – 5/6 (LK, BT, LHJ, BLj). 

Simsjön, Hölö: Tiden 30/4 – 17/5 (BLj, LK, SW, PRn) 

Tullgarnsnäs: Tiden 3 + 6/5 (IP, BE, GA). 

Skanssundet, Mörkö: Den 3/5 (PLt). 

Parkudden, Lövsta, Enhörna: Den 3/5 (BT). 

Mikaelgården, Järna: Den 9/5 och den 30/5 (AR). 

Hjortsberga, Vårdinge: Den 10/5 (SW). 

Överenhörna: Den 21/5 (SS) 

Ånstasjön, Kämsta: Den 24/5 (SS) 

Sandasjön, Mörkö: Den 15/6 (EE) 

Hörningsholm, Mörkö: Den 16/6 (PRn). 

Största antalet vid höstflyttningen rapporterades från Häggnäsviken, Tullgarn med 15 ex. den 5/9 (UM, 

JE). 

Årets sista observation gjordes med 1 ex. den 18/12 vid Häggnäsviken, Tullgarn (UM). Detta är den 

näst senaste observationen enligt Svalan (senaste är den 21/12 år 2000). 

 
DUBBELBECKASIN  (Gallinago media) 
Detta år observerades 1 ex. den 23/9 vid Pilkrogsviken, Järna (SC, JE), 1 ex. den 29/9 vid 
Häggnäsviken, Tullgarn (SC, JE) och 1 ex. den 23/10 vid Pilkrogsviken, Järna (LHJ). 
 

MYRSPOV  (Limosa lapponica) 

Under våren inkom följande rapporter: 3 ex. sträckande den 29/5 vid Tullgarnsnäs (MGl) och ca 50 ex. 

sträckande över Mikaelgården, Ytterjärna (AR). Ett intensivt vadarsträck rådde över Sörmland denna 

dag. Högsta antalet rapporterade myrspovar var ca 700 ex. över Ågesta och bl.a. 150 ex. öster 

Skanssundet.  

Även 2 ex. rastande den 30/5 vid Tullgarnsnäs (JE, HN, MNs). 

Under höststräcket rapporterades 1 ex. den 22/8 (JW), 1 ex. den 23/8 (BLj) och 1 ex. den 26/8 (UM, 

BLj), samtliga vid Pilkrogsviken, Järna. 

 
SMÅSPOV  (Numenius phaeopus) 
Fyra observationer gjordes under vårsträcket, nämligen: 1 ex. den 1/5 vid Tullgarnsnäs (SB), 2 ex. den 

6/5 vid Häggnäsviken, Tullgarn (UM), 2 ex. den 7/5 vid Tullgarnsnäs (JO, LW) och 3 ex. den 11/5 vid 

Tullgarnsnäs (MS, SC). 

 

STORSPOV (Numenius arquata) 
Ett flertal observationer gjordes det första halvåret, nämligen vid Skanssundet, Mörkö: 1ex. den 10/4 

(GAv), 1 ex. den 13/4 (SC, JE), 1 ex. den 23/4 (UM), 1 ex. den 24/4 (PLt), 1 ex. den 28/4 (PLt). På 

Mörkö: 1 ex. den 14/4 (NK), 5 ex. den 19/4 (NK). Vid Sandasjön, Mörkö: 1 ex. den 14/4 (PLt) Vid 
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Pålsundet, Mörkö: 2 ex. den 20/4 (BLj). Vid Tullgarnsnäs: 1ex. den 25/4 (SB), 5 ex. sträckande den 1/5 

(SB), 1 ex. den 24/5 (KEJ), 1 ex. den 2/6 (SC), 1 ex. den 18/6 (BR, SS), 1 ex. den 23/6 (SC), 1 ex. den 

26/6 (SW, JW), 11 ex. sträckande den 27/6 (HBl). Vid Häggnäsviken, Tullgarn: 3 ex. den 26/4 (SB), 1 

ex. den 30/4 (PLt) och vid Hörningsholm, Mörkö 1 ex. den 1/5 (PLt). 

Under sommaren/hösten rapporterades 1 ex. den 6/7 vid Tullgarnsnäs (JNi), 1 ex. den 31/7 vid 

Björkarösund, Mörkö (PLt), 1 ex. den 6/8 vid Tullgarnsnäs (SS, StjOF), 2 ex. den 15/8 vid 

Pilkrogsviken, Järna (PRn), 1 ex. den 20/8 vid Björkarösund, Mörkö (PLt), 1 ex. den 24/8 vid 

Hörningsholm (JE, SC) och 3 ex. sträckande den 2/9 vid Tullgarnsnäs (HN). 

 

DRILLSNÄPPA (Actitis hypoleucos) 
Spelande individer eller andra tecken på möjlig häckning gjordes på följande platser: 

Eklundsnäs, Tveta: 3 ex. den 27/4 (SB). Detta var också årets första rapport. 

Farfars udde, N.Yngern: Den 7/5 (HH). 

Kvedesta, Lanaren: Den 8/5 (LM) 

Ångbåtsbryggan, Överenhörna: Den 21/5 (SS). 

Skanssundet, Mörkö: Den 30/5 (MNs) 

Mikaelgården, Järna: Den 1/6 (AR). 

Örbacken, Bränninge naturområde: Den 5/6 (BLj) 

Bommersvik, Nykvarn: Den 17/6 (BLj). 

Södra Yngern, Nykvarn: Den 17/6 (BLj). 

Egelsviken, Mörkö: Den 2/7 (BLj). 

Tullgarnsnäs: Den 13/7 (WE, IÅb). 

Årets sista rapport kom den 16/7 med 2 ex. från Tullgarnsnäs (SC). 

 

SKOGSSNÄPPA (Tringa ochropus) 
Årets första rapport kom med 1 ex. den 10/4 vid Skanssundet, Mörkö (PLt). 

Spelande individer eller andra tecken på möjlig häckning gjordes på följande platser: 

Farfars udde, Yngern, Turinge: Den 23/4, den 31/5 och den 8/6 (HH). 

Simsjön, Hölö: Den 25/4 och den 30/4 (BLj). 

Sjöbacka, Turinge: Den 30/5 (LM) 

St. Envätten, Vårdinge: Den 28/4 (SS). 

Logsjön, Överjärna: Den 1/5 (LHJ) 

Almnäs viltvatten, Tveta: Den 1/5 (MWm), den 21/5 (SS), den 27/5 (LK, MWm) och den 2/7 (SS). 

Turinge kyrka: Den 1/5 (HH), den 8/6 (LJ) 

Parkudden, Lövsta, Enhörna: Den 3/5 (BT). 

Lina lersjö, Södertälje: Den 10/5 (BLj). 

Årby, Turinge: Den 22/5 (LM) 

Kålsö, Mörkö: Den 26/5 (MBt, SC). 

Kiholms våtmark, Södertälje: Den 27/5 (LK, MWm). 

Mikaelgården, Ytterjärna: Den 1/6 (AR) 

Kvedesta, Tveta: Den 2/6 (LM). 

Västerviken, Tullgarn: Den 5/6 (HN). 

Ånstasjön, Turinge: Den 2/7 (SS). 

Årets sisa rapport kom med 1 ex. den 27/8 från Tullgarnsnäs (PKy, StjOF). 
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SVARTSNÄPPA (Tringa erythropus) 
Årets första rapport kom den 27/4 med 2 ex. från Norakärret, Mörkö (SC). 

Under vårflyttningen gjordes inga observationer med stora antal. 

Sommar/höst gav ett 35-tal rapporter, övervägande delen från Tullgarnområdet. 

Ansamlingar av 10 ex. eller fler noterades med: 10 ex. den 20/8 (SS, StjOF), 15 ex. den 20/8 (HN, NK), 

16 ex. den 24/8 (JE, SC), 18 ex. den 25/8 (PLt), 11 ex. den 29/8 (HN, JE) samtliga vid Tullgarnsnäs. 10 

ex. den 7/9 och 12 ex. den 15/9 (SC) båda vid Häggnäsviken, Tullgarn. 

Årets sista rapport kom med 2 ex. den 5/10 vid Häggnäsviken (JE, SC). 

 

GLUTTSNÄPPA (Tringa nebularia) 
Årets första rapport kom med 1 ex. den 22/4 från Häggnäsviken, Tullgarn (SB). 

Under våren inkom ett drygt 30-tal rapporter, de flesta från Tullgarnområdet och från Mörkö. 

De största antalen rapporterades med 11 ex. den 4/5 och med 10 ex. den 5/5, båda vid Norakärret, 

Mörkö (SC). 

Sommar/höst gav ett 65-tal rapporter med som flest 8 ex. den 6/8 vid Tullgarnsnäs (SS, StjOF) och 6 

ex. den 1/7 vid Häggnäsviken (LG). 

Årets sista rapport blev 1 ex. den 29/10 vid Häggnäsviken, Tullgarn (HN) 

 

GRÖNBENA (Tringa glareola) 
Årets första observation gjordes den 27/4 med 3 ex. vid Tullgarnsnäs (JE). 

Vårens högsta antal rapporterades med 50 ex. den 7/5 vid Häggnäsviken, Tullgarn (SB, UM) och 30 

ex. den 27/6 vid Tullgarnsnäs (BO). 

Sommar/höst gav ett 25-tal rapporter, dock inga större antal, det högsta var 10 ex. den 6/8 vid 

Tullgarnsnäs (SS, StjOF). 

Årets sista rapport kom den 26/8 med 1 ex. vid Pilkrogsviken, Ytterjärna (UM). 

 

RÖDBENA (Tringa totanus) 
Årets första rapport kom den 14/4, då 1 ex. siktats både vid Pålsundet, Mörkö, Västerviken, Tullgarn, 

Tullgarnsnäs och Skanssundet Mörkö (AS, GA, MBt, SC, HAn, PLt). 

Spelande individer eller andra tecken på möjlig häckning gjordes på följande platser: 

Skanssundet, Mörkö: Den 20/4 – 2/5 (PLt, AF, UM) 

Pilkrogsviken, Ytterjärna: Den 30/4 -5/6 (BLj, PKy, TS). 

Tullgarnsnäs: Den 5/5 – 14/7 (PKy m. fl.). 

Mikaelgården, Ytterjärna: Den 17/5 (AR). 

Dåderösund, Mörkö: Den 31/5 (PLt) 

Björkarösund, Mörkö: Den 6/6 och den 17/6 (PLt) 

Egelsviken, Mörkö: Den 2/7 (BLj). 

Pulli observerades med 2 ex. den 2/7 vid Västerviken, Tullgarn (PLt), 1ex. den 6/7 vid Tullgarnsnäs 

(JNi) och 2 ex. den 21/7 vid Tullgarnsnäs (LJ). 

Årets sista rapport kom med 2 ex. den 13/8 vid Tullgarnsnäs (LGK, StjOF utflykt). 
 

DVÄRGMÅS (Larus minutus) 
På våren observerades 1 adult den 9/5 vid Tullgarnsnäs (SC, MLg). 

Under hösten gjordes detta år ett flertal observationer nämligen: 

Västerviken, Tullgarn: 1 1K den 4/10 (CL), 6 ex. den 13/10 (GA), 13 ex. den 19/10 (SC, MBt), 1 ex. den 
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20/10 (EE). 

Södra Mörkö: 1 Adult den 5/10 (JSk) 

Pålsundet, Mörkö:  1 1K den 5/10 (JE, SC). 

Häggnäsviken, Tullgarn: 1 Adult och 3 1K den 17/10 (HN), 9 ex. den 27/10 (SC), 1 adult den 10/11 

(SC). 

Egelsviken, Mörkö: 11 ex. den 26/10 (MBt), 3 ex. den 17/11 (SC). 

Tullgarnområdet: 1 1K den 23/10 och 4 1K den 29/10 (HN). 

Skanssundet, Mörkö: 1 Adult den 2/11 (SB), 1 1K den 10/11 (ZS, JSc) 

Salsudd, Mörkö: 2 ex. den 2/11 (SC, PLt). 

Tullgarnsnäs: 1 ex.den 6/11 (PLt), 2 ex. den 18/11 (CJM), 1 1K den 18/11 (HN). 

Kommentar: Betydligt flera observationer av denna art jämfört med tidigare år. Ovanligt höga antal har 

under hösten rapporteras även från Sörmlandskusten och Hjälmaren. 

 

SKRATTMÅS (Larus ridibundus) 
Vid Sundsviks Hills viltvatten, Turinge rapporterades kolonier den 14/4 med 150 individer (BKy), den 

2/5 100 ex. (HH) och den 4/5 230 ex. (LJ). Detta är något mindre antal än i fjol. 

Pulli rapporterades härifrån med 10 ex. den 21/6 (BKy), 40 ex. den 24/6 (LJ), 47 ex. den 30/6 (BKy) och 

105 ex. den 2/7 (BKy). 

Från Simsjön, Hölö rapporterades 120 ex. den 16/4 (JW, SW), 200 ex. den 20/4 (BT), den 2/5 (SB, 

StjOF) och den 4/5 (SW). 150 ex. den 23/5 (AR). Detta är ungefär samma antal som i fjol. 

Från Logsjön, Järna kom i år ingen rapport. 

Den största rapporterade ansamlingen kom med 1400 ex. den 18/4 från Nora gård, Mörkö (JE). 

 

SILLTRUT (Larus fuscus) 
Årets första rapport kom med 2 ex. den 6/4 på Mörkö (UHr). 

Vid en tärnkoloni i Hallsfjärden observerades i lämplig biotop 1 ex. den 3/5 och 6 adult den 1/6 (AF). 

Individer i lämplig biotop rapporterades vidare från: Litet skär i Hallsfjärden med 1 par den 26/5 (UM), 8 

adult den 28/5 vid Krutholmen, Södertälje (TV, BSg), 1 ex. den 30/5 vid Limpan, Ridön, Enhörna (TV), 

1 ex. den 30/5 vid Munken, Prästfjärden, Enhörna (TV), 1 ex. den 30/5 vid Majskär, Ridön, Enhörna 

(TV, BSg), 1 ex. den 22/6 vid Stensättra, Turinge (LJ). 

Ruvande individer rapporterades med 1 ex. den 9/5 från Halls holme, Södertälje (ADu) och ca 40 ex. 

den 28/5 vid Bergskär, Enhörna (TV, BSg). 

 
SKRÄNTÄRNA (Sterna caspia) 
Ett flertal observationer gjordes under våren/sommaren, med absolut övervikt från Tullgarnområdet, 

huvudsakligen Näset, och under tiden 20/4 – 23/7. Oftast rapporteras 1-2 fåglar, dock 4 ex. den 23-

25/4 (HN, SBe), 9 ex. den 28/4 (EE), 8 ex. den 29/4 (VT), 7 ex. den 1/5 (SC, JE) och 4 ex. den 5/5 (CL, 

PKy). Enda rapporten om 1K-fåglar är 2 ex. den 23/7 (PLt). 

Från Skanssundet, Mörkö kom följande rapporter: 1 ex. den 15/4 (UM), 3 ex. den 18/4 (UM, JE), 1 ex. 

den 20/4 (SC, MBt), 1 ex. den 28/4 (AF m. fl.), 1 ex. den 8/5 (UM, MBt, SC). 

Från andra områden rapporterades: 1 ex. den 11/4 vid Pålsundet, Mörkö (SB), 1 ex. vid Påsundet, 

Mörkö den 14/4 (AS), 1ex. den 20/4 vid Brandalsund, Ytterjärna (AR) och 1 ex. den 3/6 vid Kålsö, 

Mörkö (PLt). 
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SVARTTÄRNA (Chlidonias niger)      

En rapport med 1 ex. inkom den 28/4 från Skanssundet, Mörkö (PLt). 

Detta är det fjärde fyndet i vårt område och det första utanför Tullgarnområdet. 

 
SILVERTÄRNA (Sterna paradisaea) 
Från Tullgarnsnäs inkom 18 rapporter under tiden 1/4 - 21/7 om som mest 10 ex. den 8 + 10/5 (AJs, 

MÅ, AKh), 6 ex. den 7/5 (BLj), 5 ex. den 3/5 (HAn) och 21/6 (SC) samt 4 ex. den 9/5 och 23/6 (SC). 

Den 25/5 rapporterades 1 ruvande par (HN). Inne från Häggnäsviken föreligger också 5 rapporter med 

som mest 3 ex. den 30/4 (PLt). 

Från Mörkö rapporterades vid Skanssundet 2 ex. den 30/4 samt 2-4/5 (UM, AF, PLt, JE) och 1 ex. den 

15/6 (BSs) samt från Egelsvik 1 ex. den 19/5 (SC). 

Från Mikaelgården, Ytterjärna rapporterades 1 ex. den 11/5 (AR). 

 

FISKTÄRNA (Sterna hirundo) 
Årets högsta antal rapporterades med 175 ex, varav ca 90 ruvande, den 28/5 vid Bergskär, 

Ytterenhörna (TV, BSg). 

 

SKOGSDUVA (Columba oenas) 
Årets första observation gjordes den 1/3 med 2 ex. vid Sandasjön, Mörkö (PLt). 

Vårens största flock noterades den 10/3 med 84 ex. vid Idala, Mörkö (LW, SC, JE). 

Spelande individer och/eller permanent revir noterades enligt följande: 

Mörkö: 

Bokskogen: 1 ex. den 6/3 och 1 ex. den 26/3 (PLt), 1 ex. den 2/6 (SW), 2 ex. den 2/7 och 

2 ex. den 23/7 (PLt). 

Ledarön: 1 ex. den 9/3 (PLt). 

Sandasjön: 1 ex. den 11/3 och 26/3 (PLt), 1 ex. den 13/6 (UM). 

Hörningsholm: 1 ex. den 16/3 och 26/3 (PLt), 1 ex. den 4/4 och 2/6 (SW). 

Salsudd: 1 ex. den 23/3 och 28/3 (PLt). 

Kålsö: 1 ex. den 2/4 (PLt), 2 ex. den 6/5 (JE). 

Pålsundet: 1 ex. den 20/4 (BLj) 

Tullgarnområdet: 

Djurgården, Tullgarn: 1 ex. den 29/3 (HN), 2 ex. den 27/5 (SB) och 3/7 (EE) 

Slottsparken: 1 ex. den 23/4 (HN), den 6/5 och 24/5 (UM), 2 ex. den 27/5 (SB), 1 ex. den 

9/7 (UM). 

Norasjön: 1 ex. den 24/5 (UM) och 5/6 (HN). 

Tullbotorp: 1 ex. den 24/5 (UM) 

Tullgarns allé: 2 ex. den 5/6 (HN). 

Häggnäsviken: 1 ex. den 25/6 (UM) och 27/6 (LG). 

Hölö utom Tullgarnområdet: 

Simsjön: 1 ex. den 15/3 (BLj). 

Vårdinge: 

Mölnboskogen: 1 ex. den 1/4 (SW). 

Hjortsberga: 1 ex. den 1/4 (SW). 

Övriga församlingar: 

Sundsviks Hills viltvatten, Turinge: 1 ex. den 1/4 (BKy) och 4/5 (LJ) 
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Överenhörna: 1 ex. den 3/5 (UM). 

Eknäs, Tveta: 1 ex. den 19/5 (LM). 

Pilkrogsviken, Ytterjärna: 1 ex. den 20/5 (BLj). 

Den största höstflocken noterades den 2/10 med 30 ex. vid Sandasjön, Mörkö (PLt). 

 

RINGDUVA (Columba palumbus) 
Detta år bjöd på fyra rapporter under januari- februari nämligen: 1 ex. den 1/1 vid N.Mörkö (NK), 1 ex. 

den 1/2 vid Södertälje Södra (SC), 2 ex. den 8/2 vid Dåderösund, Mörkö (PLt) och 1 ex. den 9/2 vid 

Logsjövägen, Järna (LHJ). 

Vårens största flock noterades med 200 ex. den 13/5 vid Yttereneby gård, Ytterjärna (LHJ). 

Största höstflocken rapporterades med 1000 ex. den 5/10 vid S. Mörkö (JSk). 

Årets sista rapport kom med 1 ex. den 26/10 vid Tullgarnområdet (LHJ). 

 
TURKDUVA (Streptopelia decaocto) 
Även i år inkom ett antal rapporter från Hertig Carls väg i Södertälje och under årets båda första 

månader observerades här, vid olika tillfällen, 1, 2 eller 3 ex. (JO, GFs, SC, JEE, LG, AW, EE, TS, GL, 

UM, HN, AN, GAv, CAk).  Dessa individer sågs sedan under samtliga månader med mellan 1 och 3 

individer. Vid ett tillfälle i november rapporterades 4 ex., nämligen den 26/11 (GAv). 

Den 15/5 rapporterades dessutom 1 ex. vid Logsjövägen, Järna (LHJ). 

 
GÖK (Cuculus canorus) 
Spel/Permanent revir rapporterades från följande platser: 

Mörkö: 

Kålsö: den 6/5 och 24/5 (JE), den 3/6 (PLt), den 15/6 (JE). 

Hörningsholm: den 10/5 (AR), den 2/6 (SW). 

Aspbacken: den 12/5 (MBt) 

Dåderösund: den 16/5, 20/5, 23/5 och 28/5 (PLt), den 6/6 (JE), den 12/6 (PLt). 

Sandasjön: den 23/5 (SB), den 30/5 (LS), den13/6 (UM), den 15/6 (EE), den 16/6 (PRn) 

och den 17/6 (AKh). 

Norrängs viltvatten: den 23/5 (PLt). 

Björkarösund: den 30/5 (HH) 

Ekö: den 5/6 (PLt). 

Järna: 

Vattgruvmossen, Överjärna: den 7/5 (SW), den 13/6 (JE), den 22/6 (SWr) 

Mikaelgården, Ytterjärna: den 10/5 och 1/6 (AR). 

Bredäng, Överjärna: den 12/5 (AJs, MÅ) 

Logsjön, Överjärna: den 12/5 (LHJ) 

Pilkrogsviken, Ytterjärna: den 20/5 (BLj), den 21/5 (LHJ), den 28/5 (BLj), den 1/6 (BT), 

den 5/6 (BLj) 

Ulvsundet, Ytterjärna: den 25/5 (JE, SC). 

Svalsättersjön, Överjärna: den 30/5 (LHJ). 

Hölö (utom Tullgarnområdet) 

Simsjön: den 7/5 (BLj), den 17/5 (PRn), den 23/5 (AR), den 28/5 (SW). 

Skilleby: den 11/6 (BLj). 
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Tullgarnområdet:  

Rapporter från flera platser och ett flertal rapportörer mellan den 9/5 och den 30/6 

Övriga områden: 

Lina våtmark Södertälje: den 10/5 (BLj), den 22/5 (BT), den 7/6 (BLj). 

Gärtuna, Östertälje: den 19/6 (PWj). 

Nykvarn, Turinge: den 11/5 (MS) 

Farfars udde, N. Yngern, Turinge: den 9/5 och 11/5 (HH). 

Bommersvik, Turinge: den 9/6 (LJ) 

Stångarö, Turinge: den 11/6 (IP). 

Kvedesta, Tveta: den 14/6 (LM). 

Öbacken-Bränninge, Tveta: den 11/6 (BLj) 

Almnäs, Tveta: den 21/5 (SS) 

Ånstasjön, Turinge: den21/5 och 2/7 (SS) 

Sundsvik, Turinge: den 14/5 (MS). 

Visbohammar, Vårdinge: den 20/5 (KEn) 

Acksjön,Vårdinge: den 15/6 (JE) 

 

BERGUV (Bubo bubo) 

Två observationer av denna art inkom i år, nämligen: 1 ex. den 9/7 på Mörkö (AWb) och 1 ex. den 

19/11 vid Tullgarns slott (SW). 

 

HÖKUGGLA (Surnia ulula) 

I år kom rapporter från två olika ställen i vårt rapportområde, nämligen: Jullen, Vårdinge: den 23/2 

(SW), den 24/2 (SC, JE), den 27/2 (SW), den 28/2 (SS, LS) och från Löten, Mörkö tiden 3/3 - 7/3 (RH, 

TA, AR, BR, SB m. fl.). 

Rimligen är det frågan om två olika individer varför dessa är den tredje och fjärde observationen i vårt 

område sedan 1993 då 1 individ sågs i Nöckna, Mörkö. År 2009 observerades 1 individ också vid 

Löten, Mörkö. 

Kommentar: Stora delar av sydsverige ”invaderades” av hökugglor i slutet av 2012 och framför allt i 

början av 2013. 

 

KATTUGGLA (Strix aluco) 
Spel/permanent revir noterades enligt följande (kronologiskt): 

Aspbacken, Mörkö: den 14/1 och 15/1 (MBt) 

Mörkö kyrka: den 14/1 (MBt) 

Solåkra, Ytterjärna: den 1/3 (SHL) 

Skillebyholm, Hölö: den 4/3 (SHL). 

Sundsviks Hills viltvatten, Turinge: den 5/3 och 1/4 (BKy). 

Farfars udde, Yngern, Turinge: den 7/3, 23/5 och 4/6 (HH). 

Tveta: den 24/3 (MAJ). 

Hörningsholm, Mörkö: den 4/4 (SW), den 14/4 (PLt), den 9/5 (UM). 

Sandasjön, Mörkö: den 14/4 (PLt). 

Stångarö, Turinge: den 20/4 (IP). 

Salsudd, Mörkö: den 28/4 (PLt). 
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Slottsparken, Tullgarn: den 30/4 (PLt). 

Vattmossgruvan, Järna:den 1/5 (JO). 

Viksberg, Östertälje: den 1/5 (SS). 

Lina Lersjö, Södertälje: den 14/5 (BT). 

Mikaelgården, Ytterjärna: den 29/5 och 11/10 (AR). 

Tysslinge, Östertälje: den 13/6 (PWj). 

 

Bo med hörda ungar eller pulli nyligen flygga noterades enl. följande: 

Slottsparken, Tullgarn: den 29/5 (JE), den 2/7 (HN), den 9/7 (UM) den 21/7 (TAb) och vid 

Dåderösund, Mörkö: den 29/5 (JE), den 6/6 (PLt). 

 

HORNUGGLA (Asio otus) 
Bo med hörda ungar rapporterades den 13/6 från Snorp, Järna (JE). 

 

NATTSKÄRRA (Caprimulgus europaeus) 
Ett antal rapporter inkom i år nämligen: 

Yngsviken, Vårdinge: 3 ex. den 7/6 (JO), 2 ex. den 16/6 (JE). 

Stora Alsjön, Vårdinge: 3 ex den 11/6 (SB, StjOF), 2 ex. den 12/6 (EP), 1 ex. den 16/6 

(JE),4 ex. den 23/6 (LJ, LHJ), 2 ex. den 25/6 (KK, EJs), 5 ex. den 26/6 (LJ). 

Acksjön, Vårdinge: 1 ex. den 15/6 (JE). 

Sjunda gård, Vårdinge: 1 ex. den 25/6 (KK, EJs). 

Ensta-Grönvik, Järna: 1 ex. den 16/6 (JE), 1 ex. den 25/6 (KK, EJs). 

Bommersvik, Turinge: 1 ex. den 11/6 (EP), 1 ex. den 25/6 (KK, EJs). 

Vattgruvmossen, Överärna: 3 ex. den 12/6 (JE). 

 

Kommentar: Ovanligt gott om rapporterade fåglar. I hela området avgränsat av Södra Yngern – 

Sjundasjön – Trönsjön – Ogan rör det sig uppskattningsvis om cirka 8 olika spelande skärror. 

Dessutom 3 ex. kring Vattgruvmossen strax nedan linjen Trönsjön – Ogan. Om alla rapportörer anger 

riktning och ungefärligt avstånd (”nära”, ”svagt” e.d.) kan en bättre skattning göras kommande år. 

 
KUNGSFISKARE  (Alcedo atthis) 

Ett ex. observerades rastande den 22/9 vid Pilkrogsviken, Ytterjärna (LHJ, UM). Denna rapport är 

godkänd av Rrk. 

 

GÖKTYTA (Jynx torquilla) 
I år har över 70 rapporter inkommit (50 förra året), den första från Hjortsberga, Vårdinge den 20/4 (LM). 
 

Av rapporterna är nästan 30 från Tullgarnsnäs och då under perioden början av maj-
början av juni förutom en notering från den 25/6. Från övriga Tullgarnområdet två rapporter från 
Norasjön den 18/5 och 5/6 (= permanent revir, PLa, HN), en rapport från Slottsparken den 23/4 (HN), 
och permanent revir rapporterat från Skyttorp den 4-20/5 (SB, JE) och Häggenäs gård 2/5 (SB). 

Från Mörkö: Ledarön den 28/5 och Bokskogen den 31/5 (båda PLt), Hörningsholm den 
9/5 och 20/5 (UM, JE), Kalkberget den 3/5 (HAn), norr Slessberget den 23/5 (PLt) samt Kålsö den 24/5 
(JE). Flera av dessa från slutet av maj är troligen permanenta revir även om de inte följts upp med 
återbesök. 

Viksberg, Östertälje: Revir under maj, flygg unge den 4/7 på Hägervägen (SS). 
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Lina, Södertälje: Flera rapporter om spelande i reservatet i maj (BT, BLj) och 9 pulli i holk 
redan den 24/5 (LM). 

Permanent revir rapporterat från Långsjön, Vårdinge den 16/6 (MC). 
Almnäs, Tveta: Rapport från den 21/5 och 2/7 tyder på permanent revir (SS). 

 
Enstaka rapporter, oftast i början av maj, om spelande fåglar också från Västergård (SB) och 
Södertälje hamn (SC), Stensättra (LJ), Årby (LM), Ånstasjön (SS) och Turinge kyrka (MS) , Eklundsnäs 
(SB) och Öbacken (LM) i Tveta, Långbro (SW), Hjortsberga (LM) och Näsby gård (KEn) i Vårdinge, 
Skabro träsk, Ytterenhörna (LK) samt Ytterjärna (SHL) och Mikaelgården i Ytterjärna (AR). 
 

MINDRE HACKSPETT (Dendrocopos minor) 
Cirka 80 rapporter varav ca 55 under häckningstid (slutet mars-juni) är likvärdigt med föregående år. 

Av dessa är ca 35 från Tullgarnområdet, varav hälften från Näset, de flesta andra från 
Häggnäsviken/Slottsparken. Två rapporter också från Norasjön den 21/4 och 18/5 (JE, PLa). 

Även i år förvånansvärt få rapporter från Mörkö: Sanda gård den 10/4 (PLt), Skanssundet 
den  9/5 (UM) och Dåderö gård den 28/3 (PLt). Varför rapporteras det så mycket från Tullgarnsnäs och 
så lite från Mörkö (gäller även göktytan)?! 

Från Lina, Södertälje fyra rapporter i bästa häckningstid, 28/4 – 10/5 (CN, BT, BLj) 
Övriga rapporter under häckningastid: Simsjön, Hölö (BT, BLj), Brunnsäng och 

Tallhöjdsvägen i Östertälje (KN, JO), Eklundsnäs och Scania Syd, Tveta (SB, GAv), Vaskhusviken, 
Ytterjärna (SB), S. Yngern, Turinge (BLj), Hjortsberga och Näsby, Vårdinge (KEn, SW) och Viksberg, 
Östertälje (permanent revir, SS). 
 

TRÄDLÄRKA (Lullula arborea) 
Tjugotvå rapporter i år är visserligen bättre än förra årets 12, men ändå färre än åren innan (ca 30). 
 
Upprepade rapporter från tre lokaler; Skyttorp, Tullgarn den 26/4-5/5 (SB, PLt, PKy), Axvik, Mörkö den 17/4-3/5 
(PLT) samt Vattgruvmossen, Överjärna den 1-7/5 (JO, SW) 
 
Övriga rapporter under häckningstid: 
Mörkö: Bokskogen (norr) den 20/4 (PLt), Botten den 13-14/4 (SC, JE, AS), Kålsö 25/4 (PLt). 
Hölö: Häggenäs gård den 22/4 (SB). 
Överjärna: Billsta den 11/4 (KEn), Långmossen den 18/6 (LK), Saltå kvarn den 6/4 (HT). 
Överenhörna: Hammarbyträsk den 22/7 (LJ). 
Ytterjärna: Mikaelgården den 15/5 (AR). 
 
Det hade varit önskvärt om rapporterna från april följts upp med återbesök en vecka senare för att avgöra om 
fåglarna var tillfälliga genomflyttare eller ej! 
 
En enda höstobservation, 1 förbiflygande Sanda gård, Mörkö den 26/10 (SC).  
 

SÅNGLÄRKA (Alauda arvensis) 
Årets första rapporteras från Löten, Mörkö den 6/3 (PLt).  
 

BACKSVALA (Riparia riparia) 
Från den kända häckplatsen vid Hummelmora rapporterades 20 ex. den 22/6 (JE). 
I övrigt bara strörapporter om födosökande eller förbiflygande enligt följande. Ett ex. om ej annat anges. 
4 ex. Tullgarnsnäs den 9/5 (IJ), 6 ex. Svalsättersjön, Överjärna den 4/6 (LHJ), Tullgarnsnäs den 13/8 (LGK), 
Västerviken den 17/8 (SC) och Nykvarn den 7/7 (JO). 
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SIBIRISK PIPLÄRKA (Anthus hodgsoni) 
En sökning i Artportalen visar att observationen av denna art 2012 inte ligger kvar, vilket innebär att 
antingen har ingen rapport kommit in till Rk eller att den inte godkänts.  Detta innebär i sin tur att den 
inte är ”officiellt” iakttagen i vår kommun. 
 

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA (Anthus cervinus) 
Flera rapporter från Hågafälten/Idala, Mörkö den 14-17/9 med som mest 3 rastande (SC, JE, SB). Ensamma 
fåglar också rapporterade enligt följande: Häggnäsviken den 29/8 (JE) och 1/9 (SC, MBt), Sandasjön den 31/8 
(SC), Björkarösund den 5/9 (PLt) samt Stav, Hölö den 8/9 (SC, JE). 
 

GULÄRLA (Motacilla flava) 
Våren: 
Från vår klassiska lokal, Tullgarnsnäs endast en rapport om en hane den 1/5 (SB). Västerviken blev årets lokal 
för arten: 1 ex. den 25/4 (SS, SB), 2-3 ex. den 1-6/5 (JE) och av nordlig ras (thunbergi) 10 ex. den 14/5 (JE), 6 
ex. den 16/5 (SB) och 1 ex. den 18/5 (TS). 
Från Pilkrogsviken också flera rapporter; En stationär fågel den 30/4-5/6 (BLj), 4 ex. den 1/6 (BT) och en 
thunbergi den 19/5 (JE). 
Dessutom en rastande Norasjön den 18/5 (PLa) och en sträckande norr över Sandasjön den 10/5 (MBt) 
I augusti fyra rapporter om 1 ex. från Tullgarnsnäs tiden 6-21/8 (SS, HN, AF, AWb) och en från norra Mörkö den 
31/8 (SC) om en rastande fågel. 
 

CITRONÄRLA (Motacilla citreola) 
Den 5/5 upptäcktes en hane ute på Tullgarnsnäs (PKy). Det skulle visa sig vara inledningen på Sveriges första 
art-rena häckning! Se separat artikel tidigare i årsrapporten. 
 

FORSÄRLA (Motacilla cineria) 
Ingen rapport av arten i år. Har setts ungefär vartannat år på senare år. 
 

SÄDESÄRLA (Motacilla alba) 
Första vårobservationen först den 11/4 vid Mikaelgåren (AR) denna rekordkalla första halva av april. 
 

SIDENSVANS (Bombycilla garrulus) 
Endast enstaka individer rapporterades i början på året. Största flock, 30 ex. flög förbi Igelstaviken den 3/3 (UM). 
På hösten sågs de största flockarna, ca 100 ex. den 1/11 i Järna (MBt) och Geneta (SB). 
 

STRÖMSTARE (Cinclus cinclus) 
Vid Ålö, Tveta som mest 4 ex. den 22/2 (SB) och 2 ex. den 26/1 (CN). En individ även sedd vid 5 tillfällen den 
2/1-3/3 (JO, MS, SS, LS, AEs). 
Vid Moraån (syd 57:an), Överjärna åtta rapporter under tiden 24/1-15/3 (BLj, LHJ) av 1 ex. (2 ex. den 15/3). 
Övriga observationer under vintern/våren: Nykvarn den 2/1 (HH), 2 ex. Karlberga (ristipp), Södertälje 
den 12/1 (TS, CK) och Svalsättersjön den 17/1 (LHJ). 
 
På hösten 1 ex. vardera vid: 
Sätraån,Turinge den 17/11 (SW), Sundsviks kvarn, Turinge den 24/11 (BKy) och Bränningeån, Tveta den 20/12 
(JE). 
 

GÄRDSMYG (Troglodytes troglodytes) 
Två januari-observationer: Kalkberget, Mörkö den 1/1 (MBt) och Nibble, Vårdinge den 4/1 (BK). 
 
Från häckningstid 31 rapporter, några fler än förra året: 
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Minst 4 permanenta revir vid Kvedesta, Tveta (LM), minst 3 revir Eknäs, Tveta (LM) och 2 revir Sjöbacka, 
Turinge (LM). 
 Säkra eller nästan säkra revir också vid Tullgarnsnäs, Salsudd, (PLt) och Skanssundet, Mörkö (UM), Lina lersjö, 
Södertälje (BT, BLj), Farfars udde, Turinge (HH) och Logsjön, Överjärna (LHJ) samt Årby, Turinge (LM).  
Minst 4 sjungande på en sträcka av 3 km vid var och en av två lokaler, norr Måsnaren respektive Påldalen, 
Turinge (SB). 
Enstaka sjungande fåglar också på ytterligare tio lokaler under häckningstid. 
 
Rapporterna från två av redaktörerna (LM, SB) indikerar att stammen är stabil även efter den långa vintern 
2012/13. 
 
Under hösten 12 rapporter under november och 8 under december med som mest 4 ex. vid båtklubben, 
Östertälje den 10/12 (TS, RKm). 
 

RÖDHAKE (Erithacus rubecula) 
En individ övervintrade framgångsrikt vid matning på Tomtevägen, Södertälje tiden 3/2-24/3 (LS). En 
individ rapporterades från Enegärdet, Överjärna den 24/1 (LHJ). Mer tveksamt om den senare således 
klarade vintern. 
 
I december rapporter från tre lokaler om 1 ex.; Östertälje båtklubb den 8/12 (EE, MKa), Egelsviken, 
Mörkö den 15/12 (MBt) och Tomtevägen, Hagaberg den 11 och 20/12 (LS). 
 

NÄKTERGAL (Luscinia luscinia) 
Näktergalen tillhör enligt ”Fåglarna i Södertäljes omgivning – antal och förekomst”, se förra årsboken, 
en liten grupp tättingar som häckar med i storleksordningen 100 par – jämförbart i antal med t.ex. 
törnskata och härmsångare. Alltså en art väl värd att kommentera i vår rapport. 
Under maj-juni finns i år 77 rapporter mot endast 35 förra året och 40 år 2011. Något skäl till denna 
ökning av antalet rapporter kan vi inte finna. Tyvärr får vi vänta ett år innan rapporter som den från 
”Svensk Häckfågeltaxering” eller ”Fågelåret 2013” (SOF) kommer. 
 
Granskar man ”våra” rapporter visar det sig inte helt oväntat att 37 av dem kommer från 
Tullgarnområdet, varav 28 från Näset och de övriga 9 från Slottsparken/Häggnäsviken, förutom en 
rapport om 2 ex. hörda från Bellevue. Individmässigt hördes som mest 3 ex. på Näset den 8/5 (JSs) 
och 4 ex. i slottsparken den 25/5 (HN). 
 Från norra Mörkö finns 13 rapporter omfattande 4 sjungande på Ledarön den 28/5 (PLt), 3 ex. vid 
Dåderösund den 16/5 (PLt), 2 ex. vid Hörningsholm den 20/5 (JE) samt 2 ex. från Sandasjön den 10/5 
och 17/6 (MBt, AKh). Dessutom ytterligare 8 rapporter om 1 spelande från denna del av Mörkö.  
Från det nya ”tornet” vid Pilkrogsviken finns 9 rapporter om som mest 2 spelande fåglar tiden 10/5-1/6. 
Från Moraåns dalgång syd 57:an (Eneskolan-Ramsta) spelade hela 8 ex. den 9/6 (SB). 
Enstaka rapporter om 1 spelande om ej annat anges också från: 
Norasjön, Järna trafikplats, Yttereneby gård, Mikaelgården, Östertälje båtklubb, Överenhörna, Lövsta i 
Ytterenhörna, Väsby-Hedetorp och Hjortsberga i Vårdinge (2 ex. vardera, EP, SW), Kvedesta i Tveta (2 
revir, LM), Kämsta (2 ex. MS) och Stångarö i Turinge och Lina våtmark. 
 
Totalt minst 48 revirhävdande näktergalar av denna lättregistrerade art. Att många inte rapporterar 
näktergalar är uppenbart. Från t.ex. södra Mörkö finns ingen rapport alls i år, och på t.ex. Enhörna-
landet lär finnas fler än de två som rapporterats! 
 

BLÅHAKE (Luscinia svecica) 
Tio rapporter om ca 14 ex. från tiden 26/8-17/9 är tämligen normalt (1 ex.om ej annat angivs): 
 Överjärna: Pilkrogsviken den 26/8 och 5/9 (UM), 
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 Mörkö: Sanda gård den 17/9 (JE), Bokskogen den 31/8 (PLt) och dammen Mörköbron 2 ex. den 8/9 
(SC). 
Tullgarnområdet: Näset den 27/8 (PKy), Häggnäsviken 2 ex. den 28/8 (SB), 1 ex. den 8/9 (LHJ) och 
Västerviken 3 ex. den 29/8 (UM, JE), 2 ex. den 3/9 (JSs). 

 
SVART RÖDSTJÄRT (Phoenicurus ochruros) 
För ovanlighetens skull ingen rapport i år! 
 

STENSKVÄTTA (Oenanthe oenanthe) 
Under häckningstid totalt 41 rapporter vilket är något fler än förra året. 
 
Tre konstaterade häckningar: Nyligen flygg unge på Tullgarnsnäs den 29/6 (KES, MLb), par med föda 
åt ungar vid Scania Tekniskt centrum den 13/6 (PKy) och nyligen flygg unge vid Nora gård, Mörkö den 
17/6 (MBt). På Näset har en hane rapporterats vid 12 tillfällen tiden 20/4-29/6, vid Nora har 1-2 gamla 
fåglar rapporterats vid 3 tillfällen tiden 16-27/4 (MBt, JO). 
 
Vid Skyttorp, Tullgarn rapporterades båda könen under tiden 24/4-8/5 (SB, AJs) och från Södertälje 
Syd/Hamn finns fyra rapporter om hane/par från tiden 22/4-9/6 (SC m fl.) men häckning kunde inte 
bekräftas på dessa två lokaler. 
 
Rapporter om ensamma fåglar från ytterligare 12 lokaler under häckningstid:  
Västerviken den 26/7 (UM), ett par Tullbotorp den 2/5 (SB), Björkarösund den 24/4 (PLt), Sanda gård 
den 22/4-9/5 (SB, PLt, UM), Hummelmoraberg den 28/4 (3 ex., LK), Stångarö, Turinge den 6/5 (IP), 
Hjortsberga den 25/5 (LM) och Väsby, Vårdinge den 5/6 (KEn), Underås den 3/5 (LK), Pilkrogsviken 
den 2/7 (BLj), Nibble, Ytterjärna den 12/7 (SHL), Överenhörna den 3/5 (UM) och Simsjön den 28/5 
(BLj). 
Det hade varit önskvärt om rapporterna från april-maj följts upp med återbesök en vecka senare! 
 

RINGTRAST (Turdus torquatus) 
Ej rapporterad under året. 
 

KOLTRAST (Turdus merula) 
Största samlingen vintertid var 40 ex. Floraborgsvägen, Östertälje den 10/2 (TS). 

 
BJÖRKTRAST (Turdus pilaris) 
Inga större samlingar rapporterade i år, den största var på ca 100 ex. den 16/4 (JO). 
 

DUBBELTRAST (Turdus viscivorus) 
Ingen observation vintern 2012/13. 
Uppenbarligen rapporteras arten inte under häckningstid av den stora majoriteten rapportörer! 
Redaktionen hoppas att så ändå sker under ”vinterhalvåret” d.v.s. november-mars. 
Även under november-december endast en rapport från Egelsvik, Mörkö om 2 ex. den 2/11 (MBt). 

 
GRÄSHOPPSÅNGARE (Locustella naevia) 
Två stationära sjungande fåglar på norra Mörkö, också årets första: Björkarösund/Dåderöskär tiden 
16/5-6/6 (ALg, JE, PLt) respektive Sandasjön tiden 16/5-17/6 (ALg, JE, SC, PLt, EE). Tillfälligt hörda 
också vid Ålöström, Tveta den 5/6 (JE) och Törebacka, Östertälje den 28/5 (ALg). 
 

FLODSÅNGARE (Acrocephalus fluviatilis) 
Tillfälligt sjungande fåglar vid Jullen, Vårdinge den 29/5 (JE, SW) och Ålöström, Tveta den 1/6 (SB). 
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BUSKSÅNGARE (Acrocephalus dumetorum) 
Vid Sanda gård, Mörkö hördes en sjungande fågel den 1/6 (SC). 

 
KÄRRSÅNGARE (Acrocephalus palustris) 
Rapporter om14 individer från13 lokaler är något fler än de två föregående åren och i ett 
femårsperspektiv ses en klart ökande trend. 
Årets första rapporter är från den 23/5 (LM, PLt) se nedan. 

Mörkö:  
Kålsö den 23/5 (PLt), Boviken den 26/5 (ALg), Söräng den 29/5 (JE), Baggtorp den 6/6 (SC), 
Sandasjön den 9/6 (MBt) och Dåderösund den 29/5-12/6 (JE, PLt, MNs) 

Övriga lokaler: 
 Häggnäsviken den 25/5 (JE, SC), Pålsundet den 29-30/5 (JE, MNs), Simsjön den 22/6 (JE), Kvedesta, 
Tveta den 23/5 (LM), Ålöström 2 ex. den 1/6 (SB), 1 ex. den 7+12/6 (SB, JE), Pilkrogsviken den 1/6 + 
10/6 (SS, BLj, BT) och Järna trafikplats den 16-23/6 (JE, AKh, LHJ). 
Det hade varit önskvärt om alla rapporterna följts upp med återbesök en vecka senare! 

 
HÄRMSÅNGARE (Hippolais icterina) 
85 rapporter omfattande cirka 40 sjungande individer är en fördubbling jämfört med förra året.  
Toppnoteringarna, 9 ex. Tullgarnsparken med omgivning den 27/5 (SB), 7 ex. på Ledarön den 28/5 
(PLt), samt 5 ex. Kålsö den 24/5 (JE) speglar kanske ett inflöde just de dagarna. Övriga rapporter från 
Tullgarnsparken med omgivningar (knappt 20 rapporter) pekar på 3-4 revirhävdande fåglar under 
perioden mitten maj till halvårsskiftet. På samma sätt sjöng vid Hörningsholm 3 ex. den 25/5 (JE) men 
bara 1 ex. 31/5-2/6. 
Från Tullgarnsnäs hela 29 rapporter från tiden 9/5 – 6/7 med som mest 3 ex. 30/5 (JE) och 3/6 (PLt). 
Övriga rapporter från Mörkö (1 ex. om ej annat anges): 
Aspbacken den 10 och 17/5 (MBt), Björkarösund den 5/6 (LHJ), Skanssundet den 9/5 (UM), Sandasjön 
den 25/5 (JE), Eriksö den 26/5 (MBt) och 2 ex. Dåderösund tiden 23/5 – 12/6 (PLt).  
Rapporter från övriga områden (1 ex. om ej annat anges): 
Två ex. Skilleby, Hölö den 11/6 (BLj), Skyttorp den 5/6 (HN), Viksberg den 21/5 (permanent revir, SS), 
minst 2 ex. Lina naturreservat tiden 10/5 – 7/6 (BLj, BT, LM), Kvedesta den 13/6 (LM) och Ålöström den 
1/6 (SB), båda Tveta, och Pilkrogsviken tiden 17/5 – 4/6 (11 rapportörer).  
 

GRANSÅNGARE (Phylloscopus collybita)  
Tretton rapporter om sjungande fåglar under april-juni är mer än normalt. 
Vårens första rapporter den 17/4 (SS, PLt), se nedan. 
Därav 4 rapporter från Hägervägen, Viksberg under tiden 17/4-3/7 (SS) där ett permanent revir fanns 
även förra året. Från Kvedesta, Tveta rapporteras permanent revir den 21/4-29/6 (LM). 
Övriga 8 rapporter, alla av sjungande fåglar, är väl spridda i vårt område: 
Logsjön, Överjärna den 5/5 (LHJ), Dåderö gård den 6/6 (JE), Skanssundet den 17/4 och Salsudd den 
20/4 (samma plats förra året, PLt), alla Mörkö, Almnäs, Tveta den 3/6 (SB), Ragnhildsborg, Södertälje 
den 19/5 (SC), Tullgarnsnäs den 24/4 (SB) och Sundsviks Hill, Turinge den 8/5 (BKy). 
 
Ett ovanligt sent ex. sågs vid Östertälje båtklubb den 8-10/12 (UM, MKa, EE, TS). Det är första 
decemberobservationen i vårt område enligt Svalan. 
 
 Gransångaren tillhör områdets tio ovanligaste häckande tättingar, se ”Fåglarna i Södertäljes omgivning 
– antal och förekomst” i förra årsboken. De två som sjöng i juni hade varit önskvärt att de följts upp! 
 

MINDRE FLUGSNAPPARE (Ficedula parva) 
Ingen rapport i år heller. 
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SKÄGGMES (Panurus biarmicus) 
Endast två rapporter från Tullgarnsnäs; 2 ex. den 16/7 (SC, JE) och 9 ex. den 7/10 (HN).  

 
STJÄRTMES (Aegithalos caudatus) 
Största gruppen, 13 ex. sågs den 9/2 vid Logsjövägen, Överjärna (LHJ). 
 
Stjärtmesen bedöms ha ungefär samma numerär i vårt område som törnskata och härmsångare enligt 
”Fåglarna i Södertäljes omgivning – antal och förekomst”, se förra årsboken. 
Under häckningstid, mars-juni finns 30 rapporter omfattande 17 lokaler med möjliga revir: 
-    Mörkö: Ledarön den 9/3 (PLt), Egelsviken den 23/3 (SC), Kalkberget den 28/4 (MNs), Löten den 4/3 
(TS, AR). 
-   Turinge: Farfars Udde tiden 5/3 – 26/4 (HH), Stångarö tiden 1-22/3 (IP), Kämsta den 5/5 (JO), 
Stensättra den14/4 (LJ) 
-   Vårdinge:Långbro den 17/3 och Skolvägen den 8/4 (båda SW). 
-   Övriga lokaler: 
Viksberg den 23/3 (SS), Moratorp (7 obsdagar, LM), Gärtuna, Östertälje den 19/6 (PWj), Saltå kvarn, 
Överjärna den 6/4 (JHs) och Vattgruvmossen den 22/6 (SWr). Tullgarns slottspark den 29/5 (JE), 
Tullgarnsnäs tiden 29/3-22/5 (5 rapportörer). 
 

SOMMARGYLLING (Oriolus oriolus) 
Flöjtande fåglar rapporterade på Tullgarnsnäs vid tre tillfällen, den 30/5 (JE), den 15/6 (BSs, RNo) och 
den 24/6 (PLt). Vid samtliga tillfällen hördes fågeln sent på förmiddagen (09:00-10:45). Med så mycket 
besökare på Näset denna årstid, borde fler ha hört gyllingen om den varit stationär hela tiden. Det rör 
sig därför sannolikt om olika individer. 

 
TÖRNSKATA (Lanius collurio) 
Glädjande många rapporter, 115 varav 90 under häckningstid (maj-mitten augusti). 
Sju häckningar har konstaterats, vilket är ovanligt många:  
Hägervägen, Viksberg med föräldrar och 2 pulli den 10/7 (SS), öster Tveta kyrka den 2/8 med hane och 
minst 2 nyligen flygga (SB), 1 km V Yttereneby, Överjärna den 19/7 + 11/8 med totalt 6 stationära 
juvenila och 1 hane (ev. 2 revir, SHL), vid Sandasjön, Mörkö med 3 nyligen flygga den 31/7 (PLt) samt 
vid Skyttorp, Rävsalaviken och Näset, Tullgarn med flygga ungar + minst 1 förälder 7-31/7 (SB, LJ, 
MBt, RL). 
Revir eller troliga häckningar:  
Häggnäsviken 5/6-11/8 (HN, PLt, JE), Tullbotorp, Tullgarn 11/5-2/7 (SC, TS, HN, UM), Ledarön den 
28/5 (PLt), Pilkrogsviken 28/5-28/7 (BLj, LHJ) och Sundsviks Hills viltvatten, Turinge med 3 revir den 
24/6 (LJ). 
Enstaka observationer under häckningstid: 
Pålsundet och Skilleby, Hölö, Övre/Nedre Malmen (Tullgarn), Björnäs, Kärr (1 par) och Stångarö alla i 
Turinge, Almnäs (Tveta, 2 hanar, 1 hona), Lövsta i Överenhörna, Skarlunda (Östertälje, 2 honfärgade) 
samt på Mörkö vid Dåderö gård, Björkarösund (3 ex.), Egelsvik, Hörningsholm, Kålsö (2 hanar), 
Lövhagen (1 par) och Norrängs viltvatten. 
 
Troligen har törnskatan haft ett gott år. Sådana år bildas nästan små kolonier eller näraliggande revir. 
Se t.ex. Sundsviks Hill ovan. Även på Tullgarnsnäs fanns sannolikt tre revir. En Rapportör (JSs) anger 
5 hanar på södra Mörkö den 25/6. 

 
VARFÅGEL (Lanius excubitor) 
Vintern-våren inkom 33 rapporter vilket är endast drygt 1/3 jämfört med förra årets rekord men tämligen 
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normalt i ett 5-årsperspektiv. Av dessa är 10 i januari, 9 i februari, 10 i mars och 4 i april, den sista den 
20:e på Tullgarnsnäs (HL). 
Som vanligt de flesta observationerna (19) från Mörkö: 
Kring Sandasjön: Hörningsholm den 2 och 9/1 (JE, UM) Dåderö-rakan den 4/1 (HAn), Sandasjön den 
5/1 (PLt), Skanssundet 22/1 (LS) och Ledarön den 9/3 (PLt). 
Pålsundet/Mörköbron: Den 1/1 (TN), 4/1 (fastlandssidan, HAn, BB), den 17/2 (SC), den 25/2 
(fastlandssidan, TWq), den 16 och 23/3 (fastlandssidan, SC), den 14/4 (AS). 
Mellersta Mörkö: Baggtorp den 20/2 (UM, PLt), Nora gård den 16/2 (MBt), Norakärret den 8/3 (HAn), 
Kalkberget den 12/3 (MBt),  
Södra Mörkö: Slessberget den 14/1 (MBt) och Norrängs viltvatten den 20/2 (UM, PLt). 
 
Svårt att avgöra hur många individer det rör sig om på Mörkö under jan-mars. Varfåglar håller tydliga 
vinter-revir, men de kan vara stora. Fåglar har setts jaga en stund men sedan snabbt förflyttat sig mer 
än en kilometer. Slutsats: Åtminstone 3 revir på Mörkö. 
 
Från Tullgarnområdet endast några rapporter: 
Västerviken den 24/2 och 13/4 (båda SC, JE), Näset den 20/4 (HL) samt en rapport den 22/1 
någonstans ”på en ledning”. (Tur att inte alla rapporter är lika ”svävande” fastän det rör sig om fåglar!). 
Övriga: 
Gärtuna, Östertälje den 2/2 och 9/3 (UM), Svalsättersjön, Överjärna den 31/3 och 8/4 (LHJ), Långbro, 
Vårdinge den 25/1 (SW), Höglund och Nytorp, Vårdinge den 24/2 (1+1 ex., JO) och Långsjön, Taxinge 
den 3/3 (LS). 
Totalt minst 9 revir under vintern-våren. 
 
På hösten 19 rapporter varav 12 under oktober. Från Norra Mörkö med Björkarösund/ 
Hörningsholm/Sandasjön 11 rapporter under perioden 12/10 – 16/11 (SC, PLt, JE, EE, TN).  
Enstaka rapporter också från Pålsundets V sida den 13+16/10 (SC, LHJ), Baggtorp den 8/11 (HAn, BB) 
och Söräng den 15/12 (SC) båda Mörkö, Häggnäsviken den 1/11 (SB), Rävsalaviken den 7/11 (LHJ), 
Karlstorp, Vårdinge den 1/12 (SW) och från Nygård, Taxinge den 8/12 (YM).  
 

NÖTKRÅKA (Nucifraga caryocatactes) 
Under första halvåret rapporter från två lokaler; Dåderösund/Ledarön 1 ex. den 22/1, 25/2 och 9/3 (PLt) 
samt från Långmossen, Överjärna 1 ad. den 18/6 i lämplig häckbiotop (LK). 
 
Under ”hösten” 20 (= normalt antal) rapporter. Avser 1 ex. (ofta hörda) om ej annat anges. 
Som vanligt flest rapporter från Tullgarnområdet: 
Västerviken den 5/9 (UM), Näset den 15/9, 7 och 20/10 (EE, HN), Tullbotorp den 9/9, Djurgården och 
Bellevue den 17/9 (SB) och Häggnäsviken den 21/9 (2 ex.) – 12/10 (MBt, SC, JE). 
Övriga: 
Ledarön den 18/9 (PLt), Egelsviken, Mörkö 2 ex. den 2/11 (MBt), ”N Mörkö” den 9/9 (UM), Lina Lersjö 
den 24/8 (KN) och 6 ex. den 5/9 (BT), Kvedesta, Tveta den 29/9 (LM), Viksberg den 6/8 (SS) och 2 ex. 
Yngsviken, Vårdinge den 29/8 (RG). 

 
RÅKA (Corvus frugilegus) 
Vårens första råkor, 3 gamla fåglar, sågs vid Järna trafikplats den 3/3 (BEB) och 1 ad. på Mörkö nära 
Pålsundsbron den 16/3 (SC). Den 2/4 flög 2 ex. förbi Slessberget, Mörkö (PLt). Vid Nora gård uppehöll 
sig 1 ex. den 3-7/4 (JE, JO, JNs, EE m.fl.). Återigen 3 ex. sågs SV Idala den 13/4 och 1 ad vid Saltå 
kvarn den 18/5 (båda SC). 
En enda höstobservationen var 1 ex. vid Pilkrogsviken den 20/12 (CL). 
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KORP (Corvus corax) 
Årets största samling, ca 40 ex. sågs på Mörkö den 10/2 (GAv). 
 

STARE (Sturnus vulgaris) 
Inga övervintrande rapporterade i år. Vårens första denna sena vår sågs den 26/3 vid Skanssundet 
(PLt). 

 
BOFINK (Fringilla coelebs) 
Relativt många rapporter om övervintrande fåglar (jan-feb) detta år. I Slottsparken, Tullgarn sågs upp 
till 4 ex. fram till den 18/1 (HN, PLt). Vid en matning vid Mörkö kyrka sågs 2 ex. den 10/1 (TS), vid 
matning i Viksberg också 2 ex. den 12/2 (SS). I Södertälje fanns 1 hane vid matning på Tallhöjdsvägen 
den 27/1 och 16/2 (JO) och upp till 5 hanar och 2 honor vid matning på Pärongränd tiden 25/1 – 15/2 
(SB). Även utanför Nykvarn 1-3 fåglar vid matning Farfars Udde tiden 6/1 – 26/2 (HH) och i Järna upp 
till 5 ex. på Logsjövägen den 3/1 – 23/2 (LHJ). Tillfälligt också enstaka ex., oftast vid matningar i 
Pershagen den 3/1 (LM), Fagernäsvägen, Mölnbo den 30/1 (SW), Pilkrogsviken den 11/1 (LHJ), 
Sandtorpsvägen, Järna den 5/1 (CLB) och Östertälje den 2/2 (UM). Om några fåglar lyckades klara sig 
över hela vintern är oklart, då det efter slutet av februari inte finns några rapporter förrän i andra halvan 
av mars då enstaka fåglar rapporterats, vissa av dem sjungande.  
I december inkom en rappport, 1 hane vid matningen, Hörningsholm den 30/12 (HAn, BS). 

 
BERGFINK (Fringilla montifringilla) 
Liknande övervintringsmönster som för bofinken, med rapporter fram till slutet av februari. 
Tullgarns slott: 10 ex. den 1/1 (LHJ), sedan enstaka ex. fram till den 22/1. Vid Mora torp, Lina sågs ca 
15 ex. den 2/1, upp till 5 ex. de följande dagarna (LM). Vid matning på Tomtevägen, Hagaberg 
rapporterades upp till 8 ex. den 23- 25/1 sedan 1 ex. den 7/2 och 24/3 (LS) och på Pärongränd, 
Västergård upp till 6 ex. tiden 6/1 – 17/2 (SB). I Östertälje sågs 1 ex. den 10/2 och 3/3 (UM) och i Järna 
upp till 16 ex. (oftast 3-6) på Logsjövägen tiden 1/1 – 25/2 (ca 20 rapporter, LHJ). Tillfälligt även 1 ex. 
Stångarö, Turinge den 23/1 (IP) och Mikaelgården, Ytterjärna den 28/1 (AR). 
Inga december-rapporter. 

 
STEGLITS (Carduelis carduelis) 
Totalt 163 rapporter, några fler än förra året. Av 23 rapporter under ”vintern”, januari – mitten av mars, 
var de flesta från matningar. Därav upp till 14 ex. på Tallhöjdsvägen tiden 1/1 – 17/2 (JO), 1 ex. på 
Tomtevägen 7/2 (LS), 2 ex. Pärongränd den 4+11/2 (SB) och upp till 4 ex. Pershagen åtskilliga dagar 
fram till den 28/1 (LM). Övriga vinterobsar, oftast enstaka fåglar, som mest 10 ex. Enegärdet, Järna den 
24/1 (LHJ) och 5 ex. Mölnbo den 11/3 (SW). 
 
Under häckningstid (april-juli) drygt 70 rapporter avseende oftast några få fåglar. Därav 5 rapporter från 
Simsjön, Hölö (BT, BLj), från Tullgarnområdet 35 rapporter (mest Näset och kring slottet), från Mörkö 
(mest Skanssundet) 9 rapporter och från Pilkrogsviken 8 rapporter. Flest individer rapporterades från 
Ekö, Mörkö med 9 ex. den 5/6 (PLt) och Simsjön den 16/4 med 6 ex. (JW). Häckningskriterier, förutom 
sång eller ett par, finns rapporterat som ”permanent revir” vid Viksberg (SS), bobygge på Tullgarnsnäs 
den 5/6 (HN) samt från Häggnäsviken med 5 1K-fåglar den 26/7 och Pilkrogsviken den 26/8 med 10 
1K-fåglar (båda UM). Framför allt de senare kan dock förvisso förflyttat sig en bra bit, och torde komma 
från två kullar. 
Under hösten var den största rapporterade flocken från Björkarösund den 31/8 (PLt) och på 110 
individer följt av minst 70 ex. från Stångarö, Turinge den 1/10 (IP) 
Under november-december 14 rapporter spridda i vårt område och med som mest 20 ex. På matning 
Stensättra, Turinge 14 ex. på nyårsaftonen (LJ). 
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HÄMPLING (Carduelis cannabina) 
Knappt 50 rapporter och ingen av dem från vintern.  
Under häckningstid finns drygt 35 rapporter varav nästan hälften från Tullgarnområdet och de flesta 
återstående från norra Mörkö. Dessutom tre rapporter från Pilkrogsviken tiden 20/4-1/6 (BT, UM), en 
fån Stensättra, Turinge den 9/6 (LJ), två från Vårdinge den 20/4 + 24/6 (LM, BK) och en vardera från 
Yttereneby den 13/5 (LHJ) och Överenhörna den 3/5 (UM). Observationerna avser oftast några få 
fåglar, i några fall upp till 6 individer varav i något fall det skulle kunna vara en familj. 
Som vanligt alltså mycket magert med häckningsindicier. 
Största rapporterade höstflockarna är från Tullgarns allé med 100 ex. den 5/10 (JE, SC) och 60 ex. den 
28/9 (JE). 
 
Anmärkning: Om man dristar sig att jämföra rapporteringen från vårt område i Svalan av de två 
”fältarterna” hämpling och steglits i ett 10-årsperpektiv kan man konstatera följande: 
1.  Nästan dubbelt så många rapporter finns under häckningstid och höst (april-oktober) av steglits 
jämfört med hämpling trots att rapportmallen har samma kriterier för de två arterna. 
2.  Antalet höstflockar över 50 ex. är ungefär 1,5 gånger fler för steglits och flockarna är i snitt något 
större.  
3.  Inga större trender över de tio åren kan ses. 
Frågan blir: Är hämplingen mer skulkig (dvs mer svårobserverad), mer ointressant att rapportera (enligt 
rapportörerna) eller är den ovanligare än steglitsen i vårt område? Enligt ”Fåglarna i Södertäljes 
omgivning – antal och förekomst”, se förra årsboken, uppskattas hämplingen häcka med 2-3 gånger så 
många par som steglitsen.  

 
VINTERHÄMPLING (Carduelis flavirostris) 
Tre rapporter från Sandasjön, den 12-13/10 samt den 27/10 med något eller några få ex. vid varje 
tillfälle (SC). 
 

SNÖSISKA (Carduelis hornemanni) 
Rapporter om 7 ex. Balsberga åkrar, Vårdinge den 20/10 (SW) och 1 ex. Tullgarns slott den 11/11 
(MNs) har inkommit. 

 
BÄNDELKORSNÄBB (Loxia leucoptera) 
Fem rapporter om en ensam eller hörd fågel från i princip samma område, Skanssundet/Salsudd-
parkeringen tiden 6-16/11 (PLt, JE, MBt, SC, BN). 

 
MINDRE KORSNÄBB (Loxia curvirostra) 
Drygt 55 rapporter, varav den första för året en ensam fågel över Skanssundet den 20/4 (PLt) indikerar 
säkert ett mycket dåligt häckningsår lokalt(?). Under april-september 1-2 rapporter/månad med 
undantag av juni, då 8 rapporter finns. Av dessa åtta avser fyra rapporter flockar på 16 ex. över 
Tullgarnsnäs och 20 ex. över Tullbotorp den 5/6 (HN), 14 ex. över Mikaelgården den 15/6 (AR) samt 14 
ex. över Tullgarnsnäs den 27/6 (LG). 
I oktober 17 rapporter på i snitt 4 fåglar och maximalt 10 ex. i en flock, under november-december 24 
rapporter om som mest 15 fåglar vid Skanssundet den 10/11 (TS). Nästan alla rapporter under 
november-december kommer från denna lokal troligen i samband med eftersök av bändelkorsnäbb.  
Av årets rapporter kommer, förutom redan nämnda lokaler, sådana också från Turinge, Överenhörna 
och Vårdinge (LJ, HH, m. fl.). 
Om ökningen av rapporter under juni respektive senhösten speglar inflöden av arten är svårt att 
avgöra. 
En jämförelse i Svalan med hela Sörmland visar dock i stort samma mönster med få rapporter och 
fåglar tom april och med flest rapporter och största max-antalen under september-november. 
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STÖRRE KORSNÄBB (Loxia pytyopsittacus) 
En rapport om minst en individ över Skanssundet den 20/10 (SC). 

 
ROSENFINK (Carpodacus erythrinus) 
I år 28 rapporter, alla sjungande fåglar, är en fördubbling jämfört med föregående år, och jämförbart 
med de bästa åren under 2000-talet. 
I år är rapporterna också från tämligen många lokaler, varav flera också hyste en sjungande fågel 2010 
(som också var ett gott år). 
Flest rapporter, 17 stycken, från Mörkö varav hälften från Sandasjön, där 1 ex. hördes sjunga tiden 
20/5 -13/6.  
Från övriga Mörkö rapporter från Egelsviken 1-2 ex. den 16 -18/5, vårens första (MBt), Pålsundet den 
24/5 (MBt), Eriksö den 24/5 (JE), Hörningsholm den 25/5 (JE), Björkarösund den 31/5 (LHJ), Dåderö 
sund den 31/5 (PLt) och Engsholms slott den 28/5 (SBe). 
Från Tullgarnområdet 5 rapporter från Näset tiden 27/5 – 25/6 varav 2 sjungande den 27/5 (LHJ) samt 
från Häggnäsviken den 18/5 (TS) och 11/6 (RNo). 
Återstående rapporter: Bränninge gård den 23/5 (LK) och Öbacken den 11/6 (BLj), båda i Tveta och 
från Seminarieparken den 23/5 (LK) och Pilkrogsviken den 4/6 (LS), båda Ytterjärna. 
Många av rapporterna är från slutet av maj, då arten normalt anländer koncentrerat. Det hade varit 
önskvärt att dessa följts upp en vecka senare för att avgöra om fåglarna var tillfälliga genomflyttare eller 
inte. 
 

TALLBIT (Pinicola enucleator) 
Ingen rapport i år. 

 
DOMHERRE (Pyrrhula pyrrhula)  
Största flocken i år var på 25 ex. den 20/2 och ”som vanligt” vid Skanssundet (UM, PLt).  

 
STENKNÄCK (Coccothraustes coccothraustes) 
Knappt 80 rapporter, likvärdigt med förra året. Nästan 40 % av dessa är från januari-februari, beror 
detta på att många vill få in arten på årslistan?! Under resten av året är rapporterna väl spridda över 
månaderna och betydligt färre. Då arten ofta är tämligen stationär året runt redovisas samtliga 
rapporter för att visa på spridningen i vårt område. Ett ex. om inte annat anges. 
Tullgarnområdet: Näset den 9/5 (RL), den 25/5 (BK), 2 ex. den 30/5 (MNs), 27/6 (HBl), 2 ex. den 30/6 
(JEr), 5 ex. den 1/7 (GAv), 2 ex. den 5/7 (HN). Slottsparken den 9/1 (HN), den 17/2 (EE), den 2 ex. 
(par) den 29/5 (JE), den 26/10 och 16/11 (LHJ), 3 ex. den 19/11 (SW) och 1 ex. 1/12 (JNs). Övre 
Malmen 5 ex. den 22/4 (SB), Skyttorp den 4 och 16/5 (SB), Häggnäsviken den 14/10 (LHJ). 
Hölö: På matning den 4/6 (AT). 
Mörkö: Kalkberget den 1/1 (MBt),  Simonsö den 4/1 (HAn, BB), Kålsö 2 ex. den 21/4 (TS), Skanssundet 
den 9/5 (UM), Eriksö 2 ex. den 26/5 (MBt), Bokskogen 2 ex. den 16/10 (PLt), Salsudd den 25/10 PLt), 2 
ex. N Mörkö den 15/11 (EE). 
Södertälje: Mariekälla den 6/1 (CLB), 2-3 ex. Västergård tiden 26/1-11/2, 2 ad och 1 juv den 29/8, 2 ex. 
den 22/10 och den 5+15/12 (samtl. SB), Hagaberg den 7/2 (LS), 2 ex. den 6/12 (matning, LS) och den 
25/4 (PWj), Mora torp 2 ex. den 23/4 (BT), Tallhöjdsvägen 2 ad, 2 juv tiden 5-25/8 (JO). 
Östertälje: ”Östertälje” den 27/1 och 10/2 (UM), Floraborgsvägen 5 ex. den 10/2 (TS), Fornhöjden 2 ex. 
den 10/3 (fågelbord, SEs), Gärtuna den 20/3 (UM), Viksberg den 23/3 och 21/5 (permanent revir, SS). 
Turinge: Stångarö den 17/1 och 2 ex. den 20/10 (IP), Farfars Udde den 4/4 (HH), Stensättra den 14/4 
(LJ). 
Tveta: Eklundsnäs, Tveta 3+5 ex. den 27/4 och 3 ex. den 3/5 (SB), 
Vårdinge: Visbohammar den 16/2 (DHl), ”Vårdinge” den 10/8 (KEn). 
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Ytterjärna: Mikaelgården 2 ex. den 12/4 (AR). 
Överenhörna: Lurberget den 3/5 (UM) 
Överjärna: 1-3 ex. tiden 1/1 – 23/2 samt 1-3 ex. 15/10 – 14/11 Logsjövägen (LHJ), ”Järna” den 1/1 och 
19/10 (TN, LHJ). 
Av rapporterna är 23 från april-juli (”häckningstid”) och representerande församlingarna Hölö, Mörkö, 
Södertälje, Östertälje, Tveta, Överenhörna, Turinge och Ytterjärna. Höga häckningskriterier har vi dock 
endast från centralorten där ungfåglar rapporterats sällskapande med troliga föräldrar vid 
Tallhöjdsvägen (JO) och Pärongränd (SB) i augusti, varför häckningarna bör ha skett i närheten. 

 
LAPPSPARV (Calcarius lapponicus) 
Inga vårobservationer i år. 
På hösten som vanligt några få rastande: 
Pilkrogsviken 1 ex. den 26/8 (UM), Hågafälten, Mörkö 2 ex. den 17/9 (JE), Mörkö kyrka 1 ex. den 21/9 
(MBt, SC), Sandasjön 1 ex. den 25/9 (PLt), Björkarösund 1 resp 2 ex. den 25 och 27/9 (PLt) och 
Skanssundet 1 ex. den 12/10 (LJ). 

 
SNÖSPARV (Plectrophenax nivalis) 
I år endast enstaka fåglar rapporterade såväl vår som höst. 
Ett ex. Björkarösund den 23/3 (PLt), 2 ex. respektive 1 ex. ”Sanda-rakan” den 24/3 (JO, SC), 2 ex. 
(samma fåglar?) Hörningsholm den 24/3 (AW), 1 ex. Nora gård den 6/4 (JE, MBt, SC). 
Två ex. Skanssundet den 30/10 (PLt), 5 ex. stranden, Salsudd den 2/11 (SC, PLt) och 1 ex. ”Mörkö” 
den 16/11 (RM). 
 

GULSPARV (Emberiza citrinella) 
Inga större flockar i år. 

 
ORTOLANSPARV (Emberiza hortulana) 
Efter förra årets totala frånvaro från norra Mörkö gjordes i år några tillfälliga observationer. Ett par ”flög 
upp från åker NV Sandasjön, sjöng kort. Senare hördes en sjungande från träden söder om 
slottsparken” kl. 06:40 den 6/6 (JE). En hane sjöng även i stora dungen nere vid Björkarösund den 5 
och 6/6 (LHJ resp. JE kl. 07:30). Eftersök gjordes efterföljande dagar utan resultat.  
Den 18/5 på Rödsippstigen, Järna ”sjöng en ortolan 3 strofer från mitt äppelträd, på väg norrut?” (LK). 
 
En separat genomgång av artens status i vårt område genom åren finns tidigare i denna årsbok. 
 

SÄVSPARV (Emberiza schoeniclus) 
Inga övervintrare rapporterade. Senast skedde detta år 2010. 
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