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Södertälje Ornitologiska Förenings 
trettioåttonde års sammanställning 

 
 
 
 

Bästa medlem 

Välkommen till 2015 års sammanställning av vad som hänt i fågelmarkerna i Södertälje och Nykvarns 
kommuner och som bygger på ert skådande och rapporterande till Artportalen! 

Årets ”tyngsta” observation var nog tereksnäppan som rastade den 22-23/5 vid 
Västerviken/Häggnäsviken och X-ades av många. Detta till skillnad från den individ som rastade kort en 
kväll i juni 2012 och bara sågs av några få! Vi har också fått en ny dokumenterad häckfågel i vårt 
område – kärrsångare. Kanske inte överraskande, då flera ex brukar sjunga, i första hand på Mörkö. 
Men att få se en kärrsångare mata ungarna är få förunnat. Grattis Uffe! 

Föreningen deltog för första gången i den havsörnsräkning som genomförs i ”Fältstation Rördrommens” 
regi i månadsskiftet februari/mars sedan många år. Området som inventeras har utökats genom åren 
och omfattar numera Mälaren, Hjälmaren och delar av Vänern. Senast tillkommet område är de östra 
delarna in mot Stockholm och söder om Södertälje. Föreningen bevakade en observationspunkt på 
udden norr Brandalsunds badplats. Vädret var disigt och alltså med dålig sikt. Dessutom vindstilla, 
vilket knappast älskas av havsörnarna! En örn fick vi dock in under de två timmar räkningen varade. 

Föreningens mest välbesökta arrangemang var som vanligt årsmötet, höstens bildvisning och 
”tisdagsutflykterna” i augusti. Men det fågel-arrangemang som under året engagerade flest deltagare i 
vårt rapportområde var dock ”Vinterfåglar Inpå Knuten” i SOFs regi, som engagerade 175 
fågelbordsrapportörer i Södertälje och Nykvarn! Detta kan ni läsa om i en analys av VIK i årsskriften. 

Året innehöll flera vädermässigt udda komponenter, med flera rekord, inte minst i vår region, vilket 
framgår i de inledande delarna av fågelrapporten. Detta medförde en hel del putsade tidiga ankomster 
av vårfåglar i mars-april, trots att även våren 2014 inleddes likartat. Detaljer kan studeras i årets 
fenologi-tabell. Den kyliga senvåren-(för)sommaren gav tyvärr många sena och/eller misslyckade 
häckningar av våra insektsätare. Något som dock kan vara svårt att iaktta av oss sommarskådare.  

Hoppas årsboken ska ge er trevlig läsning, en och annan aha-upplevelse och även påminnelse om vad 
vi gemensamt såg i fågelmarkerna i vårt område under året som vi nyligen lämnade. Och missa inte 
inledningen till själva fågelrapporten där Lennart bl.a. gör några korta tillbakablickar till StjOFs ungdom.  

 
 

Södertälje 2016 
Stefan Bengtsson 
Ordförande 
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Verksamhetsberättelse  
 
Styrelsen för Södertälje Ornitologiska förening får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2015 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning   
 
Ordförande  Stefan Bengtsson 
Vice Ordförande Lars-Gunnar Klang 
Sekreterare  Petter Kylefors 
Kassör  Rikard Hellgren 
Övrig ledamot  Leif Sundin 
 
Revisorer  Sven-Hugo Lundahl 
  Olle Nordin 
 
Revisors suppleant Mats Lennartsson 
 
Valberedning  Olle Nordin 
  Mats Blomstedt 
 
Rapportmottagare Lennart Magni/Artportalen 
 
Webbredaktör, hemsida Petter Kylefors 
 
Årsboksredaktörer Stefan Bengtsson, Staffan Holmberg, Lennart Magni, Leif Sundin 
 
Medlemsantal  67 
 
Årsavgift  70 kronor 
 
Styrelsemöten  Under året har 1 ordinärt styrelsemöte samt flera mail-möten hållits. 
 
Föreningsmöten Årsmötet hölls den 19 mars på Kaffe Tratten i Södertälje 
 
Exkursioner Ett antal exkursioner ordnades i förenings regi, de flesta på kvällstid. Deltagarantalet 

är fortfarande allra bäst på tisdagsutflykterna i augusti.  
En välbesökt bildvisning anordnades i november. 
    

Årsboken   För år 2014 blev klar i början av året, och distribuerades i mars. 
 
Skrivelser mm Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats.  
 
 
Södertälje den 17 mars 2016 
 
 
       Stefan Bengtsson         Rikard Hellgren         Lars-Gunnar Klang         Petter Kylefors         Leif Sundin 
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Kan man lita på ”Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK)”? 
 

Och kan resultatet i så fall användas på kommun-nivå? 
 

Av Stefan Bengtsson 

 
Den numera välkända fågelbordsräkningen (VIK) genomfördes i SOFs regi under 4 dagar kring sista 
helgen i januari, för 10e gången år 2015. Det har blivit allt fler rapporter/ rapportörer efter hand, de 
första åren var det kring 8 000 stycken, år 2015 kom det in rapporter från drygt 20 000 
fågelbord/fågelmatningar. Numera finns en hel del av statistiken på SOFs hemsida, nedbruten även på 
läns- och kommun-nivå. Detta senare är intressant för oss StjOFare, för från vårt rapportområde finns 
för 2015 rapporter från 175 fågelbord – inte dåligt. 
 
I mitten av januari – mitten av februari rapporterades till Artportalen knappt 20 bofinkar varav ca 15 från 
matningar eller förmodade sådana. Ifrån fågelbordsräkningen rapporterades 51 bofinkar från 23 
fågelbord, se tabellen. För rödhake gäller: I Artportalen 7 rapporter om ensamma fåglar, varav minst 
två, kanske upp till 5 från fågelbord. Från fågelbordsräkningen 37 ex. från 32 matningar. Således drygt 
3 respektive minst 8 gånger så många bofinkar respektive rödhakar på 4 dagar (VIK) som på ca en 
månad (Artportalen). Majoriteten av rapportörerna från VIK är dessutom inte ”fågelskådare” så till vida 
att de inte tillhör en ”Fågelförening” eller rapporterar någorlunda ofta till Artportalen. (SOF har drygt 
16 000 medlemmar varav gissningsvis häften rapporterar från ett fågelbord, i Södertälje + Nykvarn bor 
cirka 60 personer som regelbundet rapporterar till Artportalen, men antalet fågelbords-rapporter var 175 
stycken år 2015.)  
 
Men hur ser då rapporterna från dessa fågelräkningar ut? Ja, det finns t.ex. en rapport om 5 lavskrikor i 
Skåne 2015 och fem rapporter om totalt 25 lappmesar ifrån Kalmar län 2008 och 15 lappmesar i 
Kronoberg 2007! Så allt kan man uppenbarligen inte lita på. En rapportör 2015 från Sörmlands län har 
haft en kattuggla vid sin matning. Men kanske har ugglan jagat möss vid fågelbordet i kvällningen, 
likaväl som att duv- och sparvhökar regelbundet rapporteras söka föda vid matningarna. Ifrån 
Stockholms län finns 2015 en rapport om en trana. Varför inte, om man matar fasaner i kanten av ett 
vassområde. 
 
Frågan blir: Kan man lita på ”icke-skådarnas” rapporter till Vinterfågelräkningen? Eller är det så att en 
del av dem inte kan skilja bofink och rödhake från t.ex. domherre? En annan orsak skulle kunna vara 
att antalet rapporter från VIK i vårt område är för få, så att några felbestämningar och/eller slumpen slår 
igenom. 
 Låt oss jämföra med hela Sörmlands län, se tabellen: Från Sörmlands län är det 5,3 (922/175) 
respektive 6,7 gånger så många rapporterade fågelbord för 2015 respektive 2014, ett genomsnitt på 6 
för Sörmland jämfört med vårt område. Finns det motsvarande skillnad mellan antalet rapporterade 
individer för de två områdena? För talgoxe, gulsparv och steglits är ”kvoten mellan antalet individer i 
Sörmland dividerat med i Södertälje+Nykvarn” i snitt nära 7. Visserligen är variationen för steglits lite 
större mellan åren. För bofink är kvoten i snitt 5,5 och för tofsmes 7,5. Ganska små avvikelser från det 
förväntade således. För stenknäcken och rödhaken är kvoterna lägre, kring 3 i snitt för de två åren 
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d.v.s. dessa två arter har rapporterats med dubbelt så stort antal från vårt område jämfört med förväntat 
om vi var som Sörmlands län. För rödhaken är kvoten mindre avvikande 2015 (4,2) än året innan (2,6) 
och 2014 var det ett lägre antal rödhakar rapporterade både i Sörmlands län (36) och vårt område (14).  
 
Möjligen skulle man från detta kunna dra slutsatsen att i sämsta fall är 1/3 av de rapporterade 
rödhakarna felbestämda ifrån vårt område 2015. Att däremot mer än hälften av stenknäckarna skulle 
vara felbestämda i vårt område tror jag inte, jag har en annan förklaring, se nedan. 
 
Min personliga slutsats blir att för fåtaliga arter som rödhaken, som endast rapporteras från ett mindre 
antal fågelbord, kan det inte uteslutas att en del felbestämningar påverkar resultatet. Men även för 
2015 är det mycket troligt att de flesta rapporterade rödhakarna är rätt bestämda och således 
flerdubbelt fler än de som rapporterats i Artportalen. Svaret på huvudrubrikens fråga blir därför: Ja, man 
kan antagligen nästan alltid lita på VIK. 
 
 

Vinterfåglar Inpå Knuten (valda arter) 
  

2015 Södertälje + Nykvarn   Södermanlans län   
Kvot:  Ind. 
Srm/ 

Individer Rapporter % Rap. Ind./Rap. Individer Rapporter % Rap. Ind./Rap. Sdt+Nyk 

Talgoxe 1118 175 100 6,4 7869 922 100 8,5 7,0 
Gulsparv 615 57 32,6 10,8 4800 436 47,3 11,0 7,8 
Domherre 309 66 37,7 4,7 2345 469 50,9 5,0 7,6 
Steglits 250 40 22,9 6,3 1322 190 20,6 7,0 5,3 
Tofsmes 28 19 10,9 1,5 254 143 15,5 1,8 9,1 
Stenknäck 71 26 14,9 2,7 205 95 10,3 2,2 2,9 
Bofink 51 23 13,1 2,2 307 130 14,1 2,4 6,0 
Rödhake 37 32 18,3 1,2 157 128 13,9 1,2 4,2 

2014 Södertälje + Nykvarn   Södermanlans län   
Kvot:  Ind. 
Srm/ 

Individer Rapporter % Rap. Ind./Rap. Individer Rapporter % Rap. Ind./Rap. Sdt+Nyk 

Talgoxe 813 107 100 7,6 6088 722 100 8,4 7,5 
Gulsparv 524 42 39,3 12,5 3394 322 44,6 10,5 6,5 
Domherre 189 49 45,8 3,9 2532 461 63,9 5,5 13,4 
Steglits 106 24 22,4 4,4 914 160 22,2 5,7 8,6 
Tofsmes 29 16 15,0 1,8 171 99 13,7 1,7 5,9 
Stenknäck 73 19 17,8 3,8 185 91 12,6 2,0 2,5 
Bofink 28 10 9,3 2,8 137 62 8,6 2,2 4,9 
Rödhake 14 9 8,4 1,6 36 28 3,9 1,3 2,6 

 
Förklaringar: Rapporter  = Totalt antal rapporter för respektive art 
 % Rap. = % rapporter för respektive art jämfört med totala antalet för talgoxe 
 Ind./Rap . = Antal individer per rapport där arten rapporterats 
 Kvot: Ind. Srm/Sdt+Nyk  = Kvoten mellan antalet individer i Sörmlands län 

och Södertälje+Nykvarns kommuner 
Anmärkning: Antalet rapporter med talgoxar (fet siffra ) antar jag är detsamma som totala  

antalet rapporter. Säg det fågelbord där det inte ses en talgoxe! 
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En intressant iakttagelse man kan göra i det lilla material som finns samlat i tabellen är angående 
antalet individer per fågelbord där arterna över huvud taget setts. För talgoxen ligger detta antal nära 7 
ex,, för domherren nära 5 ex. och för bofink kring 2,5 ex. oavsett område eller år. För steglits var det 
knappt 7 ex. år 2015 både hos oss och i Sörmlands län, året innan knappt 6 i Sörmlands län, men bara 
4,4 i vårt område. För de matningar där gulsparvar över huvud taget ses är de faktiskt fler i genomsnitt 
(ca 11 ex.) än talgoxarna (knappt 8 ex.), fastän de bara är hälften så många totalt sett. Personligen 
tycker jag det stämmer väl med egna erfarenheter. Och så var det stenknäcken, där i Sörmlands län 
rapporterats 2 ex. eller något mer per matning från de 10-12 % av matningarna där arten över huvud 
taget setts. I vårt område sågs stenknäcken både vid fler fågelbord, 15-18% och vid dem i lite högre 
antal, 2,7 ex. år 2015 ännu mer året innan (3,8 ex.). Rimligaste tolkningen av detta är att stenknäcken 
är vanligare i våra kommuner än i Sörmlands län i snitt. 
 
Hur är det då med användbarheten av VIK på kommun-nivå?  Antagligen beror variationer mellan åren 
mer på vädret de fyra räkningsdagarna än på litet statistiskt underlag, även för tämligen fåtaliga arter 
(förutom fåglarnas verkliga tillgång beroende på väderläget i stort under månaderna före räkningen och 
långsiktiga förändringar i vinterfåglarnas numerär). Svaret på underrubrikens fråga blir därför: Mycket 
tyder på att VIK kan användas även på kommun-nivå! 
 
Till sist är jag väldigt tacksam att få synpunkter på det framförda. Och någon statistiskt bevandrad får 
gärna göra analys av delar av VIKs resultat. Kanske kan vi återkomma i kommande årsrapporter med 
mer utförliga slutsatser på i första hand lokal nivå. 
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Några flyttfåglars ankomst och avfärd 2015 

 
I tabellen nedan anges första och sista rapporterna år 2015 i Södertälje och Nykvarns kommuner av ett 
urval (67 st.) vanliga flyttfåglar. Det ”bästa” av de tre föregående årens 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. Trots att alltså 
vissa härdiga arter uteslutits uppkommer i enstaka fall frågan om en observation är att anse som t.ex. 
vårens första eller är en övervintrare. I sådana fall bedöms observationen i relation till andra i t.ex. vårt 
landskap eller med tidigare år i vårt område. 

Kommentarer till årets tabell 

Det som sticker ut mest av tidiga vårobservationer är en skogsduva den 29/1 som lika gärna kan vara 
en övervintrare, till skillnad från nästa rapport som är 4 fåglar den 13/2. Andra klara förbättringar är 
ankomstdatumen för snatterand, bivråk, drillsnäppa, svartsnäppa och ladusvala, något mindre för 
kricka, fiskgjuse och morkulla. Beträffande snatterand finns några januari-rapporter (senaste från den 
21/1) i Artportalen, men de fynden får betraktas som övervintrare. Fenologirekordet för ladusvala i vårt 
område är från den 6/4 2001, följt av den 12/4 2015. Den mer normala våren gav således relativt få 
”förbättringar” jämfört med förra året som var extremt. 

På hösten är spridningen mellan de tre åren för varje art påtagligt större, ofta mer än en månad. En av 
tre arter som i år sticker ut i år med ett sent höstdatum är göktyta, och detta är det senaste datum som 
arten rapporterats i vårt område. Den andra är sädgås, där det finns ett nästan lika sent datum 
nämligen den 21/12 år 2000. Den tredje är enkelbeckasin Detta är den näst senaste observationen i 
vårt område, endast slagen av den 21/12 år 2000 (samma tillfälle som sädgåsen). Däremot finns det 
gott om arter som tidigare år setts betydligt senare på hösten än i år trots en varm höst. Eller är just 
detta orsaken till att de försvann spårlöst och inte blev noterade? Detta måste åtminstone vara 
förklaringen för t.ex. ejder, strandskata, brushane, svart- och gluttsnäppa, trädlärka, näktergal, rödstjärt 
och grönsångare. Att däremot en skulkare som morkullan lätt missas är inte så konstigt. För tre arter 
saknas i år höstdatum i tabellen, då inga rapporter finns efter sommaren! 

Min känsla är även i år att allt fler rapportörer kommer med i tabellen, vilket är roligt. Flest rapporter på 
våren kommer från UM och PLt, följda av SB och SC, därefter JO, JE och HH i en tredje grupp. På 
hösten är SC i egen klass med UM och PLt som goda tvåor därefter JE, BH och LG. 

/Stefan 
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Några flyttfåglars ankomst och avfärd 2015 

ART 
Ankomst 
2012-2014 ANKOMST Rapportör 

Avfärd     
2012-2014 AVFÄRD Rapportör 

Sädgås 2014-02-23 2015-02-22 LS, SC, PLt 2014-10-30 2015-12-27 PRn 
Bläsgås 2012-03-03 2015-03-04 PLt, UM 2013-11-11 2015-11-15 SC 
Vitkindad gås 2014-03-10 2015-02-24 SB 2013-11-11 2015-10-26 PLt 
Bläsand 2014-03-09 2015-03-18 LHJ 2014-12-16 2015-11-17 PLt 
Snatterand 2014-03-13 2015-02-27 UM 2014-12-04 2015-11-26 BH 
Kricka 2012-03-10 2015-03-02 UM 2014-12-14 2015-11-13 CL 
Skedand 2012-04-11 2015-04-12 UM 2013-11-10 2015-09-26 AS 
Ejder 2012-03-13 2015-03-16 UM 2013-11-02 2015-07-06 SC 
Storlom 2012-03-26 2015-03-31 HH 2012-09-30 2015-10-08 HGu 
Svarthakedopping 2012-04-03 2015-04-08 MFr 2014-10-30 2015-09-11 UM 
Bivråk 2014-05-23 2015-05-14 JE 2013-09-14 2015-09-03 PLt 
Brun kärrhök 2014-03-25 2015-04-03 PLt 2014-09-29 2015-10-03 JE 
Fiskgjuse 2012-04-04 2015-03-28 PLt 2013-10-17 2015-09-19 SC, PLt 
Tornfalk 2012-03-20 2015-04-09 PLt, SB, SC 2012-10-20 2015-11-04 UM 
Lärkfalk 2012-04-30 2015-05-08 JOs 2014-10-05 2015-09-13 StjOF 
Trana 2014-02-27 2015-03-07 JO 2014-11-25 2015-10-03 JE 
Strandskata 2014-03-16 2015-03-28 KM m. fl. 2012-07-24 2015-06-29 PRn 
M. strandpipare 2012-04-19 2015-04-16 HH, PLt 2014-09-07 2015-09-18 UM 
S. strandpipare 2014-03-13 2015-03-14 NK 2014-10-11 2015-09-16 PLt 
Ljungpipare 2014-03-26 2015-03-31 PLt 2014-10-20 2015-10-03 MBy 
Mosnäppa 2013-05-08 2015-05-09 JE 2012-08-21 2015-08-25 LG 
Brushane 2012-04-23 2015-04-25 UM 2012-10-27 2015-09-26 JE, SC, AS 
Enkelbeckasin 2012-03-16 2015-03-12 UM 2014-12-19 2015-12-20 HN, EE 
Morkulla 2012-03-18 2015-03-12 SB 2013-10-18 2015-07-26 MBe 
Storspov 2014-04-02 2015-04-11 SB 2012-09-04 2015-08-09 MBy 
Drillsnäppa 2012-04-19 2015-04-12 LHJ 2014-09-02 2015-08-26 LG 
Skogssnäppa 2014-03-20 2015-03-20 UM 2014-08-29 2015-08-25 LG 
Svartsnäppa 2014-04-24 2015-04-12 HN, EE 2014-10-19 2015-09-13 SC 
Gluttsnäppa 2012-04-21 2015-04-19 UM 2012-10-29 2015-09-20 JE 
Grönbena 2014-04-24 2015-04-16 HH 2014-09-17 2015-09-04 BH, UM 
Rödbena 2014-03-27 2015-04-09 PLt, PR, LS 2014-09-24 2015-08-25 CL 
Silltrut 2012-03-23 2015-03-21 JO 2013-09-21 2015-09-19 SC, PLt 
Skräntärna 2013-04-11 2015-04-07 SB 2014-09-06 2015-08-17 MBt, SC 
Silvertärna 2014-04-18 2015-04-27 SC 2013-07-21 2015-07-05 MBt, SC 
Fisktärna 2012-04-12 2015-04-11 PLt 2012-09-23 2015-08-19 UM, KL, BH 
Skogsduva 2014-02-12 2015-01-29 UM 2014-11-08 2015-10-03 JE 
Gök 2014-04-30 2015-04-30 PLt 2012-09-07 2015-09-04 BH, UM 
Tornseglare 2014-04-30 2015-05-12 JE 2014-09-03 2015-08-19 BH, UM, KL 
Göktyta 2012-04-18 2015-04-27 SB 2014-09-04 2015-10-04 AR 
Trädlärka 2014-03-07 2015-03-09 HAn 2013-10-26 2015-08-10 TE 
Ladusvala 2012-04-21 2015-04-12 UM 2012-09-28 2015-09-24 BH, UM 

Hussvala 2013-04-21 2015-04-27 UM 2013-09-07 2015-08-30 SC 
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Trädpiplärka 2014-03-30 2015-04-21 PAE 2012-09-13 2015-09-19 SC, PLt 
Ängspiplärka 2014-03-13 2015-03-09 MNs 2014-12-14 2015-10-24 SC 
Gulärla 2013-04-25 2015-04-27 SB 2014-09-20 2015-09-28 SC 

Sädesärla 2014-03-19 2015-03-18 MNs 2014-11-11 2015-10-15 PLt 
Järnsparv 2014-03-15 2015-03-19 SB 2014-10-05 -  
Näktergal 2014-04-29 2015-05-02 JO, SC 2013-08-31 2015-07-25 TS 
Rödstjärt 2012-04-15 2015-04-27 PLt, SB, UM 2013-09-05 2015-07-31 PRn 
Buskskvätta 2014-04-19 2015-04-27 PLt 2012-10-10 2015-10-02 LG 
Stenskvätta 2014-04-07 2015-04-18 MBt, JE 2014-09-29 2015-09-29 PLt 
Taltrast 2014-03-19 2015-03-28 PLt 2012-11-19 2015-10-06 MFr 
Rödvingetrast 2014-03-21 2015-03-24 UM 2014-12-13 -  
Dubbeltrast 2014-03-01 2015-03-10 HAn, BLj 2014-11-11 2015-10-19 UM 
Sävsångare 2014-04-28 2015-05-03 SB 2013-09-09 2015-09-25 PLt 
Rörsångare 2014-05-02 2015-05-03 SB 2012-09-09 2015-08-26 LG 
Härmsångare 2013-05-09 2015-05-11 SC 2013-08-11 2015-07-19 BR, BSi 
Ärtsångare 2014-04-25 2015-05-01 JO 2013-10-11 2015-09-05 UM 
Törnsångare 2012-05-05 2015-05-09 JE, SB 2012-09-16 2015-09-12 SC 
Trädgårdssångare 2012-05-10 2015-05-09 NK 2013-08-29 2015-08-30 UM 
Svarthätta 2014-04-19 2015-04-27 UM 2014-10-11 2015-10-10 SC 
Grönsångare 2014-04-26 2015-04-27 PLt 2013-07-23 2015-06-10 SC 
Lövsångare 2013-04-20 2015-04-25 SB 2013-09-22 2015-09-26 AS 
Grå flugsnappare 2013-05-09 2015-05-23 UM, CL, SC, JEk  2012-09-11 2015-09-03 HAn, BS 
Svit flugsnappare 2013-04-22 2015-04-26 SB, AR, HH, SC 2014-08-23 -  
Törnskata 2013-05-07 2015-05-16 SC 2014-09-19 2015-09-19 PLt, SC 
Hämpling 2014-03-16 2015-03-11 AS 2012-10-20 2015-10-10 PLt 
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Fågelrapport för Södertälje och Nykvarns kommuner å r 2015 
 
 
Inledning 
Ännu ett år har förflutit med hoppas vi många fågelupplevelser i våra båda kommuner. Visserligen blev 
det ingen ny art att foga in i kommunlistan det här året men det fanns ju en hel del annat smått och gott. 
Bland vadarna till exempel där andra fyndet av tereksnäppa och fjärde fyndet av dammsnäppa 
noterades, båda i Tullgarnområdet. Men det är ju inte bara sällsyntheter som är av intresse. Hela tiden 
sker en mer eller mindre snabb förändring av fågelfaunans sammansättning, positiv eller negativ. 
Hägern får ju anses vara en vanlig art såväl sommar som vinter hos oss. Men hur är det med 
häckningar? Det här året finns en notering om bobygge på Mörkö men hur det gick sedan finns det 
ingen uppgift om. Man får gå tillbaka till vår förenings barndom i början på 1980-talet för att hitta några 
uppgifter om häckningar och som då skedde i vassarna i Norasjön vid Tullgarn! Nog finns det 
häckningar i våra kommuner och självfallet skall man vara försiktig med att ange en exakt position för 
boplatser. Sedan kan man ju alltid diskutera huruvida den här häckningen skedde i Södertälje eller 
Trosa kommun eftersom gränsen går i sjön.  
Järpen är ett annat exempel. För så där femtio år sedan var den ingen direkt sällsynthet i våra skogar 
men numer påträffas den alltmer sällan trots att antalet fågelskådare kraftigt ökat och framför allt att det 
nu finns ett rapportsystem, Artportalen, som är tillgängligt för alla. Vår förening, omfattande Södertälje 
och Nykvarns kommuner, bildades 1978 och första årsboken presenterades året därpå. Under de fem 
första åren kom det in nio observationer med en god spridning i våra kommuner och vi var i snitt 25 
observatörer på den tiden. De senaste fem åren rapporterades det endast två iakttagelser av järpe 
samtidigt som antalet skådare som rapporterat fågeliakttagelser hos oss varit i snitt ca 165 stycken. 
Med de här båda exemplen vill vi visa hur viktigt det är att rapportera för att i tid se förändringar inom 
fågelvärlden. 
Ovan nämnde vi att man ibland bör vara försiktig med att noga ange häckningslokaler. Däremot har vi 
ett önskemål att i andra fall få så noggrann lokalangivelse som möjligt. Detta är viktigt när man vill bilda 
sig en uppfattning om hur många olika individer av en viss art som till exempel övervintrar inom ett visst 
område. Då räcker det inte med att ange Mörkö som lokal utan i stället ange Hörningsholm, 
Skanssundet, Salsudd eller vilken plats det nu är som ligger närmast. Hittar du inte platsen i Artportalen 
så använd Kommentar-fältet för att precisera observationsplatsen, 
Lycka till med dina fågeliakttagelser och därpå följande rapportering i Artportalen. Det tackar vi för! 
 
Väder-året 2015 
Från SMHI:s uppgifter kan följande sammanfattning göras med huvudvikt på vår del av landet. Vintern 
2014/15 (december-februari) var mycket mild, med ett temperaturöverskott på 3 grader i våra trakter. 
Detta medförde ett magert snötäcke. En vecka in i mars slogs värmerekord i Stockholm med knappt 16 
grader. Lågtryck, blåst och mer normala temperaturer dominerade sedan månaden. 
April bjöd på växlande väder, mest lågtrycksbetonat och blåsigt, med två perioder på sex dagar kring 
den 9:e och 21:e med stabilare och varmare väder. Månadens medeltemperatur blev någon grad över 
normal. Maj månad var kylig och regnig, speciellt den andra halvan, och i vår del av landet kom dubbla 
nederbörden mot normalt (200-årsrekord i Stockholm). Sammantaget blev våren varmare än normalt 
trots det kyliga maj. 
Juni blev tämligen sval och solfattig, speciellt de första 9 dagarna samt 1½ vecka kring midsommar och 
juli var, med undantag av några riktigt varma dagar i början av månaden, också sval och solfattig. Från 



13 

 

några dagar in i augusti stabiliserades vädret av flera högtrycksryggar och månaden blev varmare än 
normalt och också soligare. 
 Även hösten blev varmare än normalt. I september var vädret variationsrikt, kallare än normalt i början, 
omväxlande varmare och mer normalt därefter. Oktober blev solig och rekordtorr i stora delar av landet 
(i Stockholm den torraste på 230 år) och framför allt i mitten av månaden något svalare än normalt. 
November blev mild till mycket mild, och i stora delar av landet lite torrare än normalt, dock med normal 
nederbörd i våra trakter. December blev mild och mycket blåsig. 
Sammanfattningsvis blev år 2015, trots en sval maj, juni och juli, det tredje varmaste i Sverige sedan 
mätningarna började, med ett temperaturöverskott på mellan 2 och 3 grader. 
 
 
Rättelse 2014 
Några rapportsignaturer saknas  i rapporten för 2014 vilket vi beklagar. De finns med i dem från 2013 
och 2015. 
 
 
Rapport 2015 
 
MINDRE SÅNGSVAN  (Cygnus columbianus) 
Tre ex. rastade vid Mörkö kyrka den 10/3 (BLj, GFs, AW). Under höstflytten sågs 2 ex. den 10 - 11/10 
vid Björkarösund, Mörkö (PLt, SC, JE, MBy).                         
 
SÅNGSVAN (Cygnus cygnus) 
Vinterobservationer. C:a 70 rapporter från januari månad visade som vanligt på ett stort antal 
övervintrande individer framför allt på de norra delarna av Mörkö. De största antalen här var 128 ex. 
den 1/1 (LJ) och 136 ex. den 17/1 (PLt). Även i Tullgarnområdet gjordes en hel del observationer men 
med betydligt mindre individantal, som mest 36 ex. den 3/1 i Västerviken (GA). Även i februari 
noterades arten hela månaden igenom i Mörkö – Tullgarnområdet med som mest 45 ex. vid Nora gård, 
Mörkö den 20/2 (SB), 60 ex. vid Ängsholms slott, Mörkö den 21/2 (LHJ), 60 ex. vid Nöckna, Mörkö den 
24/2 (SB) samt 62 ex. vid Pålsundsbron den 25/2 (LHJ). 
Häckningar:  
Simsjön, Hölö: 1 par noterades den 3/4 (PRn), den 8/4 (JE), par vid bo den 8/5 (BLj). 
Lina Lersjö, Södertälje: 1 par rapporterades den 3/4 (PRn), den 12/4 (MBy), ruvande den 23/4 (LK), 
25/4 (PRn), och den 5/5 (LJ). Sex pulli sågs den 17/5 (MBy). 
Sundsviks Hills viltvatten, Turinge: Bobygge pågick den 19/4 (BKy), den 23/4 (MFr), den 27/4 (BKy), 5 
flygga ungar den 29/6 (BKy). 
Gliasjön, Ytterjärna: Arten noterad den 29/4 (KAs, ORo), 2 ad med 2 pulli den 28/6 (SC). 
Skanssundet, Mörkö: 2 ad med 7 pulli den 11/6 (AWn). 
Hummelhaga, Överjärna: 1 par den 8/4 (JE), vid bo den 11/5 (SC). 
Logsjön, Överjärna: 1 ruvande den 14/4 (LK), den 23/4 (LHJ) och den 11/5 (LHJ). 
Par i lämplig häckbiotop rapporterades från Tisjön, Vårdinge den 24/3 (BK), Kärr, Turinge den 3/4 (LJ), 
Björkarösund, Mörkö den 9/4 (PLt), Svalsättersjön, Överjärna den 3/5 (LHJ) och Dåderösund, 
Ytterjärna den 5/5 (PLt). Inga noterade uppföljningar föreligger hur eventuella häckningar i dessa fall 
har avlöpt. 
 Decemberobservationer. Ett drygt 40-tal rapporter inkom. Höga antal (100 och mer) noterades på 
Mörkö, framför allt vid bokskogen: 107 ex. den 16e (SC), 137 ex. den 19e (PLt), samt 110 ex. vid 
Kråkberget den 27e (UM). Även i Tullgarnområdet fanns som vanligt en del sångsvanar men i betydligt 
färre antal, som mest 26 ex. i Häggnäsviken den 10/12 ((BH, UM). 
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SÄDGÅS (Anser fabalis) 
Under sista februariveckan höll 1 till 3 ex. till på norra Mörkö (LS, SC, PLt, UM) och den 26/2 4 ex. på 
fälten SSV om Norasjön, Tullgarn (NK). Under mars månad inkom ett 20-tal rapporter med som mest 
30 ex. den 7e (JO) och 9e (SC), de flesta från norra Mörkö. Två rapporter var från Ytterjärna dels 15 
nordsträckande över Mikaelgården den 6/3 (AR) dels 1 rastande ex. i Pilkrogsviken den 11/3 (AS). Den 
19/4 sträckte 120 ex. förbi vid Skanssundet, Mörkö (UM), vilket var slutet på vårobservationerna så när 
som på 1 ex. som höll till i Häggnäsviken, Tullgarn under tiden 3 – 24/5 och som gav upphov till 7 
rapporter till Artportalen. 
Den 18/5 bestämdes dessutom 1 ex. såsom tillhörande rasen fabalis, skogssädgås, i Västerviken, 
Tullgarn (CL).  
Första höstobservationen gjordes den 11/9 då 4 ex. passerade Skanssundet (UM) och under resten av 
året rapporterades ett drygt 20-tal observationer. Högsta antalet var 50 ex. sedda i Tullgarnområdet 
den 26/9 (JE, AS). Den 15-17/11 sågs 16 à 17 ex. i Tösta, Hölö (SC, BH, UM). 
I december sågs 2 skogssädgäss den 27/12 på gärdet V om Salsudd, Mörkö (PRn). 
 
SPETSBERGSGÅS (Anser brachyrhyncus) 
En spetsbergsgås sågs tillsammans med 25 grågäss i Häggnäsviken, Tullgarn den 2/4 (JE, SC, BH). 
Ses ej årligen. 
 
BLÄSGÅS (Anser albifrons) 
Årets 5 första bläsgäss noterades den 4/3, dels rastande vid Björkarösund, dels flygande förbi 
Skanssundet, Mörkö (PLt, UM). Antalet ökade efterhand till 20 ex. vid Björkarösund den 8/3 (MBy), 35 
ex. den 11/3 i Pilkrogsviken, Ytterjärna (SB) för att sedan snabbt avta antalsmässigt från sist nämnda 
lokal till 4 ex. fram till den 3/5 (JO). Dessa 4 ex. (samma?) gav upphov till ett 25-tal rapporter till 
Artportalen. Vid Västerviken, Tullgarn rastade 26 ex. den 18/3 (SB). 
Höstens första, 2 ex., visade sig den 23/9 vid Häggnäsviken, Tullgarn (SC) och den 26/9 samma lokal 
(JE). Den 2/11 sågs 1 födosökande ex. vid Skanssundet (SC) liksom vid Tösta, Hölö den 15/11 (SC). 
 
GRÅGÅS (Anser anser) 
Vinterfynd. Ett 20-tal rapporter från januari omfattande 1 á 2 ex. sedda fr.a. i Mörkö – Tullgarnområdet 
inkom till Artportalen. En rapport angav 6 ex. vid Sandasjön, Mörkö den 20/1 (BH, UM). Fram till den 
19/2 sågs max. 6 ex. samtidigt. Dagen därpå höll 15 ex. till vid Nora gård, Mörkö (SB). Därefter ökade 
antalet snabbt: 35 ex. vid Skanssundet den 22/2 (SB), 90 ex. samma lokal den 24/2 (SB), 130 ex. 
samma lokal den 26/2 (UM, KM) och 250 ex. vid Björkarösund den 28/2 (SC, JE). 
 
Häckningar och observationer i lämplig häckbiotop.  
I Sundsviks Hills viltvatten, Turinge sågs 1 ruvande ex. den 3/4 (LJ) och 4 par i lämplig häckbiotop den 
19/4 (BKy).  
Vid Skanssundet noterades 2 ad med 4 pulli den 25/4 (UM, SC) liksom den 27/4 (PLt) och 28/4 (MBt). 
Den 11/6 sågs här 2 ad med 2 pulli (CN).  
Vid Lina våtmark sågs 1 adult varnande den 25/4 (PRn).  
I Svalsättersjön, Överjärna sågs 3 pulli och 12 adulta den 3/5 (LHJ).  
I Simsjön, Hölö observerades 8 par i lämplig häckbiotop vid Al och 4 par i lämplig häckbiotop samt 1 
ruvande den 8/5 (BLj).  
I Pilkrogsviken, Ytterjärna sågs 1 par med 6 pulli den 8/5 och 4 ad med ungar den 5/6 (BLj).  
Från Näsby gård, Vårdinge rapporterades 5 par och 50 pulli i Klämmingen den 14/5 (PSb).  
I Häggnäsviken noterades 4 kullar med 11 pulli den 2/6 (HN). 
 
Höga antal. 1000 ex. eller fler rapporterades enl. följande: 
Mörkö (ej närmare preciserat var) 1300 den 3/8 (BH, KL, UM), 2000 den 1/9 (KM), 1500 den 16/9 (PLt), 
1500 den 22/9 (PLt), 1500 den 25/9 (PLt). 
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Pilkrogsviken 1400 den 6/8 (CL). 
Häggnäsviken 2000 den 16/8 (HN, EE), 1500 den 29/8 (JE, SC), 1000 den 12/9 (SC, JE), 3000 den 
20/9 (SC), 2500 den 23/9 (SC), 2000 den 26/9 (JE, SC, AS), 1500 den 27/9 (HN, EE). 
Björkarösund 1500 den 25/8 (PLt), 2000 den 28/8 (PLt), 3000 den 30/8 (SC). 
Skanssundet 1000 den 28/8 (SC), 1400 den 12/10 (SC), 1300 den 14/10 (AF), 2500 den 18/10 (SC), 
2000 den 21/10 (UM, NK) och den 23/10 (SC), 1050 den 31/10 (SC), 1000 den 1/11 (JE, SC). 
Sanda gård, Mörkö 3500 förbiflygande den 21/10 och 1500 den 26/10 (PLt). 
Salsudd, Mörkö 6100 den 25/10 (SC), 2000 den 27/10 (NK). 
 
Decemberfynd. Två fynd avseende 1 resp. 2 individer sågs rastande på Mörkö den 8e resp. 26/12 
(PLt). 
 
Kommentar. Högsta rapporterade antal någonsin var 4500 ex. i Norasjön, Tullgarn i oktober 2001, 3650 
ex. i Häggnäs-Västerviken 1999 och 3500 ex. 2009 i Häggnäsviken.  
 
GRÅGÅS x KANADAGÅS  (A. anser x Branta canadensis) 
Ett upp till 3 ex. av denna hybrid rapporterades vid 12 tillfällen i Mörkö – Tullgarnområdet under tiden 
28/2 – 25/5 (SC, PLt, AW, HN, JE m.fl.) samt vid 6 tillfällen med 1 till 5 ex. under tiden 7/6 – 28/8 (JE, 
SB, PRn m.fl.) plus en observation om 5 ex. i Pilkrogsviken, Ytterjärna den 6/8 (CL). Årets sista ex. 
sågs den 24/10 vid Skanssundet (MG). 
 
PRUTGÅS (Branta bernicla) 
Under tiden 21-24/10 rastade först 2 men bara 1 timme senare endast 1 prutgås vid Skanssundet, 
Mörkö (UM, NK, PLt, SC m.fl.). 
Ses ej årligen.  
 
VITKINDAD GÅS (Branta leucopsis) 
Cirka 50 observationer rapporterades under tiden 24/2 till oktober månads utgång. Vinterfyndet, 1 ex., 
gjordes vid Skanssundet, Mörkö (SB). Övriga fynd gjordes framför allt i Mörkö – Tullgarnområdet men 
även ett fåtal i Maren, Södertälje och i Pilkrogsviken och Hallsfjärden, Ytterjärna. Under april-maj med 
19 rapporter var det högst noterade antalet 8 ex. den 22/5 på Mörkö (IG), juni 4 rapporter med max. 3 
ex., samtliga från Mörkö, augusti 4 rapporter, max. 3 ex. från Mörkö – Tullgarn, september 8 rapporter, 
max 5 ex. och oktober 20 rapporter med 300 ex. den 12/10 (KM) på Mörkö, 170 ex. samma datum vid 
Skanssundet (SC) och 180 ex. den 23/10 (SC) och 200 förbiflygande vid Sanda gård, Mörkö den 26/10 
(PLt), som samtidigt var årets sista observation.  
 
Ingen häckning bekräftad ännu inom vårt rapporteringsområde.  
 
KANADAGÅS (Branta canadensis) 
Större ansamlingar (>250 ex.) rapporterades från Ytterjärna i Pilkrogsviken med 300 ex. den 18/8 (HH), 
700 ex. den 19/8 (BH, KL, UM), 300 ex. den 21/8 (BLj) samt 350 ex. rastande vid Kärleksudden, 
Ytterjärna den 26/10 (PLt). 
 
GRAVAND  (Tadorna tadorna) 
Femtio iakttagelser av upptill 4 ex. rapporterades från Tullgarnområdet under tiden 4/4 – 19/6. Vid ett 
tillfälle, den 26/4, sågs 2 par samtidigt vid Tullgarnsnäs (SC, JE). JE rapporterade även fynd av ägg 
här. Inga ungar har dock blivit rapporterade. 
 
Kommentar. En häckning konstaterades 1987 då ett par med 8 pulli sågs i Häggnäsviken. Även 1988 
och 1989 sågs par med 4 á 5 pulli liksom 1990, då med 8 pulli, vid Tullgarnsnäs. 
 



16 

 

SNATTERAND (Anas strepera) 
Drygt 200 iakttagelser rapporterades detta år. Den första observationen gjordes vid Skanssundet, 
Mörkö den 27/2, där ett par höll till (UM). Vanligtvis rapporterades ett par, ibland 1 par + 1 hane, 
mestadels från Skanssundet men även från Pilkrogsviken, Ytterjärna och ibland också från någon av 
Tullgarnsvikarna. Den 27/3 noterades 5 ex. och den 3/4 7 ex. vid Skanssundet (UM), den 1/5 8 ex. vid 
Tullgarnsnäs (LHJ), den 19/4 1 par vid Egelsviken, Mörkö (MBt). Den 25/4 sågs 3 par i Pilkrogsviken, 
Ytterjärna (JO) liksom den 1/5 (LHJ) och 8 ex. under perioden 2-10/5 (LHJ, JE, BLj, PRn). Något eller 
några par sågs sedan på flera håll inom Mörkö – Tullgarnområdet under maj månad. Under juni ökade 
antalet. Tjugofem ex. sågs t.ex. i Västerviken den 6/6 (ÖJ, HN) liksom i Pilkrogsviken den 14/6 (SC). 
Vid Tullgarnsnäs fanns 30 ex. den 5/7 (SC), 40 ex. den 18/8 (LS m.fl.), 60 ex. 29/8 (JE), 76 ex. i 
Pilkrogsviken den 4/9 (BH) och 108 ex. den 12/9 (JE). Därefter avtar antalet under september månad 
men även under oktober sågs 30 ex. i Pilkrogsviken den 4/10 (BB), den 23/10 (SB) och 34 ex. den 
24/10 (GFs, JEE). Sista noteringen gjordes den 26/11 med 4 ex., också dessa i Pilkrogsviken (BH, 
UM). 
Inga ungar har rapporterats detta år. 
 
Kommentar. Årets februarifynd var tidigt men den 21/1 2009 sågs en hane, även den vid Skanssundet. 
Årets höga antal, åtskilliga 10-tal, slår alla tidigare noteringar!  
 
BLÄSAND (Anas penelope) 
Ca 100 rapporter. 
En honfärgad bläsand höll till vid Maren i centrala Södertälje den 17 - 20/1 (TS, LHJ, HN, HAn, LW). 
Följande observationer, 1 par, gjordes den 8/3 i Pilkrogsviken, Ytterjärna (LHJ, SC, JE), vid 
Skanssundet, Mörkö (MBy, EE, OW) och i Häggnäsviken, Tullgarn (SC, JE). Därpå följde ett uppehåll 
till den 31/3, Den 7/4 rastade 15 ex. i Häggnäsviken (SB) och den 21/4 5 par i Västerviken (JO, PRn). 
Annars sågs aldrig mer än 4 ex. samtidigt, ofta i par, under april – maj. Maximalt antal under juni – juli 
var 7 ex. den 22/6 vid Tullgarnsnäs (SB). Sista dagarna i augusti började antalet öka något för att den 
25/9 nå ett maximum på 124 ex. rastande i Björkarösund, Mörkö och 155 ex. den 29/9 (PLt). Sista 
observationen gjordes den 17/11 med 1 rastande i Västerviken, Tullgarn (PLt).  
Hela sommaren höll bläsänder till i Mörkö – Tullgarnområdet, ofta parvis, men inga tecken på häckning 
noterades.  
 
KRICKA (Anas crecca) 
Ca 180 observationer. 
Årets första par visade sig 2/3 vid Skanssundet, Mörkö (UM) och den 8/3 sågs 10 ex. i Pilkrogsviken, 
Ytterjärna (SC, JE). Under våren sågs som mest 56 ex. i Västerviken den 16/4 (BH, UM) och 65 ex. 
den 27/4 vid Tullgarnsnäs (SC, MBt, JE). 
Inga häckningar har rapporterats. 
Inga större antal rapporterades från Tullgarnområdet denna höst: 50 ex. den 11/8 (PRn, JE), 50 ex. den 
17/8 (SC), 53 ex. den 18/8 (PLt). Årets sista observation gjordes den 13/11 med 8 ex. i Västerviken 
(CL). 
 
GRÄSAND  (Anas platyrhynchos) 
Även i år räknades cirka 350 ex. in i Maren, centrala Södertälje den 12/1 (UM) och 278 ex. den 17/1 
(TS). Den 12/2 var det fortfarande kvar 350 ex. (UM). 
 
STJÄRTAND (Anas acuta) 
Sexton rapporter inkom detta år. Vårens enda notering utgjordes av ett rastande par i Pilkrogsviken, 
Ytterjärna den 8/3 (LHJ, SC, JE). 
Under hösten sågs 10 honfärgade ex. den 25/8 (PLt) och 4 ex. den 30/8 (SC), båda observationerna i 
Björkarösund, Mörkö. Från Häggnäsviken, Tullgarn rapporterades 4 honfärgade den 3/9 (PLt) och 
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minst 18 ex. på samma lokal och datum (HAn, BS). 10 ex. rastade i Björkarösund den 5/9 (JE, MBt, 
SC), 1 ex. den 19/9 (SC, PLt) och den 20/9 (MBy), 3 ex. den 25/9 (PLt) 5 ex. i Häggnäsviken den 23/9 
(SC) och 7 ex. 24/9 (BH, KL, UM), 4 resp. 2 ex. den 26/9 (JE, SC, AS) och 2 ex. den 4/10 (MBt, SC). 
 
ÅRTA (Anas querquedula) 
Ett par noterades i Pilkrogsviken, Ytterjärna den 25/5 (BLj) och 2 ex. i Tullgarnområdet den 6/6 (BHo). 
 
SKEDAND (Anas clypeata) 
39 rapporter. 
Årets första skedand, en hane, sågs den 12/4 (UM) och 26/4 (SC, MBt) vid Skanssundet, Mörkö. Den 
28/4 sågs 2 hanar och en hona vid Simsjön, Hölö (PKy) och den 29/4 1 par i Pilkrogsviken, Ytterjärna 
(BH, UM). Under maj månad inkom 22 rapporter med som mest 4 ex., ofta i par. Lokaler där de blev 
sedda var Pilkrogsviken, Tullgarnsnäs, Häggnäsviken och Simsjön. Ingen häckning rapporterades och 
över huvud taget gjordes ingen observation under juni.  
Under juli – september inkom 12 rapporter, återigen med 4 ex. som mest. Senaste observationen var 
den 26/9 med 1 ex. i Häggnäsviken (AS). 
 
BRUNAND  (Aythya ferina) 
Ca 60 rapporter 
Vinterobservationer. Den 9/1 sågs 2 hanar i Häggnäsviken; Tullgarn (LS, HAn) liksom den 11/1 1 ex. 
(HN, EE). Den 17/1 noterades 10 ex. i Pilkrogsviken, Ytterjärna (JSk, JSl) Den 15/2 observerades 1 ex. 
vid Skanssundet, Mörkö (LJ) och den 21/2 14 ex, i Västerviken, Tullgarn (CL) och Tullgarns slott (MBt, 
JE, SC) (samma?). Samma datum noterades också 8 ex. i Häggnäsviken (MBy). Även den 25-26/2 
rapporterades 3 resp. 6 ex från Tullgarnområdet (DB, NK). 
Par i lämpliga häckbiotoper rapporterades från Simsjön, Hölö den 6/4 och 8/5 (BLj) och från Hamnskär, 
Överenhörna där en hane sågs den 22/5 (UM, KW). Inga iakttagelser rapporterades under juni månad, 
och i det fåtal rapporter som inkom under juli augusti finns inte några starkare indikationer på att 
häckning ägt rum. 
September gav 7 rapporter från Häggnäsviken, max. 8 ex den 3e (HAn, BS), 2 från Björkarösund, 
Mörkö max. 6 ex. den 3e (PLt) och 2 ex. vid Skanssundet den 23e (UM). I oktober sågs 1 ex. i 
Häggnäsviken den 3/10 (HH, JE). Under november december inkom 7 rapporter från Ytterjärna och 
Tullgarnområdet, som mest 31 ex. den 3/12 vid Ytterjärna båtklubb (BH, UM). Årets sista observation 
gjordes den 21/12 med 11 ex. i Pilkrogsviken (SC). 
 
VIGG (Aythya fuligula) 
Ca 260 rapporter. 
Flockar med 1000 ex. eller fler noterades vid Ekö, Mörkö med 2300 ex. den 9/1 (PLt), 2000 ex. den 
20/1 (BH, UM), i Häggnäsviken, Tullgarn med 1500 ex. den 18/1 (SC), i Tullgarnområdet vid 
Janshällarna 2000 ex. den 1/2 (SC), vid Tullgarns slott 8500 ex. den 5/2 (BH, UM), i Tullgarnområdet 
1800 ex. den 7/2 (LHJ), i Pålsundet, Hölö 1200 ex. den 7/2 (SC), i Västerviken, Tullgarn 4000 ex. den 
7/2 (GA), vid Tullgarnsnäs 1000 ex. den 25/2 (DB). Under vår/sommar sågs inga ansamlingar 
överskridande 1000 ex. Under hösten noterades i Häggnäsviken 1500 ex. den 20/9 (SC, JE, MBt), 
1000 ex, den 26/9 (AS), vid Skanssundet 1300 ex. den 13/11 (CL), vid Söräng, Mörkö 1200 ex. den 
26/11 (BH, UM), i Tullgarnområdet 1400 ex. den 26/11 (BH, UM), vid Björnhagen, Mörkö 1800 ex. den 
3/12 (BH, UM), 4500 ex. den 5/12 (JE, SC), 1000 ex. den 7/12 (SC), i Tullgarnområdet 2500 ex den 
10/12 (BH, UM), vid Söräng 1400 ex. den 10/12 (BH, UM), i Tullgarnområdet 2000 ex. den 11/12 (NK), 
i Mölleviken, Mörkö 1100 ex. den 12/12 (SC), i Västerviken, Tullgarn 3000 ex. den 19/12 (PLt), i 
Norasjön 2400 ex. den 20/12 (HN, EE) och 2500 den 22/12 (HN), i Björnhagen 4500 ex. den 20/12 
(SC), i Söräng 4500 ex. den 28/12 (JE). 
 
Parning/parningsceremonier rapporterades från Mälarbadet, Södertälje den 8/4 med 5 hanar och 3 
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honor inblandade (PSt). Par i lämplig häckbiotop rapporterades från Sundsviks Hills viltvatten, Turinge 
den 19/4 (BKy) och från Lina Lersjö den 25/4 (PRn), från Svalsättersjön, Överjärna den 3-14/5 (LHJ) 
och från Simsjön, Hölö upp till 8 par den 8-25/5 (BLj, JE). Inga säkra häckningar har emellertid 
rapporterats detta år. 
 
Kommentar. Högsta antal någonsin var 8000 ex. vid Skanssundet-Himmerfjärden i november 1983. 
 
BERGAND  (Aythya marila) 
38 rapporter.  
I januari inkom 4 rapporter om 1 á 2 ex., samtliga från Tullgarnområdet mellan den 8e och 30e (OW, 
SC, CL, NK). Februari gav 10 rapporter, varav 7 från Tullgarnområdet och 3 från Skanssundet, Mörkö. 
Som mest sågs 5 ex.vid Tullgarns slott den 5/2 (BH, UM), 3 ex. i Västerviken den 9/2 (HN) och 3 ex. vid 
Tullgarnsnäs den 22/2 (FKL). Fem observationer gjordes i mars i Skanssundet och Häggnäsviken, 1 á 
2 ex, vid varje tillfälle (JO, MBy, SC, GFs, JEE). 
Nytt rekord i antal bergänder slogs den 12/4 då hela 70 ex. räknades in vid Oaxen, Mörkö (EH). 
(Tidigare rekord löd på 56 ex. i januari 2014). Övriga 4 aprilobservationer omfattade 1 till 4 ex. 
Under höst/vinter inkom från den 23/9 t.o.m. den 12/12 elva rapporter omfattande 1 till 3 ex., i ett fall 6 
ex., i Mörkö-Tullgarnområdet (SC, PLt, JE, BH, UM).  
 
EJDER (Somateria mollissima) 
Årets första ejdrar observerades vid Skanssundet, Mörkö den 16e resp. 18e mars med 2 resp. 4 och 3 
hanar (UM, PLt). Största antalet under mars var 300 ex. den 30e vid Söräng (från färjeläget), Mörkö 
(SC). Under april sågs som mest 400 ex. vid Oaxen, Mörkö den 29e (BH, UM). 
Pulli registrerades vid Skanssundet med 11 ex. den 29/5 (UM), 18 ex. den 11/6 (AWn, BBs) samt vid 
Mörkö 10 flygga pulli den 2/6 (PLt) och 11 flygga ungar den 20/6 (PLt). 
Sista observationen gjordes den 6/7 då 30 ex. uppehöll sig vid Skanssundet. 
 
ALFÅGEL  (Clangula hyemalis) 
Från årets början fram till den 29/4 rapporterades alfågel vid 9 tillfällen varav 4 i januari, 1 i februari, 2 i 
mars och 2 i april. Första observationen gjordes vid Tullgarnsnäs där 15 ex. rastade den 1/1 (BEB). 
Övriga observationer gjordes kring Mörkö. Större ansamlingar noterades vid Hornö med 250 ex. den 
27/1 och 200 ex. den 10/2 (PLt), 70 ex. den 29/4 (BH) och vid Ekö 30 ex. den 29/4 (BH).  
Under hösten rapporterades en enda observation med 30 ex. vid Hornöudd den 15/10 (PLt). 
 
SJÖORRE (Melanitta nigra) 
Utanför Hornö, södra Mörkö sågs en rastande den 29/4 (BH). Vid Skanssundet, Mörkö rastade 4 ex. 
den 21/10 (UM). 
 
SVÄRTA  (Melanitta fusca) 
En svärta sågs rastande vid Tullgarnsnäs den 12/4 (HN, EE) och 1 ex. i Västerviken, Tullgarn den 29/4 
(BH, UM). Även i år gjordes en inlandsobservation då ett par uppehöll sig sökande föda i Yngern, 
Turinge den 18/5 (HH). 
 
KNIPA  (Bucephala clangula) 
Ansamlingar omfattande 200 ex. eller däröver noterades vid Ekö, Mörkö den 6/1 med 250 ex. (JE), vid 
Tullgarnsnäs den 28/3 med 200 ex. (AJu), vid Söräng, Mörkö den 6/11 med 200 ex. (BH, UM), vid 
Oaxen, Mörkö den 17/11 med 270 ex. och den 3/12 med 300 ex. (BH, UM). 
 
SALSKRAKE  (Mergellus albellus) 
Vinter/vår registrerades drygt 120 observationer i Artportalen och under höst/vinter 40 stycken. 
Under januari och februari var det framför allt i Tullgarnområdet som större antal med salskrakar höll till. 
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På nyårsdagen räknades 22, 25 och 28 ex. i Tullgarnsnäs, Västerviken resp. Häggnäsviken (LJ). I 
Häggnäsviken sågs minst 80 ex. den 3/1 (JO), 106 ex. den 9/1 (HAn) och 60 ex. den 16/1 (HN), vid 
Tullgarnsnäs 115 ex. den 5/1 (SB), vid Ekö, Mörkö 195 ex. den 6/1 (JE). Under andra halvan av januari 
och februari var flockarna mindre. Den största i februari var på 50 ex. i Häggnäsviken den 25e (DB). 
Den 5/3 noterades 20 ex. vid Fridö, Tullgarnsnäs och 70 ex. vid Tullgarns slott (BH, UM), 51 ex. i 
Häggnäsviken den 8/3 (SC, JE). Vårens sista observation gjordes den 26/4 då ett par rastade vid 
Tullgarnsnäs (SC). 
Första höstrapporten kom inte förrän den 8/10 då 3 ex. rastade nedanför Slessberget, Mörkö (PLt) och 
den andra med 1 á 2 ex. i Häggnäsviken den 10/10 (PLt, SC). Men det var först i november som 
tvåsiffriga antal räknades in: 19 ex. i Västerviken den 4e (OW), 33 ex. vid Tullgarnsnäs den 5e (JE) och 
67 ex. i Tullgarnområdet den 26e (BH, UM), vilket blev månadens högsta antal. Höga antal under 
december blev 88 ex. i Tullgarnområdet den 3e (BH, UM) och 130 ex. i Häggnäsviken den 22e (HN). 
 
SMÅSKRAKE  (Mergus serrator) 
Under januari rapporterades 5 och under februari 2 iakttagelser med 2 ex., ofta i par, vid varje tillfälle 
(JE, HN, PLt, BH, SC m.fl.) vid Ekö, Mörkö eller i Tullgarnområdet. I mars inkom 2 rapporter, en hane 
från Tullgarnområdet den 14e (NK) och 1 par rastande vid Söräng, Mörkö den 22/3 (SC). Den 27/4 
sågs 1 par i Yngern, Turinge (HH), den 1/5 1 par förbiflygande vid Skanssundet, Mörkö (UH) samt den 
14/5 1 par förbiflygande vid Björnhagen, Mörkö (SC). 
Vid Skanssundet sågs 1 ex. den 18/9 (UM), vid Björkarösund, Mörkö 8 rastande den 20/9 (MBy) och 
vid Hornöudd, Mörkö 11 rastande den 15/10 (PLt). Från Mörkö rapporterades 6 ex. den 17/11 (BH, 
UM), från Björnhagen, Mörkö 2 ex i par den 5/12 (JE, SC) och från Eriksö, Mörkö 4 ex. den 16/12 (BR, 
BSi). 
 
STORSKRAKE  (Mergus merganser) 
Under vinter/vår rapporterades flockar på 100 ex. eller mer i Häggnäsviken, Tullgarn med 300 ex. den 
5/1 (SB), med 100 ex. den 16/1 (HN), i Skanssundet, Mörkö 200 ex. den 9/1 (HAn), i Pålsundet 
(Norafjärden), Hölö 350 ex. den 20/1 (BH, UM), vid Tullgarnsnäs 320 ex. den 27/1 (PLt) och 160 ex. 
den 5/3 (BH, UM), vid Yttereneby naturreservat, Ytterjärna 300 ex. den 10/3 (HAn, BLj), vid 
Häggnäsviken Tullgarn 900 ex. den 16/3 (SB), vid Tullgarnsnäs 100 ex. den 17/3 (BLj, HAn), 300 ex. 
den 28/3 (AJu), 300 ex. den 12/4 (HN, EE), i Pilkrogsviken, Ytterjärna 400 ex. den 21/3 (JO) och i 
Skanssundet 550 ex. den 31/3 (PLt). 
Häckningar konstaterades i Skanssundet den 14/5 med 8 pulli (PLt), i Egelsviken, Mörkö den 23/5 med 
8 pulli (MBt) och vid Mörkö den 20/6 med 9 flygga ungar (PLt). 
 
Under hösten noterades 170 ex. i Häggnäsviken den 28/9 (SC), 350 ex. i Björkarösund, Mörkö den 
12/12 (PLt), 150 ex. i Häggnäsviken den 15/12 (KEn), 100 ex. vid Ulvsundet, Ytterjärna den 31/12 
(UEm).  
 
JÄRPE  (Bonasia bonasia) 
Ett födosökande ex. noterades vid Stora Horssjön, Vårdinge den 21/10 (JE). 
 
ORRE (Tetrao tetrix) 
En orrtupp sågs sökande föda i Järna den 19/3 (EB). Orrspel noterades vid Vattgruvmossen, Överjärna 
den 8/4 (JE), den 18/4 (LHJ) och från 3 ex. den 3/5 (JO). På hösten hördes en spelande orre den 20/11 
vid Vattgruvmossen (TEJ). 
 
TJÄDER  (Tetrao urogallus) 
Nästan alla årets tjäderobservationer gjordes i Vårdinge socken. En tupp sågs vid St. Envättern den 
19/3 och vid St. Alsjön den 21/3 (TEJ) samt en höna vid Acksjön den 22/3 (EEE). I Sjundaskogen sågs 
åter en höna den 25/4 (EEE) liksom vid Stora Alsjöns naturreservat den 9/5 (JO). NO om Sarvsjön 
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observerades en tupp den 22/7 (BTö), vid St. Alsjön en tupp den 4/10 (JE) och både tupp och höna den 
17/10 (EEE), vid Horssjöarna 1 höna den 29/10 (BH, UM) samt 3 honfärgade vid Molstaberg den 27/11 
(TEJ).  
Tjäderspel hördes 1,5 km N Palmskog och 1 höna sågs på vägen vid Palmskog, Överjärna den 8/4 
(JE).  
 
BERGHÖNA  (Alectoris chukar) 
En berghöna visade sig för fjärde året i följd. I år höll den till inom ett ganska begränsat område vid 
Södertälje Södra och gav under tiden 10/1 – 14/6 upphov till ett 15-tal rapporter i Artportalen (SC, HN, 
CLB, PRn m.fl.). 
 
RAPPHÖNA  (Perdix perdix) 
Rapphönsstammen verkar vara helt utdöd trots inplanteringar. Ingen observation har nämligen kommit 
in till Artportalen i år. 
 
VAKTEL  (Coturnix coturnix) 
Vaktelspel noterades från olika lokaler på Mörkö: vid Björkarösund den 14/5 (PLt), vid Idala, V om 
vägen och mellan Håga och Mörkö k:a den 24/5 (JE), vid Botten den 28/5 (LG) och 29/5 (JO), vid 
Sandasjön den 6/6 (SB). Vid Häggnäsviken, Tullgarn lät den höra sig den 9/6 och 10/6 (JE). Vid 
samtliga tillfällen har bara 1 ex. hörts. 
 
STORLOM (Gavia arctica) 
Årets första storlom rapporterades från Farfars Udde vid Yngern, Turinge den 31/3 och spel hördes där 
den 6/4 (HH). Två ex. rastade på fjärden utanför Tullgarns slott den 14/4 (SB). Även från sjöar V om 
Sjundaskogen hördes lommen ropa den 25/4 (EEE). 
Par i lämplig häckbiotop angavs från St. Envättern, Vårdinge den 19/4 (PRn) liksom vid Trönsjön, 
Vårdinge den 18/7 (MBs). 
Ett ex. besökte bebott bo i St. Envättern, Vårdinge den 25/6 (BK) och par med 2 flygga ungar 
konstaterades där den 15/7 (BK). Par med 2 pulli rapporterades också från Polisviken, Yngern den 5/7 
(HH). 
En större ansamling på 23 ex. noterades i Yngern utanför Ekudden den 2/8 och 15 ex. + 4 ganska 
vuxna ungar i Norra Yngern den 7/8 (HH). 
Årets sista ex., en trolig ungfågel i vinterdräkt, sågs sökande föda i Måsnaren SSO, Tveta den 8/10 
(HGu). 
 
SMÅDOPPING (Tachybaptus ruficollis) 
Endast 8 observationer rapporterades till Artportalen detta år. Den första var ett vinterfynd i Maren, 
centrala Södertälje den 24/1 (SC). I Simsjön, Hölö sågs 2 ex. 3/4 (PRn) och därefter bara 1 ex. den 6/4 
(BLj), 8/4 (JE) och 28/4 (PKy). I Hummelhaga, Överjärna noterades 1 ex. den 8/4 (JE) och den 2/5 
(SC). I ett viltvatten vid Kärrstugan, Vårdinge sågs 1 ex. den 23/6 (TEJ). 
 
SKÄGGDOPPING  (Podiceps cristatus) 
Under januari/februari (17/1-26/2) höll vanligtvis 1 ex. till vid Skanssundet, Mörkö (PLt, TS, JO, UM, SC 
m.fl.). Två ex. noterades vid Salsudd, Mörkö den 23/1 och 4 ex. den 6/2 (PLt). Vid Mölleviken, Mörkö 
sågs 2 ex. den 5/2 (AKh), vid Tullgarns slott 1 ex. den 5/2 (BH, UM) och vid Tullgarnsnäs 2 ex. den 
26/2 (KEr). 
Större ansamlingar (>50 ex.) noterades under våren med 55 ex. i Västra Järnafjärden, Ytterjärna den 
17/3 (LHJ), med 80 ex. i Hamnskär, Överenhörna den 23/4 (UM) och 22/5 (UM, KW).  
Inga pulli rapporterades men den 23/7 noterades 10 adulta och 5 årsungar i Stensättra, Turinge (LJ). 
 
Två decemberfynd gjordes vid Skanssundet där 2 rastande ex. observerades den 18e och 27e (UM). 
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GRÅHAKEDOPPING  (Podiceps grisegena) 
Inga fynd har gjorts i år. De senaste tre åren har den rapporterats från Fifång. 
 
SVARTHAKEDOPPING (Podiceps auritus) 
Årets första svarthakedoppingar, 2 ex., visade sig i Sundsviks Hills viltvatten, Turinge den 8/4 (MFr). 
Den 10/4 observerades 1 ex. och den 12/4 1 par i Svalsättersjön, Överjärna (LHJ). Den 12/4 sågs 
också 3 ex. i Lina naturreservat, Södertälje (MBy) och den 25/4 1 par i Lina Lersjö (PRn). I Simsjön, 
Hölö noterades 3 ex. den 28/4 (PKy). På samtliga dessa lokaler påvisades sedan häckningar vid flera 
tillfällen. I Svalsättersjön sågs upp till 7 ex. den 23/4 (LHJ) och i Lina Lersjö ruvande par den 5/5 (LJ), i 
Simsjön bobygge den 9/5 (JE) liksom i Svalsättersjön den 14/5 (LHJ). Antalet observationer av små 
ungar var däremot färre. En pullus noterades i Sundsviks Hills viltvatten den 29/6 (BKy) och 4 flygga 
ungar på samma plats den 24/7 (LJ). I augusti och september sågs 1 till 2 flygga årsungar rastande 
både vid Skanssundet, Mörkö och i Tullgarnområdet (SC, PLt, UM m.fl.) men var de kom ifrån är inte 
känt. Rastande svarthakar sågs dock vid några tillfällen under april - maj i Tullgarnområdet (SC, AK 
m.fl.). 
 
STORSKARV  (Phalacrocorax carbo) 
Skarvar observerades årets samtliga månader, framför allt i Mörkö-Tullgarnområdet. Högsta antal i 
januari var 5 ex. i Sydhamnen, Södertälje den 26e (KE), i februari 6 ex. vid Skanssundet, Mörkö den 
28e (PLt), i mars 50 ex. vid Skanssundet den 11e (AS) och 60 ex. vid Tullgarnsnäs den 28e (AJu), i 
april 75 ex. vid Tullgarnsnäs den 16e (KEr, SES), i maj 600 ex. vid Tullgarnsnäs den 3e (SB), i juni 25 
ex. i Tullgarnområdet den 6e (BHo), i juli 3 ex. i Yngern, Turinge den 25e, enda rapporten denna 
månad (HH), i augusti 500 ex. vid Tullgarnsnäs den 11e och 18e (PRn, SB, LS m.fl.), i september 430 
ex. vid Mörkö den 16e (PLt), i oktober 11 ex. vid Skanssundet den 28e (UM), i november 35 ex. vid 
Käringholmen, Mörkö den 11e (BH, UM) samt i december 10 ex. vid Oaxen den 3e (BH, UM). 
Inga indikationer tydande på häckning noterades. 
 
RÖRDROM (Botaurus stellaris) 
Rördrom hördes spela vid Tullgarnsnäs den 4/4 (PRn), vid Hammarby träsk, Överenhörna den 10/6 
(BH, KL), från Sandviken åt VNV, Ytterenhörna den 12/6 (JE) och från Lurberget, Överenhörna den 
12/6 (JE). 
 
GRÅHÄGER  (Ardea cinerea) 
Vinteriakttagelser 
Häger rapporterades sammanlagt 47 ggr under januari månad från Torpaviksdiket, Södertälje; 
Skanssundet, Mörkö, Snäckviken, Södertälje, Maren, Södertälje, Södertälje kanal och Igelstaviken, 
Östertälje. Som mest noterades 8 á 9 ex. vid Skanssundet den 14e, 17e, 18e, 29e och 30e (MBt, JSk, 
SC, JO, UM, PLt). Under februari inkom ett drygt 30-tal rapporter från i stort sett samma lokaler som 
under föregående månad med tillägg av Tullgarns slott, Mikaelgården, Ytterjärna, Pilkrog, Ytterjärna 
och Mälarbadet, Södertälje. Maximalt sågs 10 – 12 ex. den 21e, 24e, 26e, 27e och 28e, samtliga vid 
Skanssundet (HAn, SB, UM, SC, BHo m.fl.). 
Under december inkom ett 20-tal rapporter, samtliga så när som på en från Mörkö-Tullgarnområdet. 
Antalet noterade individer uppgick ofta till 12 á 15 ex. (PLt, SC, UM, PRn, NK). 
 
Enda noteringen om en eventuell häckning kom från Skanssundet där bobygge konstaterades den 6/4 
(EH). 
Kommentar. En tidigare notering från juni 1985 skall par vid bo observerats i Norasjön, Tullgarn. Även 
1990 till 1992 rapporteras häckning härifrån, de båda senare åren med flera bon. 
 
VIT STORK (Ciconia ciconia) 
En iakttagelse av denna art gjordes vid Ön Lämbonäsgården, Hölö den 23/5 (JNn).  
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BIVRÅK  (Pernis apivorus) 
Tidigaste rapporten kom, om en sträckande den 14/5 från Häggnäsviken, Tullgarn (JE). Ytterligare två 
rapporter i maj, Överenhörna den 22/5 (UM) och Häggnäsviken, Tullgarn den 25/5 (UG). 
4 rapporterade observationer under häckningstiden (juni-början augusti) på 8 olika platser: Gärtuna den 
9/6 (UG), Snebro, Taxinge den 11/6 (KMa), norra Mörkö och Pilkrog båda den 1/7 (BH), Häggnäsviken 
den 24/7 (LJ), Stensättra, Turinge den 25/7 och 3/8 (LJ) och Döda skogen, Tveta den 4/8 (BLb). 
Övriga 6 observationer, 16/8 – 3/9 härrörde från höstflyttningen och är spridda: Tullgarnområdet (LG, 
Mbt), Nykvarn (HH), Mörkö (SC, PLt), och Järna (BKm). Antalet rapporter var likvärdiga de närmast 
föregående två åren. 
 
BRUN GLADA (Milvus migrans) 
Två observationer gjordes av denna art i år (1-4/år de fyra föregående), en på Mörkö 17/5 (SC) och den 
andra i Turinge, Nykvarn den 21/7 (GM). 
 
RÖD GLADA  (Milvus milvus) 
Under året gjordes fyra observationer (1-4/år de fyra föregående) varav tre dagarna efter varandra: Den 
5-6/6 vid Pilkrog (MHo, SC) och den 7/6 vid Sandasjön, Mörkö (BEx). Den sista rapporten är från den 
10/7 vid Snebro, Taxinge (TEn). 
 
HAVSÖRN (Haliaeetus albicilla) 
Antalet havsörnsrapporter uppgick till ca. 345 st., något fler än snittet de senaste åren. 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 ca 90 % av iakttagelserna. Det är 
samma fördelning som för 2013 (2014 hade en annan fördelning pga. den Kaspiska piparen på Mörkö 
som ökade rapporterandet därifrån). Observationer väster härom var enligt följande: 
Hölö: Al, Simsjön den 8/5 (BLj). 
Överjärna: Svalsättersjön den 14/5 (LHJ). 
Vårdinge: Lillsjön, Mölnbo den 2/1 (OW), Sjundasjön den 25/1 (JSk), Hjortsberga den 28/1 (CL), Nibble 
energiskog den 3/2 (BK), Sjunda gård den 7/2 (TEn), Edesta gård den 9/2 (KEr), Långbro Lidan, 
Mölnbo den 11/2 (OW), Molstaberg den 22/3 (EEE), Sjundaskogen den 25/4 (EEE) och Usta den 17/8 
(AE, MBs), Skillötsjön den 10/12 (GPa). 
Tveta: Tveta den 17/1 (CK, ASv, TS) och Tvetatippen den 26/5 (HH). 
Överenhörna: Munken den 18/2 (KOn, LE), Lurberget den 28/2 (YM), Överenhörna den 23/4 (UM) och 
Hamnskär den 22/5 (UM, KW). 
Turinge: Farfars udde den 4/1 och 1/3 (HH) och Sundsviks Hills viltvatten den 21/3 (2 obsar), den 11/4 
(BKy), samt 3/4 och 24/7 (LJ). 
 
Rapporter om fler än fem individer, från samma lokal, datum och rapportör: 
11 ex. Häggnäsviken den 1/1 (LJ), 7 ex. Björkarösund den 3/1 (PLt), Norra Mörkö den 5/3 (BH, UM) 
och 8/3 (BJo, JWe, LW), 6 ex. Norra Mörkö 4/2 (UM), Sandasjön 5/3 (SB), Norra Mörkö den 26/3 och 
1/4 (UM), 9/4 (UM, BH, KL) och Tullgarnområdet den 3/8 (UM, BH, KL) och 4/8 (LS). 
 
Årsungar noterades med: 
2 ex. Tullgarnsnäs den 5/7 (SC, MBt), Sandasjön den 13/8 (UM, BH, KL), Björkarösund den 16/9, 22/9 
2 ex., 25/9 (PLt), Häggnäsviken den 26/9 och 5/10 (AS), Ledarön den 10/10 (PLt) och Mikaelgården, 
Ytterjärna den 17/10 (AR).   
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BRUN KÄRRHÖK  (Circus aeruginosus) 
Årets första observationer gjordes den 3/4 vid Tullgarnsnäs (PLt), därefter finns ytterligare 16 rapporter 
från Mörkö/Tullgarnområdet. Under april finns även rapporter från Visbohammar viltvatten, Vårdinge 
den 17/4 (BK), Hammarbyträsk, Överenhörna den 18/4, Sundsviks Hills viltvatten, Turinge den 18/4 
(BKy), Tveta, döda skogen den 20/4 (BT) och Överenhörna den 23/4 (UM). 
 

Fåglar i lämplig häckbiotop noterades från Al, Hölö och Lilla Simsjön, Överjärna den 8/5 (BLj), 
Sandasjön och Björkarösund, Mörkö den 13/5 (PLt) samt ytterligare tre rapporter från Sandasjön under 
maj månad (PLt, SC), två rapporter från Överenhörna, Hamnskär och Hammarbyträsk den 22/5 (UM, 
KW) och Tveta döda skogen den 27/6 (SC). 
 

1K-fåglar noterades vid 22 tillfällen varav två med 2 individer noterade. 19 av observationerna är från 
området Norra Mörkö – Tullgarn, 3/8 – 3/10, övriga från Stångarö Nykvarn den 2/8 (IP), Skarpåker 
Vårdinge den 17/8 (MBs) och Skillöt Vårdinge den 18/8 (AE, MBs). 
 

BLÅ KÄRRHÖK  (Circus cyaneus) 
En kraftig ökning av antal rapporter detta år, 76 st. mot tidigare år drygt 10. 
 

25 rapporter från februari och samtliga från Norra Mörkö. Vid 4 tillfällen har två individer observerats. 
De flesta rapporterna avser 2K-fåglar, varav den ena blekare. I några rapporter anges Ad fågel men 
inte könsbestämd. Rapportörer (SC, HAn, PLt, MBr, NK, JO, TNi, UM, MBy, SB, MBt, MFr, LS, LW, 
SHL). 
I mars 16 rapporter från samma område fram till den 12/3. Vid tre tillfällen rapporteras två individer. Det 
är sannolikt samma fåglar som rapporterats under februari. Några nya rapportörer noteras (GL, IF, BH, 
EE, MNs). 
I april 9 rapporter från den 12-25:e i samma område (PLt, MBt UM, SB), flertalet av dessa fåglar är 
rapporterade som honor. Både åldersbestämningen, tidsgapet till mars-rapporterna samt tidpunkten på 
året tyder på att aprilfåglarna är sträckande fåglar och att de två yngre individerna lämnade Mörkö i 
mitten på mars. 
Övriga vårrapporter: 1 ad Nora gård, Mörkö den 1/3 (JO), 1 hona Skyttorp, Tullgarnområdet den 9/4 
(PLt), 1 3K+ hona Valåker, Hölö den 14/4 (SB). 
 
Höstrapporterna, mer än dubbelt så många som de två föregående åren, fördelades enligt följande: 

− september 7 rapporter, 5 från Tullgarnområdet, övriga 2 från Mörkö: Häggnäsviken den 14/9 
(KEr), Tullgarns allé den 15/9 (LS), Häggnäsviken troligen 2 ex. den 26/9 (LS, AS), 
Skanssundet den 18/9 (UM) och Sandasjön den 19/9 (SC). 

− oktober 7 rapporter, 3 från Tullgarnområdet, övriga 4 från Mörkö: Häggnäsviken den 3/10 (JE) 
och 15/10 (KH), Tullgarnsnäs den 29/10 (BH), Norra Mörkö den 3/10 (NK), Björkarösund en ad 
+ 1 1K den 23/10 (PLt, SC) och Skanssundet den 24/10 (MG). 

− november 10 rapporter. Samtliga från Mörkö, därav 8 kring Sandasjön/Björkarösund tiden 10-
28/10 (PLt, JE, CL, SC, BR, MBy,). Dessutom från Egelsviken den 13/11 (CL) och Mörkö kyrka 
den 17/11 (BH). 

− december 2 rapporter från Mörkö, Björkarösund den 8/12 (PLt) och Norakärret den 16/12 (SC). 
 
ÄNGSHÖK (Circus pygargus) 
En rapport från den 19/7 vid Smedsta, Hölö om 1 ex. förbiflygande över E4an (AJa).  
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ORMVRÅK  (Buteo buteo) 
Vinterfynd 
Januari månad gav 48 rapporter, februari 56 rapporter, vilket är en ökning jämfört med de föregående 
åren. De fördelades enligt följande: 

− Mörkö 18 + 22 
− Tullgarnområdet 8 + 9 
− Hölö utom Tullgarnomr. 6 + 4 
− Överjärna 5 + 2 
− Ytterjärna 5 + 10 
− Södertälje 1 + 2 
− Överenhörna 0 + 2 
− Vårdinge 2 + 3 
− Turinge 3 + 3 

 
Granskar man rapporterna ovan mer i detalj kan följande skattningar göras om antal individer (SB): 
Norra Mörkö 3-4 ex., övriga Mörkö 2, Tullgarnomr. 2-3, övriga Hölö 2-4, Ytter- + Överjärna 2-3, 
Södertälje 1-2, Överenhörna 1, Vårdinge 4-6, Turinge 3-4. Summa: 20-29 övervintrare, vilket är fler än 
de föregående åren. Då är ändå rapporteringen från Överenhörna väldigt mager. Å andra sidan goda 
”siffror” från Vårdinge/Turinge. 
 
Redan den 25/2 rapporterades 6 sträckande mot NO över Mikaelgården (AR) denna milda vinter. 
 
Några rapporter med goda antal under hösten var den 3/10 med 50 ex vid Häggnäsviken, Tullgarn 
(MBt, SC, JE). Den 3/8 med 11 ex vid Tullgarnområdet (KL, UM, BH). Den 5/10 med 10 ex vid 
Häggnäsviken (AR) samt den 29/9 med 9 ex vid Mikaelgården, Ytterjärna (AR). 
 
December månad gav 46 rapporter fördelade enligt följande: 

− Mörkö 15 
− Tullgarnområdet 2 
− övriga Hölö 4 
− Överjärna 2 
− Ytterjärna 11 
− Södertälje 5 (inkl Östertälje) 
− Vårdinge 3 
− Turinge 4 

 
Höstrapporterna omfattar troligen drygt 15 individer varav Mörkö 4, hela Hölö 4, Ytter- + Överjärna 2 
(SB). 
 
Anmärkning: Tack alla rapportörer, särskilt ni som specificerar lokalen väl och/eller rapporterar från de 
områden som är glest besökta. 
 
FJÄLLVRÅK (Buteo lagopus) 
Januari månad gav 41 rapporter, februari 53 rapporter vilket totalt är tre gånger fler än under 2014 och 
2013. Övervägande delen av rapporterna kommer som vanligt från Mörkö, Tullgarns- och 
Pilkrogsområdena.  
 
Granskar man rapporterna mer i detalj kan följande skattningar göras om antal individer: Hela Hölö 1 
(möjligen 2), Mörkö 3-4, Vårdinge 1 (möjligen 2), Ytter- + Överjärna 2. Detta ger totalt 7-9 individer, 
något färre än förra året (SB). 
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Ytterligare 48 rapporter under mars april, med den senaste den 25/4. De är från samma lokaler som 
under högvintern och visar att Fjällvråkarna lämnade vårt område först kring mitten av april. 
 

Första höstobservationen gjordes 25/8 vid Hörningsholm (CL). Totalt 142 höstrapporter med den sista 
den 31/12 från Simonsö, Mörkö (UEm). Rapporterna fördelade sig enligt följande: 

− Tullgarnområdet, Hölö okt 19, nov 4, dec 3, totalt 26 rapporter  
− Hölö (utanför Tullgarnområdet), okt 3, nov 7, dec 5, totalt 15 rapporter 
− Mörkö aug 1, sep 2, okt 11, nov 31, dec 31, totalt 76 rapporter  
− Överjärna okt 4, nov 1, dec 3, totalt 8 rapporter  
− Ytterjärna okt 3, nov 3, dec 4, totalt 10 rapporter  
− Vårdinge okt 1, nov 2, dec 3, totalt 6 rapporter 
− Södertälje dec 1 rapport  

 
Vid ett tillfälle den 3/10 observerades 26 sträckande individer (MBt, SC, JE). Under senhösten finns 
följande rapporter om 3 ex. från en lokal: Sandasjön den 13/11 (CL) och 3/12 (BH), Mörkö kyrka den 
17/11 (BH), Norra Mörkö den 22/11 (SC) och 8/12 (PLt), Norakärret den 5/12 (JE),  
 
Rapporterna från november-december tyder på följande antal individer (SB): Hela Hölö sn 4, Mörkö 6-
9, Vårdinge 1, Ytter+ Överjärna 1-2. 
 
KUNGSÖRN (Aquila chrysaetos) 
Åtta rapporter I år varav 2 från januari, Farfars udde, Turinge 23/1 (HH) och Ytterjärna 24/1 (RW). 
Sex höstrapporter från Häggnäsviken 27/9 (EE, HN), Pilkrogsviken, Ytterjärna 4/10 (BB), Dåderösund, 
Ytterjärna 21/10 (PLt), Eriksö, Mörkö 16/12 (BSi, BR), Kjulsta, Ytterjärna 24/12 (KBr) och E4/E20 norr 
Södertälje 28/12 (MNs). 
 
FISKGJUSE  (Pandion haliaetus) 
Vårens första gjusar rapporterades från Björkarösund 28/3 (SC, PLt). Den sista rapporterades den 19/9 
(PLt, SC). 
 
TORNFALK  (Falco tinnunculus) 
Totalt 46 rapporter under året (ca 30 senaste åren). 
Årets första två rapporter är från Sandasjön Mörkö den 9/3 (SC, SB). 
Under april 7 rapporter varav 6 från Mörkö (Hörningsholm, Sandasjön och Aspbacken) och en från 
Ytterjärna. 
Häckning vid Stensättra gård, Turinge där paret matade flygga ungar den 4/8 (LJ). 
Häckning förmodad i området Sanda/Björkarösund Mörkö (PLt, SC) och Odals spannmålsmagasin 
Södertälje hamn (SC 4 rapporter), möjligen också kring Nora/Håga gårdar Mörkö (SC) och 
Visbohammar/Nibble, Vårdinge (BK, EW). 
Enstaka rapporter under häckningstid också från Baggtorp, Mörkö den 25/6 (HAn) och Pilkrog/Säby, 
Ytterjärna (LK, BH, HH) 
Årets sista observation är från Pilkrog, Ytterjärna den 4/11 (UM). 
 
STENFALK  (Falco columbarius) 
Endast tre rapporter i år (2014 – 3, 2013 – 12). 
Skanssundet Mörkö 2 rapporter den 12/4 (SC, MBt, UM) om 1 ex. och Häggnäsviken 1 sträckande den 
3/10 (JE). 
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LÄRKFALK  (Falco subbuteo) 
Årets första observation är från Yttereneby Ytterjärna den 8/5 (JOs). 
Den geografiska fördelningen av resterande rapporter var: 
Tullgarnområdet:  
 Häggnäsviken den 23/5 (EE, HN), 13/8 (KL, UM, BH), 13/9 (SC, PKy). 
 Tullgarnsnäs den 16/5 (MBy), (JO), (AW, JE, SC), 22/5 (MNs), 24/5 (LJ), 5/7 (MBt, 
 SC), 15/8 (MC, CC), 22/8 (MBy) och (JE, SC). 
 Slottsparken den 23/5 (EEs, BTu), Tullgarnområdet den 3/8 (BH, KL, UM) 
Mörkö:  Sandasjön den 7/6 (BEx) och Hörningsholm 11/6 (PLt). 
Hölö:  Simsjön den 15/5 (OW) och 16/5 (BLj). 
Vårdinge:  Sarvsjön den 22/7 (BTö). 
Tveta:  NO kyrkan 1/7 (SB) 
Södertälje:  Lina lersjö/naturreservat 16/5 (BSi), 17/5 (MBy), 27/5 (LK), 21/6 (KN), 1/7 (LK) 6/8 och 

27/8 (MBy). Tre av rapporterna anger 2 ex.  
Överenhörna: Hammarbyträsk och Överenhörna 22/5 (KW, UM). 
Turinge:  Miaren 18/7 (ACK) och 24/8 (MNs), Sundsviks Hills viltvatten 24/7 (LJ) och Stensättra 

 2 ex. den 3/8 och 4/8 (LJ).  
Ovanstående tyder på sannolika revir i närheten av Tullgarnområdet, i Lina och i Turinge. 
Årets sista rapport är från den 13/9 vid Häggnäsviken (PKy, StjOF). 
 
PILGRIMSFALK  (Falco peregrinus) 
Ett sträckande ex. sågs vid Trönsjön, Vårdinge den 8/4 (JE), ytterligare ett ex. jagade vid Pilkrogsviken 
3/5 (AF). 
Resterande tre rapporter avser 1K-fåglar på hösten: Björkarösund den 7/9 (PLt, SC) (två rapporter) 
samt vid Västerviken 13/9 (PKy, StjOF-utflykt). 
 
VATTENRALL  (Rallus aquaticus) 
Sammanlagt inkom 33 rapporter, huvudsakligen från Mörkö – Tullgarnområdet. Årets första rall lät höra 
sig den 7/4 vid Sandasjön, Mörkö (PLt). Därefter rapporterades den därifrån den 20/4 (PLt) och 24/5 
(JE, PA), från Nora hage, Mörkö den 28/6 (MN) och den 4/7 (SC) samt från Björkarösund, Mörkö den 
10/9 och 22/9 (PLt). Den 6/11 hördes vattenrall vid Söräng, Mörkö (BH, UM), 
Observationerna i Tullgarnområdet gjordes vid Häggnäsviken den 9/4 (BH, KL, UM), 11/4 (MBt, SC), 
14/4 (PLt), 2 spelande i alkärret vid reningsverket den 15/4 (LK), 16/4 (BH, UM), 18/4 (JE, MBt, SC), 
21/4 (HH, PRn), 5/5 (HN), 10/5 med 4 ex. spelande i vassen kring dammarna (JO, LW), 10/5 + 11/5 
(SC), 23/5 (RKm), 24/5 (PA), vid Tullgarnsnäs den 5/7 (SC, MBt), 2 ex. (1 ad, 1 juv sedda) den 18/8 
(LS, LGK, StjOF), 22/8 (MBy, SC, JE), 23/8 (KN), 25/8 + 26/8 (LG), 9/9 (JE). 
I övriga delar av kommunen hördes vattenrall i Pershagen, Tveta den 23/4 (BT), Simsjön, Hölö den 
24/5 (JE) och ca 500 m syd om Överenhörna våtmark den 9/6 (BH, KL, UM) liksom vid Ytterjärna 
båtklubb den 17/11 (BH, UM). 
 
SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA  (Porzana porzana) 
Två sumphöns sågs bra vid Tullgarnsnäs den 18/8 i samband med en StjOF-utflykt (LS, LGK). 
 
KORNKNARR  (Crex crex) 
Antalet rapporter med spelande kornknarr var i år sju stycken. På Mörkö hördes den från Hågafälten 
den 24/5 (JE), vid Sandasjön den 24/5 (JE) och 29/5 (JO), vid Björkarösund den 24/5 (JE) och vid 
Dåderösund den 29/5 (JE). Vid Jursta, Överenhörna spelade 1 ex. den 9/6 (BH, KL, UM) liksom vid 
Stångarö, Turinge den 16/7 (IP). Samtliga noteringar gällde 1 ex., men den 24/5 rörde det sig troligen 
om 3 olika individer, där 2 hördes samtidigt på olika håll kl. 22:30. 
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RÖRHÖNA (Gallinula chloropus)  
Under mars månad rapporterades rörhöna 5 ggr. (9 – 30/3) dels från Moraberg, Östertälje dels från 
centrala Södertälje (SC, MBy, JE, NK, JW), 1 ex. vid varje tillfälle. Den 21/4 sågs 1 ex. vid 
Järndammen, Nykvarn (MFr) och den 10/5 1 ex. i Sundsviks Hills viltvatten (MFr). Vid Järndammen 
observerades den även den 20/6 (HH). 
Häckning konstaterades vid Moraberg. En adult i lämplig biotop sågs den 14/6 (SC) och följdes sedan 
av flera rapporteringar: 1 ad. + 1 pull den 7/8 (PRn), 1 1K den 15/8 (SC), 2 1K den 20/8 (PRn), 1 ad. + 
1 pull den 25/8 (JW), 2 ex. den 11/9 (JW), 3 ex. den 14/9 (OW) och 2 ex. den 6/10 (OW). En misstänkt 
häckning ägde också rum vid Molstaberg gård, Vårdinge där 2 ad., nyligen flygga ungar noterades den 
19/7 (TEJ). 
Övriga observationer var 2 födosökande i Tullgarnområdet den 21/5 (NA). 
Efter häckningstid i oktober – november gjordes flera iakttagelser av rörhöns i Moraberg, 1 till 4 ex. 
(JW, MBt, SC, GFs, JJö m.fl.). Årets sista observation gjordes den 26/12 med 1 ex. i Maren, Södertälje 
(LHJ). 
 
SOTHÖNA (Fulica atra) 
Vid Skanssundet, Mörkö sågs under januari max. 172 ex. den 17e (TS) och 175 ex. den 18e (SC). 
Häckningar med bo, ägg/ungar konstaterades vid Hamnskär, Överenhörna (UM), i ett viltvatten vid 
Kärrstugan, Vårdinge (TEJ), i döda skogen vid Pershagen, Tveta (SC), vid Moraberg, Östertälje (PRn) 
och Torpa, Södertälje (LE). 
Högsta notering var 187 ex. vid Skanssundet den 8/3 (TS) och 185 ex. i Ulvsundet, Ytterjärna den 
17/11 (BH, UM). 
 
TRANA (Grus grus)  
Årets första trana, 1 ex., noterades den 7/3 vid Björkarösund, Mörkö (JO) följd av 1 ex. vid Tullgarnsnäs 
den 8/3 (ÅS). 
Par i lämplig häckbiotop angavs från Egelsviken, Mörkö den 21/3 (MBt), från Tisjön, Vårdinge den 24/3 
(BK), från Sundsviks Hills viltvatten, Turinge den 3/4 (LJ), från Simsjön, Hölö den 3/4 (PRn) och 8/5 
(BLj), från Sandasjön, Mörkö den 7/4 (PLt), från Häggnäsviken, Tullgarn den 24/5 (LGb) och 29/6 (MG). 
Pulli konstaterades 2 stycken tillsammans med föräldrarna den 16/5 vid Simsjön (BLj), 1 pullus vid 
Egelsviken den 28/6 (MN), 2 pulli vid Sundsviks Hills viltvatten den 29/6 (BKy) och 2 1K den 24/7 (LJ). 
Större flockar, 300 eller fler, observerades vid Björkarösund den 28/8 med 320 ex. (PLt), 350 ex. den 
3/9 (PLt), 300 ex. den 19/9 (SC, PLt) samt 500 ex. sammanlagt från flera lokaler på Mörkö den 14/9 
(AR). 
Årets sista trana, 1 ex., sågs flygande förbi Egelsviken den 10/11 (MBt). 
 
MINDRE STRANDPIPARE (Charadrius dubius) 
Under 1:a halvåret inkom över 60 rapporter vilket är fördubbling mot föregående år som i sin tur var en 
fördubbling mot året innan. 
Den första observationen är från den 16/4 med 1 ex. från Skanssundet, Mörkö av två observatörer (HH, 
PLt). Under april gjordes ytterligare 4 observationer av 1 ex., 2 från Skanssundet, 25/4 (UM, SC) samt 
2 från Västerviken den 19/4 (GA) resp. 27/4 (SB). 
Detta följdes av totalt 46 rapporter under maj månad fördelade på följande platser: 

− Skanssundet, Mörkö 6 rapporter: Den 8/5 1 ex. (UM), 9/5 2 ex. (MBy, SC, JE), 11/5 1 ex. (PLt, 
SC), 24/5 2 ex. (SC) 

− Björkarösund, Mörkö den 5/5 1 ex. (PLt) 
− Västerviken, Tullgarn 27 rapporter: Den 3/5 1 ex. (SB), den 10/5 1-2 ex. (LW, JO, JE, SC), den 

11/5 1-3 ex. (HN, SC, CL), den 14/5 4 ex. (JE, SC), den 15/5 1 ex. (SC), den 18/5 5 ex. (CL), 
den 20-22/5 1-2 ex. (CL, JE, JO, GA), den 23/5 totalt 10 rapporter med 1-3 ex. (JN, LJo, TKj, 
RHe, AS, CL, MHn, MJo, JJs, CHä, KKr, BLb, ILe, SC), den 24-25/5 1-4 ex. (JRf, GA, JE, LG, 
SC). 
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− Tullgarnsnäs en rapport om 1 ex. den 3/5 (SB). 
− Pilkrogsviken, Ytterjärna, 11 rapporter om 1-3 ex.: Den 1-3/5 (LHJ, AS, JO, JE), 8/5 (BLj), 10/5 

(PRn, RLk), 12/5 (JE), 13/5 (CL), 16/5 (BLj). 
 
Fördelning av junirapporterna, totalt 12 st. 

− Skanssundet, Mörkö, 3 st.: 5+9/6 1 ex. (BLj, KL, UM, BH), den 21/6 2 ex. (BSv, UM) 
− Västerviken, 7 rapporter: 7-8/6 1 ex. (PLt, CL), 10/6 3 ex. (SC), 13/6 2 ex. (CL), 18+22+23/6 1 

ex. (SB, YM). 
− Pilkrogsviken, Ytterjärna: 1 ex. den 22/6 (BLj) 
− Underås, Enhörna: 2 ex. den 9/6 (PKy) 

 
För perioden juli - september noterades 21 rapporter fördelade på följande områden 

− Skanssundet, Mörkö 7 st.: Den 29/7 1 ex. (PLt), 3/8 1 ex. (KL, UM, BH), 4/9 3 ex. (UM, BH), 5/9 
3 ex. (UM), 11/9 4 ex. (UM), 14/9 1 ex. (PLt), 18/9 3 ex. (UM), detta är också årets sista rapport. 

− Tullgarnområdet, Västerviken och Tullgarnsnäs 11 st.: Den 9/7 1 ex. (CL), 23/7 1 ex. (SB), 11/8 
1-2 ex. (SB, PRn), 13/8 2 ex. (KL, BH, CL), 15/8 3 ex. (SC, JE), 22/8 1 ex. (SC, JE), 25-26/8 1 
ex. (LG), 7-8/9 1 ex. (SC, PRn) 

− Pilkrogsviken, Ytterjärna: 4 ex. den 6/8 (CL) 
− Moraberg, Östertälje: 1 ex. den 15/7 (SEk) 

 

STÖRRE STRANDPIPARE (Charadrius hiaticula) 
Årets första rapport kom den 14/3 från Tullgarnområdet (NK), detta är på en dag när lika som 
föregående år (året dessförinnan var första rapporten en månad senare). 
Vårens största antal rapporterades den 10/5 med 7 ex. vid Västerviken, Tullgarn (JE, SC). 
Ingen faktisk häckning rapporterad dock har häckning antagits speciellt vid Tullgarn. 
Under sommaren/hösten sågs som mest 5 ex. den 14/8 vid Västerviken, Tullgarn (SB, PRn) det är 
betydligt färre än vad som rapporterats tidigare år. 
Höstens sista rapport kom den 16/9 1 ex. från Skanssundet, Mörkö (PLt). 
 
FJÄLLPIPARE (Charadrius morinellus) 
Tredje året utan någon rapport från vårt område. 
 
LJUNGPIPARE (Pluvialis apricaria) 
Årets första rapport kom den 31/3 från Sandasjön, Mörkö (PLt). Detta är 5 dagar senare än föregående 
år. Då noterades att detta var ca 1 månad tidigare än något tidigare år. 
Inga större flockar rapporterade i år. Det största antalet 6 ex. rapporterades den 9/5 från Hejsta, Hölö 
(JE). 
Årets två sista rapporter kom den 24/10 1 ex., från Häggnäsviken, Tullgarn (MG, PLt).  
 
KUSTPIPARE (Pluvialis squatarola) 
Som oftast inga observationer under första halvåret detta år. 
Två höstrapporter avseende 1 ex. har inkommit, en den 29/7 vid Skanssundet (PLt) och en den 5/11 
vid Tullgarnsnäs (JE), vilket är det senaste höstdatumet i vårt område enligt Artportalen och StjOFs 
gamla noteringar. 
 
TOFSVIPA (Vanellus vanellus) 
Årets första rapporter kom den 20/2, två dagar senare än föregående år: 1 ex. vardera från 
Skanssundet (UM), Pålsundsbron och Björkarösund (SB). 
Vårens största flock noterades med 300 ex. den 14/3 väster om Bokskogen, Mörkö (SC, JE). 
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Årets största flockar noterades med 1850 ex. den 4/9 (UM, BH) och 1500 ex. den 5+7/9 (MBt, SC, JE, 
PLt) alla väster om Bokskogen, Mörkö.  
Höstens sista rapport inkom den 14/11 med 21 ex. i Tullgarnområdet (PLt). 
 

KUSTSNÄPPA (Calidris canutus) 
En rapport från den 11/8 om 2 ex. Tullgarnsnäs (SB, PRn, StjOF). 
 
SMÅSNÄPPA (Calidris minuta) 
Totalt 4 rapporter om 1 ex. den 15+18/8 från Tullgarnsnäs (MBy, SC, JE, LGK, LS, PLt).  
 
MOSNÄPPA (Calidris temminckii) 
Under året har det inkommit 73 rapporter vilket är en extrem ökning från de föregående årens ca 10 
rapporter/år. Orsaken var den tereksnäppa som besökte oss den 22-23/5 (se nedan) och drog hit 
massor med X-are. 
Den första rapporten kommer den 9/5 2 ex. vid Björkarösund (JE). 
Under maj månad inkommer ytterligare 67 rapporter från följande platser: 

− Västerviken, Tullgarn 42 rapporter under tiden 13-26/5 med som mest 14 ex. 23/5. 
− Tullgarnsnäs, 20 rapporter under tiden 16-25/5 med som högst 9 ex. 25/5. 
− Häggnäsviken 5 rapporter den 23/5 med som mest 4 ex. 
− Skanssundet 1 ex. den 16/5 (SC, JE). 

 
SPOVSNÄPPA (Calidris ferruginea) 
Endast två rapporter detta år. 1 ex. den 28/7 vid Västerviken, Tullgarn (JO) och 1 ex. den 18/8 vid 
Tullgarnsnäs (PLt). 
 
KÄRRSNÄPPA (Calidris alpina) 
Årets första rapport kom från Västerviken, Tullgarn med 2 ex. den 18/5 (SC) vilket är ca 10 dagar 
tidigare än föregående två år. Återstående vårobservationen var 1 ex. på Tullgarnsnäs den 23/5 (HN, 
CN, MHn, SC). 
Under retursträcket 42 rapporter huvudsakligen från Västerviken och Tullgarnsnäs tiden 9/7 – 5/10, 
med största rapporterade antalet 26 ex. den 26/7 från Västerviken (SB) och 10 ex. den 29/7 (PLt). 
Den sista rapporten inkom den 5/10 med 1 ex. vid Häggnäsviken, Tullgarn (SC). 
 
MYRSNÄPPA (Limicola falcinellus) 
20 rapporter inkom under perioden 23/5 till 25/5, flertalet av dem om 1 ex. vid Västerviken. (Se 
kommentar om tereksnäppan.) Fyra av rapporterna avser 4 respektive 3 ex. den 24 resp. 25/5 (LJ, GA, 
CL, SC). Dessutom 2 rapporter från Näset om 1 ex. den 22/5 (MNs, IG). 
Under höststräcket inkom 4 rapporter mellan den 18-23/8 om 1 ex. från Tullgarnsnäs (LS, MBy, SC, 
KN) respektive 2 från Häggnäsviken den 9/3 (HAn, CL). 
 
BRUSHANE (Philomachus pugnax) 
Årets första rapporter kom den 25/4 från Skanssundet, Mörkö med 3 ex. (UM), från Tullgarnsnäs med 2 
ex. (AJs) och från Pilkrogsviken, Ytterjärna med 9, 6 resp. 4 ex. (SB, MBy, JO). 
Under våren inkom sedan rapporter från Tullgarnområdet och Pilkrogsviken, som flest noterades 10 ex. 
den 11/5 från Västerviken, Tullgarn (CL). 
Under hösten inkom ett femtiotal rapporter med de högsta antalen om 40 ex. rapporterade från 
Västerviken mellan den 11-15/8 (SB, PRn, KL, BH, SC, JE). 
Från Tullgarnsnäs rapporterades som mest 27 ex. den 26/8 (LG), från Pilkrogsviken som mest 15 ex. 
den 23/8 (CJ) och från Nora gård, Mörkö 16 ex. den 9/9 (SB). 
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DVÄRGBECKASIN (Lymnocryptes minimus)  
Totalt 14 observationer vilket är färre än föregående år. 
Den första rapporten är från en övervintrare vid reningsverket i Hölö den 31/1 (SC). 
Två vårrapporter den 6 resp. 16/4 från Tullgarnsnäs resp. Häggnäsviken, Tullgarn om 1 ex. (JE, SB). 
Övriga rapporter är från hösten, 

− Tullgarnsnäs den 27/9 2 ex. (SC), den 2/10 1 ex. (JMq, LG), den 18/10 4 ex. (SC), den 24/10  1 
+ 4 ex. (MBy, SC), den 27/10 1 ex. (NK) och den 5/11 1 ex. (JE). 

− Häggnäsviken, Tullgarn den 3/10 1 ex. (MBt, SC, JE) och den 4/10 1 ex. (LG). 
− Björkarösund, Mörkö den 1/11 1 ex. (JE, SC). 

 
ENKELBECKASIN (Gallinago gallinago) 
Årets första observation gjordes den 12/3 med 1 ex. vid Skanssundet, Mörkö (UM). Detta är ca 10 
dagar tidigare än förra årets rapport. 
Vårens största antal rapporterades med 30 ex. den 16/4 vid Häggnäsviken, Tullgarn (SB) och den 19/4 
vid Skanssundet, Mörkö (UM). 
Revir och spelande under häckningsperioden rapporterades enligt följande: 

− Häggnäsviken den 21/4 (HH, PRn), 10/5 (PRn), 17/5 (SC), 24/5 (LJ) 
− Västerviken den 20/5 (CL) 
− Tullgarnsnäs den 21/5 (OW) 
− Skanssundet, Mörkö den 8/5 (UM) 
− Sandasjön, Mörkö den 5/5 (PLt) 
− Björkarösund, Mörkö den 9/5 (SC, JE), 11/5 (PLt) och 25/5 (PLt) 
− Kålsö, Mörkö den 20/5 (PLt) 
− Simsjön, Hölö den 26/5 (HH) 
− Pilkrogsviken, Ytterjärna den 10/5 (PRn), 12/5 (LHJ), 25/5 (BLj), 5/6 (BLj) och, 22/6 (BLj) 
− Mikaelgården, Ytterjärna den 21/5 (AR) 
− Lilla Simsjöns gård, Överjärna den 8/5 (BLj) 
− Våtmarken, Överenhörna den 23/4 (UM) 

Största antalet vid höstflyttningen rapporterades från Tullgarnsnäs med 35 ex. den 27/9 (SC). 
Årets sista observation gjordes med 1 ex. den 20/12 vid Tullgarnsnäs (EE, HN) Detta är den näst 
senaste observationen i vårt område, endast slagen av den 21/12 år 2000. 
 
DUBBELBECKASIN (Gallinago media) 
Tio rapporter har inkommit vilket är betydligt fler än de 2-3 de senaste åren. 

− Tullgarnsnäs den 21/8 1 ex. (LW), den 27/9 1 ex. (SC) och den 2/10 1 ex. (JMq). 
− Häggnäsviken, Tullgarn den 29/8 1 ex. (SC, JE), den 1/9 1 ex. (SC), den 12/9 2 ex. (SC, JE), 

den 28/9 1 ex. (SC), den 2/10 1 ex. (CL), den 3/10 1 ex. (MBt, SC, JE) och den 4/10 1 ex. (JO). 
 

MYRSPOV (Limosa limosa) 
Tre rapporter av denna art i år, samtliga under juli månad, nämligen: 4 ex. den 22/7 vid Vidarkliniken, 
Ytterjärna (LHJ), 1 ex. den 23/7 vid Tullgarnsnäs (SB) och 2 ex. den 29/7 vid Västerviken, Tullgarn 
(GA). 
 
SMÅSPOV (Numenius phaeopus) 
Under våren inkom följande rapporter, samtliga med 1 individ: Den 5/5 vid Tullgarns slott (LIm) och 
Häggnäsviken (JE), den 8/5 vid Pilkrogsviken (BLj), den 9/5 vid Västerviken, Tullgarn (GA), Den 10/5 
vid Västerviken, Tullgarn (ÖJ, JO, GA), vid Hölö station (SC, JE) och vid Tullgarnsnäs (SC), den 11/5 
vid Västerviken, (SC), troligen samma fågel som dagen innan. 
Under sommaren/hösten inkom en rapport med 2 individer den 6/7 vid Skanssundet, Mörkö (SC). 
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STORSPOV (Numenius arquata) 
Årets första rapporter kom den 11/4 med 2 ex. vid Häggnäsviken, Tullgarn och 1 ex. vid Tullgarnsnäs 
(SB), därefter följde ytterligare 6 vårobservationer nämligen: den 13/4 1 ex. vid Skanssundet, Mörkö 
(SC), den 14/4 1 ex. vid Häggnäsviken (SB), den 16/4 2 ex. vid Tullgarnsnäs (KEr), den 19/4 1 ex. vid 
Skanssundet (UM), den 20/4 1 ex. vid Björkarösund, Mörkö (PLt) och 1 ex. den 5/5 vid Häggnäsviken 
(JE). 
Under sommaren/hösten gjordes 6 observationer: Pilkrogsviken, Ytterjärna: den 1/7 5 ex. (BH, UM), 
den 5/7 1 ex (JSl), den 7/7 1 ex (DFa), vid Västerviken, Tullgarn den 18/7 4 ex. (SB), vid Asköfjärden, 
Mörkö den 3/8 4 ex. (RLk) och vid Tullgarnsnäs den 9/8 1 ex. (MBy). 
 
TEREKSNÄPPA (Xenus cinereus) 
Ett ex. av denna raritet rörde sig mellan Häggnäsviken och Västerviken, Tullgarn, under två dagar, den 
22/5 (ÖJ, TS), och 23/5 och sågs av en stor mängd skådare. 
Detta var den andra observationen av denna art i vårt rapportområde, den förra härrör sig från 2012 då 
ett ex. observerades vid Västerviken. 
 
DRILLSNÄPPA (Actitis hypoleucos) 
Vårens första rapport kom den 12/4 från Pilkrogsviken, Ytterjärna (LHJ). 
Spelande individer eller lämplig häckbiotop rapporterades enligt följande: 
Den 30/4 1 ex. vid Yngern, Turinge (HH), den 15/5 vardera 1 ex. vid Västerviken, Häggnäsviken samt 
på Mörkö (BH, UM, KL), den 16/5 1 ex. vid Yngern (HH), den 25/5 1 ex. vid Skanssundet, Mörkö (PLt), 
den 12/6 1 ex. vid Kalkberget, Mörkö (BLj), den 24/7 1 ex. vid Tullgarnsnäs och den 7/8 1 ex. vid 
Stensättra, Turinge båda (LJ). 
Anmärkning (SB): Förvånansvärt få rapporter (liksom tidigare år) under häckningstid längs lämpliga 
stränder i såväl sött som salt vatten!  
 
SKOGSSNÄPPA (Tringa ochropus) 
Årets första rapport kom den 20/3 från Skanssundet, Mörkö (UM).  
70 rapporter tom juli är mer än förra året, men färre som indikerar på häckning; 
Spelande individer eller andra tecken på möjlig häckning gjordes på följande platser: 

- Palmskog, Överjärna: 1 par den 8/4 (JE) 
- Grävstensskogen, Turinge: 1 ex. den 11/4 (HH) 
- Svalsättersjön, Överjärna: 1 ex. den 23/4 och 11/5 (LHJ) 
- Yngern, Turinge: Den 1/5 (HH), 1 ex. den 20/5 (HH) 
- Farfars Udde, Turinge: Den 6/5 (HH) 
- Logsjön, Överjärna: Den 11/5 (LHJ) 
- Häggnäsviken, Tullgarn: 1 ex den 11/5 (HN) 
- Bränninge, Ytterjärna: 1 par den 21/5 (LK). 

Årets sista rapport kom den 25/8 med 1 ex. från Tullgarnsnäs (LG). 
 
SVARTSNÄPPA (Tringa erythropus) 
Årets första rapport kom den 12/4 med 2 ex. vid Skanssundet, Mörkö (HN) 
Vårens högsta antal rapporterades med 10 ex. vid Västerviken, Tullgarn den 21/6 (ISc). 
Sommar/höst gav ett 25-tal rapporter, de flesta från Tullgarnområdet. Inga stora flockar observerades, 
högsta antal var 7 ex. den 19/7 vid Tullgarnsnäs (BSi) och den 29/8 vid Häggnäsviken, Tullgarn (JE). 
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GLUTTSNÄPPA (Tringa nebularia) 
Årets första observationer gjordes den 19/4 med 1 ex. vardera vid Skanssundet, Mörkö (UM), vid Nora 
hage, Mörkö (MBt) och vid Tullgarnsnäs (AJs). 
Under våren inkom ett 30-tal rapporter, de flesta från Tullgarnområdet, inga stora flockar noterades, 
högsta antal blev 5 ex. den 18/6 vid Västerviken, Tullgarn (SB). 
Sommar/höst gav också ett 30-tal rapporter med som flest 10 ex. vid Tullgarnsnäs den 15/8 (JE). 
Årets sista rapport kom den 20/9 från Tullgarnsnäs (JE). 
 
DAMMSNÄPPA (Tringa stagnatilis) 
1 ex. rapporterades i år mellan den 19 och 21/6 från Västerviken, Tullgarn (SC, LHJ, PLt, GA, ÖJ, ISc). 
Detta är det fjärde fyndet i vårt rapportområde. De tre andra gjordes i augusti 2006, juli 2008 och juni 
2011, samtliga från Tullgarnområdet. 
 
GRÖNBENA (Tringa glareola) 
Årets första rapport kom den 16/4 från Skanssundet, Mörkö (HH). 
Vårens största antal rapporterades med 30 ex. dels den 10/5 vid Pilkrogsviken, Ytterjärna (RLk) och 
den 16/5 vid Tullgarnsnäs (LG). 
Sommar/höst gav ett 50-tal rapporter med som flest 50 ex. dels den 5/7 vid Tullgarnsnäs (SC, MBt) och 
dels den 11/8 vid Västerviken, Tullgarn (PRn, SB).  
 
RÖDBENA (Tringa totanus) 
Årets första rapporter kom den 9/4 dels från Tullgarnsnäs 2 ex. (PLt), dels från Skanssundet med 1 ex. 
(PLt, PRn) och 2 ex. från Pilkrogsviken (LS). 
Spelande individer eller andra tecken på möjlig häckning rapporterades från följande platser: 

- Häggnäsviken, Tullgarn: 8 rapporter mellan den 11/4 och den 2/6. 
- Tullgarnsnäs: 14 rapporter mellan den 11/4 och den 13/6. 
- Västerviken, Tullgarn: 16 rapporter mellan den 2/5 och den 19/6. 
- Skanssundet, Mörkö: Den 12/4 (MBt, SC), den 2/5 (AS), den 17-19/6 (SC). 
- Björkarösund, Mörkö: Den 5/5 (PLt). 
- Sandasjön, Mörkö: Den 2/5 (AS). 
- Kalkberget, Mörkö: Den 12/6 (BLj). 
- Ekö, Mörkö: Den 16/4 (PLt). 
- Pilkrogsviken, Ytterjärna: 9 rapporter mellan den 2/5 och den 28/6. 
- Simsjön, Hölö: Den 8/5 (BLj). 

Hölö station: Den 15/5 (SC). 
Årets sista rapport kom den 25/8 från Skanssundet, Mörkö (CL). 
 
ROSKARL (Arenaria interpres) 
I år rapport om 3 ex. den 28/4 vid Tullgarnsnäs (RWs). 
Detta är det 5:e året under 2000-talet som denna art observerats i vårt rapportområde.  
 
SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA (Phalaropus lobatus) 
2 ex. rapporterades den 6/6 från Västerviken, Tullgarn (JSs, ÖJ, HN, LW, GA) 
Även förra året rapporterades 2 ex. Dessförinnan rapporter år 2008, -05 och -04 under 2000-talet enligt 
Artportalen. 
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KUSTLABB (Stercorarius parasiticus) 
Den 3/8 rapport om en sträckande fågel vid Asköfjärden, Mörkö (RLk). 
Detta var den 6:e observationen i vårt rapportområde under 2000-talet enligt Artportalen. De tidigare 
skedde 2004, -06, -10, -11 och -12). 
 
DVÄRGMÅS (Larus minutus) 
Bara två rapporter detta år, nämligen 1 adult vid Tullgarnsnäs den 14/3 (NK) och 1 2K vid Västerviken, 
Tullgarn den 31/5 (AHl). 
 
SKRATTMÅS (Larus ridibundus) 
Vid Sundsviks Hills viltvatten, Turinge rapporterades den 26/4 en koloni med 210 individer (BKy) och 
den 29/6 observerades 58 Pulli (BKy).  
Från Simsjön, Hölö rapporterades detta år som mest 400 individer den 8/5 (BLj).  
Den största rapporterade ansamlingen kom, liksom i fjol, från fälten vid Pilkrogsviken med 1600 ex. den 
29/4 (BH). 
 
SILLTRUT (Larus fuscus) 
Årets första rapport kom den 21/3 med 4 ex. vid Pilkrogsviken, Ytterjärna (JO). 
1 ruvande ex. rapporterades från Skanssundet, Mörkö den 3/5 (AF). 
Från ett litet skär i Hallsfjärden, Ytterjärna rapporterades den 9/5 10 ex. i lämplig häckningsbiotop 
(PRn). 1 par med ceremonier observerades den 11/5 vid Skanssundet (PLt).  
 
SKRÄNTÄRNA (Sterna caspia) 
Ett flertal observationer gjordes under våren/sommaren med absolut övervikt från Tullgarnområdet, 
huvudsakligen från Näset och under tiden 7/4 – 17/8. Oftast rapporterades 1 – 2 fåglar, men dock 3 ex. 
den 15/5 (BH, SC), den 20/5 (BLj), den 22/5 (IG) och den 23/5 (BK). 
 
SILVERTÄRNA (Sterna paradisaea) 
Årets första observation gjordes vid Tullgarnsnäs den 27/4 (SC). 
Från Tullgarnsnäs och övriga Tullgarnområdet inkom 18 rapporter med som flest 6 ex. den 15/5 (BH). 
Från Mörkö inkom 7 rapporter varav en den 2/6 (BH) avser ett par med bo där den ena fågeln ruvade. 
 
SKOGSDUVA (Columba oenas) 
Årets första observation gjordes vis Skanssundet, Mörkö den 29/1 (UM) följd av flera rapporter från 
lokalen större delen av februari. Den 1/3 sågs 22 ex. vid Pålsundet (JO), definitivt vårfåglar.  
Vårens största flock noterades vid Skanssundet, Mörkö den 28/3 med 60 individer (KM). 
På hösten rapporterades som flest 50 ex. vid Bokskogen, Norra Mörkö den 19/9 (SC). 
Spelande individer och/eller permanent revir noterades enligt följande: 

- Bokskogen, Norra Mörkö: Den 28/2 (SC, PLt), den 5/3 (BH), den 10/3 (NK), den 18/3 (PLt) och 
den 31/3 (NK) 

- Skanssundet, Mörkö: Den 15-16/3 (UM), den 6+27/4 (UM) 
- Björkarösund, Mörkö: Den 18/3 (PLt) 
- Djurgården, Tullgarn: Den 18/3 (MNs), den 14/4 (PLt) 
- Sanda gård, Mörkö: Den 19/3 (KM) 
- Sandasjön, Mörkö: Den 3/4 (PLt) 
- Dåderö gård, Ytterjärna: Den 21/6 (UM) 
- Palmskog, Överjärna: Den 8/4 (JE) 
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- Slottsparken, Tullgarn: Den 16/4 (BH), den 16/5 (LG), den 26/5 (4 revir, SB), den 2/6 (BH) 
- Tullgarnsnäs: Den 23/5 (BBs) 
- Tullgarns allé: Den 2/6 (HN) 
- Västerviken, Tullgarn: Den 19/7 (BSi) 
- Överenhörna: Den 23/4 (UM), den 22/5 (UM) 
- Hjortsberga, Vårdinge: Den 24/3 (CL) 
- Farfars udde, Turinge: Den 12/5, den 11/6, och den 1/7 (HH)  
- Yngern, Turinge: Den 16/5 (HH) 

 
RINGDUVA (Columba palumbus) 
Femton rapporter inkom i år under januari – februari, nämligen: 1 ex. den 1/1 vid Häggnäsviken, 
Tullgarn (LJ), 1 ex. den 3/1 vid Tullgarns slott (JO), 1 ex. den 15/1 vid Torpaviksdiket, Södertälje (AHg), 
1 ex. den 23/1 vid Mossvägen, Överjärna (AR), 1 ex. vid Aspbacken, Mörkö (MBt), 1 ex den 3/2 vid 
Tomtevägen, Södertälje (LS), 2 ex. den 7/2 vid Fridhemsgatan, Södertälje (SC), vid Tullgarns slott 
syntes 1 ex. den 13/2 (AS) och 2 ex. den 14/2 (MBy), 1 ex. den 15/2 vid Häggnäsviken, Tullgarn (LJ), 2 
ex. den 18/2 i slottsparken, Tullgarn (PLt), 1 ex. den 21/2 vid Hörningsholm, Mörkö (SB), 4 ex. den 26/2 
vid bokskogen, Mörkö (KM), den 28/2 1 ex. vid Skanssundet, Mörkö (UM) och 1 ex. i Överjärna (LHJ). 
Flera av rapporterna i slutet av februari kan mycket väl avse vårflyttare denna milda vinter. 
Vårens största flock noterades den 6/4 vid Skanssundet med 190 individer (UM).  
Största höstflocken noterades den 25/9 med 1100 individer vid Sanda gård, Mörkö (PLt). 
Årets sista rapport kom den 19/10 med 14 ex. vid Pilkrogsviken, Ytterjärna (UM). 
 
TURKDUVA (Streptopelia decaocto) 
Även det här året inkom ett antal rapporter under årets första månader från Hertig Carls väg, Södertälje 
Södra. Den första rapporten kom den 6/1 (JO). 
Dessa individer sågs sedan med 1 – 4 ex. ända fram t.o.m. december månad 
Den 12/4 rapporterades dessutom 1 ex i Rosenlund, Södertälje (EH). 
 
GÖK (Cuculus canorus) 
Årets första rapport kom den 30/4 från Tullgarnsnäs (PLt). 
Därefter följde ett femtiotal rapporter med spelande individer. Detta är samma antal som föregående år 
men lite färre än närmaste åren innan dess. 
Över hälften av rapporterna kommer från Hölö, därav alla från Tullgarnområdet utom en från Simsjön 
(BLj). Från övriga delar finns rapporter från Mörkö (5), Taxinge (1, PNo), Turinge (5, HH, JO, LJ), 
Vårdinge (2, BK, JO), Överjärna (2, LHJ, AJo), Ytterjärna (8, PRn, PLt, BLj, AR), Södertälje (Lina 1, 
MBy), Överenhörna (1, UM). Rapporter saknas från Östertälje, Tveta och Ytterenhörna. 
Årets sista observation gjordes den 4/9 med 1 förbiflygande individ vid Häggnäsviken, Tullgarn (BH). 
 
HÖKUGGLA (Surnia ulula) 
En rapport inkom detta år, nämligen den 17/10 med 1 ex. från St. Alsjön, Vårdinge (EEE). 
Detta var den femte observationen i vårt område sedan 1993 då 1 individ sågs vid Nöckna, Mörkö. År 
2009 sågs 1 individ vid Löten, Mörkö och år 2014 rapporterades 1 ex. från Jullen, Vårdinge och 1 ex. 
från Löten, Mörkö. 
 
SPARVUGGLA (Glaucidium passerinum) 
Tre observationer av denna art gjordes detta år, nämligen: 1 ex. den 18/8 i Sjundaskogen, Vårdinge, 1 
ex. den 21/8 vid St. Alsjön, Vårdinge och 2 ex. den 22/8 vid Trönsjön, Vårdinge, samtliga (MBs). 
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KATTUGGLA (Strix aluco) 
Konstaterad häckning gjordes enl. följande: Flygga ungar den 9/6 Sandasjön och vid Hörningsholm, 
Mörkö (JE), flygga ungar den 9/6 vid Överenhörna våtmark (BH), flygga ungar den 10/6 vid Gärtuna, 
Södertälje (BH) och den 12/6 vid Rothugget, Överenhörna (JE). 
 
Spelande individer eller observationer i förmodade bohål under häckningstid noterades på följande 
platser: Mölnbo, Nykvarn, Sundsviks Hills viltvatten, Hörningsholm/Sandasjön Mörkö, Mikaelgården/ 
Solåkra Ytterjärna, Skyttorp Tullgarn, Djurgården Tullgarn, Häggnäsviken Tullgarn, Överenhörna, Aska 
Ytterenhörna, Hammarbyträsk Överenhörna, St. Horssjön Vårdinge. 
 
HORNUGGLA (Asio otus) 
Den 24/5 observerades 1 ex. i lämplig biotop vid Hågafälten, Mörkö (JE). 2 flygga ungar rapporterades 
den 9/6 från Aska, Ytterenhörna (BH) och den 9/6 hördes 2 ungar i bo vid Saltå, Ytterjärna (PKy). 
 
JORDUGGLA (Asio flammeus) 
Sex rapporter inkom detta år, tre från den 23/ 5 (JEr, RKm, NA) och en från den 24/5 (JE) samtliga från 
Häggnäsviken, Tullgarn.  Troligen rör det sig om samma individ. Två rapporter inkom från Tullgarnsnäs 
den 24/10 (SC, MBy) och en rapport från Björkarösund, Mörkö den 14/11 (PLt). 
 
NATTSKÄRRA  (Caprimulgus europaeus) 
Följande rapporter om spelande individer inkom i år: 
- 1 ex. den 23/5 vid Yngsviken, Vårdinge (JO). 
- 1 ex. den 4/6 vid Hammarbyträsk, Överenhörna (JE). 
- 1 ex. den 6/6 vid Solåkra, Ytterjärna (AR). 
- 2 ex. den 10/6 vid St. Alsjön, Vårdinge (PKy, StjOF) och 1 ex. den 15/6 (LS). 
- 1 ex. den 16/6 vid Tisjön, Vårdinge (BK). 
- 1 ex. den 16/6 vid Akaren N. Mölnbo (SB). 
- 1 ex. den 27/6 och den 18/7 vid St. Alsjön, Vårdinge (MBs). 
Dessutom rapporterades om 1 ex. den 8/6 sittande på vägen vid Jullen, Vårdinge (SB), 1 ex. den 9/6 
förbiflygande vid Årby, Ytterenhörna (UM), ”flera ex. i flera riktningar” den 25/6 vid Vattgruvmossen, 
Överjärna (TEJ), 1 ex. födosökande den 26/6 vid Römossen, Sjunda, Vårdinge (MBs), 1 ex. den 18/7 
förbiflygande vid St. Alsjön, Vårdinge (MBs) och 1 ex. sittande på vägen den 10/8 vid St. Alsjön (TEJ). 
 
KUNGSFISKARE (Alcedo atthis) 
1 individ rapporterad från Torpadiket, Södertälje dagligen den 7-24/1 (LS, sedan många rapportörer), 
dessutom den 5/2 och 24/2. 
Vid Pilkrogsviken, Ytterjärna rapporterades om en förbiflygande den 19/12 (PRn). 
 
GÖKTYTA (Jynx torquilla) 
I år finns 42 rapporter i artportalen, vilket är påtagligt färre än de närmast föregående åren (cirka 70). 
Det är nästan bara ropande fåglar som rapporteras, vilket är naturligt då arten i övrigt är tämligen 
diskret. Däremot är det lite förvånande att det är så få som rapporteras stationära, dvs. att de hörs från 
samma område vid åtminstone ytterligare något tillfälle. Åtminstone en del av lokalerna borde vara 
relativt välbesökta i maj. 
Två häckningar finns rapporterade, dels matande fågel vid Skyttorp, Tullgarn den 18/6 (SB) dels vid 
Stångarö, Turinge den 13/7 (IP) där minst en utflugen unge matades. 
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Från Tullgarnsnäs finns som vanligt ett flertal (15) rapporter omfattande tiden 27/4 till 24/5 som 
möjligen kan omfatta mer än ett revir. Önskvärt vore att fler anger lokalen mer specificerat. Från 
Tullgarns slott rapporter endast från den 5/5 (HN) och 10/5 (JO, LW). 
Från Mörkö ett antal rapporter väl utspridda över ön: Skanssundet den 1/5 (UH), Dåderö 
gård/Dåderösund den 5/5 och 11/5 (PLt), Björkarösund 3 ex. den 9/5 (JE), Sanda gård den 20/5 (PLt), 
Egelsviken den 25/5 (MBt), Löten den 5/5 (HAn), Boviken den 16/5 (SC, JE), Kålsö den 20/5 (3 
ropande) och 27/5 (permanent revir, PLt) samt Ekö den 29/4 (UM, BH). Troligen rör det sig om 2-3 revir 
vardera kring Björkarösund-Sandasjön-Dåderö och vid Löten-Kålsö-Boviken då reviren oftast endast är 
några ha stora. 
Rapporter från övriga delar av vårt område är: Pilkrogsviken, Ytterjärna den 10/5 (RLk), Linga grustag, 
Överjärna den 3/5 (LK), Vretvägen, Järna den 12/5 (LHJ), Tveta kyrka den 30/4 (SB), Turinge kyrka 9/5 
(JO), Pärongränd, Västergård den 2-7/6 (SB), Taxinge kyrka den 2/5 (MNs) samt Hall, Östertälje den 
13/7 (PRn). 
Utanför häckningstid rapporter från Mikaelgården, Ytterjärna den 9-10/9 och 4/10 (AR). Det senare är 
nytt ”höstrekord” i vårt område, 12 dagar senare än det tidigare gällande (24/9 2005). Oktoberfynd är 
ovanliga i vår del av landet. 
 
SPILLKRÅKA (Dryocopus maritius) 
Bo med ägg/ungar rapporterades den 23/6 från St. Alsjön, Vårdinge och den 30/6 från Jämtaren, 
Vårdinge (TEJ). 
 
MINDRE HACKSPETT (Dendrocopos minor) 
Totalt 45 rapporter, vilket är betydligt färre än de två senaste åren då 110 respektive 80 rapporter 
inkom. 
Någon konstaterad häckning har, som oftast inte rapporterats i år heller. 
Rapporterna från Tullgarnområdet är dominerande, med totalt 29 rapporter, varav 11 kommer från 
Näset tiden 15/3 till 31/5, återstående från Slottsparken/Häggnäsviken tiden 31/3 till 24/5. 
Permanent revir har rapporterats från Skanssundet, Mörkö (UM) och från Dåderösund, Ytterjärna (PLt). 
Enstaka observationer under häckningstid har också inkommit från följande platser: Skanssundet, 
Björkarö gård, Hörningsholm och Björkarösund, samtliga norra Mörkö, samt från Ekö, södra Mörkö 
(BH, UM), Mikaelgården, Ytterjärna (AR) och Hammarby träsk, Överenhörna (UM, KW). 
 
TRÄDLÄRKA (Lullula arborea) 
22 st. rapporter i år, vilket är en minskning med en tredjedel mot förra året.  Det är dock ungefär samma 
antal som för två år sedan. 
Årets första rapport kom den 9/3 från Botten, Mörkö (HAn). Därefter följde rapporter om spel/sång enligt 
följande: Den 10/3 Botten, Mörkö (BLj), den 16/3 Idala, Mörkö (SC, den 24/3 N. Mörkö (PLt), ), den 21/3 
St. Alsjön, Vårdinge (TEJ), den 25/3 Mikaelgården, Ytterjärna (AR) och Skräddartorpskärret, Hölö (LK), 
den 3/4 Kärr, Turinge och Stensättra, Turinge (LJ), den 8/4 + 27/5 Vattgruvmossen, Överjärna (JE, 
OW), den 11+14/4 och 26/5 Övre Malmen, Tullgarnområdet (permanent revir, SB), den 3/5 Skyttorp, 
Tullgarnområdet (SB). 
 Vidare spel/sång den 17/4 vid Scania Tekniskt Centrum, Södertälje (MBt), den 8/5 Järna grustag, 
Turinge (JO), Den 16/6 Akaren, Vårdinge (SB), den 23/6 Sjundaskogen (EEE) och Sjunda gård, 
Vårdinge (TEJ). 
Den 10/8 rapporterades om 3 flygga ungar vid Skogstorps naturreservat, Vårdinge (TEJ). 
Anmärkning (SB): Förutom från Övre Malmen, Vattgruvmossen, och Vårdingeskogarna saknas 
häckningsindicier. Många av rapporterna ovan verkar avse sträckande eller tillfälliga fåglar (eller?). 
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SÅNGLÄRKA (Alauda arvensis) 
Vårens första lärkor rapporterades den 24/2 med 1 ex. vid Skanssundet, Mörkö (UM, SB) och 3 ex. 
sträckande vid Sanda gård, Mörkö (SB). 
Vårens största ansamling noterades med 50 ex. dels den 5/3 vid Sandasjön, Mörkö (SB) och den 15/3 
också N. Mörkö (LJ). 
Under hösten rapporterades som flest 70 ex. den 25/9 på N. Mörkö (PLt). 
 
BACKSVALA (Riparia riparia) 
Vårens första rapport kom den 8/5 med 1 ex. från Järna grustag, Turinge (JO). Därefter inkom följande 
rapporter: Den 14/5 1 ex. från Svalsättersjön, Överjärna (LHJ), den 23/5 1 ex. vid Häggnäsviken, 
Tullgarn (JEk), den 24/5 10 individer vid Hummelhaga, Överjärna (SC), den 7/6 1 ex. vid Hummelmora 
sandtag, Överjärna (JE), den 9/6 30 ex. i luften runt bon i Underås grustag, Ytterenhörna (PKy), den 
28/6 2 ex. vid Järna grustag, Ytterjärna (LK), den 2/8 1 ex. vid Häggnäsviken, Tullgarn (TPe), årets 
sista rapport kom så den 31/8 från Västerängen, Hölö (HAn).  
 
HUSSVALA (Delichon urbica) 
Följande häckningar rapporterade: Den 20/5 4 ex. bobygge på Skanssunds-färjan, Mörkö (PLt), 6 
bebodda bon den 16/6 i slottsparken, Tullgarn (LK), 4 ex. i bon den 28/6 vid caféet, Tullgarns slottspark 
(HN), 3 flygga ungar vid ett tiotal bon den 11/7 vid Skanssundet, Mörkö (PLt) och 2 par vid bo den 31/7 
Tysslinge, Östertälje (PRn). 
 
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA  (Anthus cervinus) 
Två vårrapporter, vilket är de första vårfynden sedan 2009: Två ex. Västerviken, Tullgarn den 11/5 (CL) 
och 1 ex. Tullgarnsnäs den 16/5 (AW, JO). 
 
Höstrapporter: Tullgarnsnäs 1 ex. den 21/8 (LW), 3 ex. den 9/9 (JE) och 1 ex. den 13/9 (SC). 
Häggnäsviken, Tullgarn 3 ex. den 29/8 (JE), 1 ex. den 1/9 (SC) och 3 ex. den 5/9 (JE, MBt, SC). 
Björkarösund, Mörkö 1 ex. den 25/8 (PLt) respektive 5/9 (SC, MBt, JE), Sandasjön, Mörkö 1 ex. den 
14/9 (PLt). 
 
GULÄRLA  (Motacilla flava) 
Våren: 
Södertälje hamn 1 förbiflygande den 9/5 (SC). 
Pilkrogsviken, Ytterjärna 3 ex. den 1/5 (thunbergi, LHJ) respektive 10/5 (PRn), därefter 4 ex. den 16/5, 
15 ex. den 20/5 och 1 sjungande ex. den 5/6 (samtliga BLj). 
Västerviken 1 ex., vårens första, den 27/4 (SB). 
Häggnäsviken 1-3 ex. den 23-25/5 (9 rapportörer) 
Tullgarnsnäs, ett dussin rapporter från 10 rapportörer under tiden 27/4-18/6 om som mest 8 ex. den 
17/5 (AK). Därav några ex. thunbergi den 20/5 (BLj). 
Permanent revir på Näset noterat den 11-18/6 (SB) 
 
På hösten noterad från Tullgarnsnäs med 6 rapporter tiden 17/8-28/9 med 1-2 ex. (MBy, LG, JE, SC), 
från Häggnäsviken den 29/8-28/9 med som mest 8 ex. (JE, SC) och från Västerviken 1-3 ex. 4-13/9 
(BH, UM, SC). 
Norra Mörkö kring Sandasjön/Björkarösund, 3-10 ex. under tiden 30/8-19/9 (SC, PLt, JE, MBt). 
Stav, Hölö 2 förbiflygande den 28/8 (SC) och Västerängen, Hölö 6 rastande den 31/8 (HAn). 
Pilkrogsviken 1 ex. den 23/8 (CL). 
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CITRONÄRLA  (Motacilla citreola) 
Rapporter endast från Tullgarnsnäs: 
En ad hane den 28/4 (MAn), 1 hane, permanent revir, rapporterat den 11-12/5 (BJo, LW, RPe), 1 par 
den 15/5-8/6 (SC, KL, UM, BH, m.fl.), 4 ex. (3K+ hane, 2K+ hane, 2 honfärgade) den 21-22/5 (BS, 
HAn, NK, PLi, DPe). Det finns enstaka rapporter om indikation på påbörjad häckning sista veckan i maj. 
Många eftersökte fåglarna under maj utan resultat. Fåglarna var dock skulkiga och uppgifter om alltför 
intensiva/närgångna eftersök finns tyvärr också. Inga 1k-fåglar finns rapporterade. 
 
Den 23/7, efter 6 veckor utan rapporter, observerades 1 2K+ hona kort vid kanalen mot Fridö (SB). Den 
18/8 hördes 1 ex. upprepat (SC, StjOF), den 21/8 sågs en ad hona (LW) och den 22/8 en ad hane (SC) 
på Näsets södra del. En hörd fågel den 25/8 (SC) blev årets sista observation. Årets rapporter tyder 
alltså på att häckning påbörjades men inte fullföljdes eller misslyckades. 
 
FORSÄRLA  (Motacilla cinerea) 
Ett ex. rapporterad från Ålöström, Tveta den 11/5 (SC, JE), 2 ex. förbiflygande Västerviken den 11/8 
(PRn, SB) och 1 ex. Pilkrogsviken den 24/9 (BH, UM, KL). 
 
SÄDESÄRLA  (Motacilla alba) 
Vårens första fågel sträckte förbi Häggnäsviken den 18/3 (MN) tio dagar tidigare än nästa rapport för 
året. Tidigaste vårobservationen i vårt område är från Nora gård, Mörkö den 13/3 1993 (MBt, SC). (År 
2007 övervintrade en sädesärla på en gödselstack vid Nibble, Ytterjärna under februari-mars.) De 
första ärlorna har på senare år i vårt område ofta rapporterats redan i slutet av mars. 
 
SIDENSVANS (Bombycilla garrulus) 
Under årets första två månader rapporter om som mest 50 ex. den 14/1 vid ”Torpaviksdiket”, Södertälje 
samt två flockar på 40 ex. den 13+19/1 i Södertälje Syd (NEE, RNo, LG) respektive Centrum (SC). 
Vårens sista rapporter är 45 ex. vid Kalkberget, Mörkö den 10/3 (MBt) och 6 ex från Nykvarn den 19/3 
(BKy). 
Höstens första rapport av 18 är på minst 5 ex. i Järna den 16/10 (AR). Största rapporterade flockarna 
var på 100 ex. vid Nygård, Taxinge den 15/11 (HN) och 150 ex. den 4/12 (YM) samt 80 ex. 
ospecificerat i Södertälje den 26/12 (KKä, EJo) 
 
STRÖMSTARE (Cinclus cinclus) 
Under vinter/vår inkom 20 rapporter från tre klassiska lokaler (1 ex. om inte annat anges): 
Ålöström, Tveta: Den 2+10+26/1 (JO, JE, NK), den 1+16+19/2 (MBy LS, AEs) och den 16-30/3 (SC). 
Därav 2 ex. den 10/1 och 16/3. 
Kallforsån, Järna: Den 2+7+23+24/1, den 7-21/2 samt den 16/3 (LHJ, SC, CL). 
Turingeån, Nykvarn: Den 16/2 (HH). 
På hösten fyra rapporter: Två ex. vid Kläppens tegelbruk, Överjärna den 22/10 (LK), 2 ex. 
Pålsundsbron, Hölö den 24/10 (GFs, JEE), 1 ex. Ålöström, Tveta den 7/11 (SC) och 1 ex. Kallforsån, 
Överjärna den 12/12 (LHJ). 
 
GÄRDSMYG (Troglodytes troglodytes) 
Under januari totalt 12 rapporter, varav 4 från Tullgarnområdet (LJ, SB, HN, JSk), en rapport vardera 
från Reningsverket, Hölö (SC), från Boviken (BH) och Salsudd (PLt, SC) på Mörkö, från Kallforsån (CL) 
och Pilkrog (JSk) i Järna, och från Viksängsstrand, Östertälje (JO) och Snäckviken, Södertälje (TS). Ett 
ex. vardera utom från Häggnäsviken den 5/1, där det var 2 ex. 
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Under februari också totalt 12 rapporter varav 3 från Tullgarnområdet (LHJ, MBy, HN), 6 rapporter från 
Salsudd (SC, PLt, AS) samt 1 från Bokskogen, Mörkö (BH). Dessutom en rapport från Svalsättersjön, 
Järna (LHJ). 
Årets första sjungande fågel hördes den 1/3 från Salsudd (SC) och från mitten av mars rapporterades 
sjungande fåglar mer allmänt. Rapporterna sammantaget tolkar jag (SB) som att många gärdsmygar 
lyckades övervintra i våra trakter. 
Permanenta revir rapporterade från Salsudd (2 revir, PLt), Skanssundet (2, UM), Sandasjön (1, PLt), 
dessutom upprepade rapporter från ytterligare 5 specificerade lokaler speglar inte artens numerär som 
häckfågel. Från två punkttaxeringar den 22+24/5 i Turinge + Tveta på totalt 6 km registrerades totalt 16 
sjungande fåglar, samma antal som förra året (SB). 
Under november 5 och december 8 rapporter om ensamma fåglar, vilket är rapporter i normal 
omfattning. 
 
JÄRNSPARV  (Prunella modularis) 
Årets första rapporterade födosökande från Högloft, Södertälje den 19/3 (SB), följd av flera rapporter av 
sjungande fåglar en vecka in i april. Inga rapporter alls efter maj månad! 
 
RÖDHAKE  (Erithacus rubecula) 
Rapporterad i ental från Viksängsstrand, Östertälje den 6/1 (JO), från Torekällgatan och Södertälje 
Södra den 24/1 (JE resp. SC), från Seminarieparken, Ytterjärna den 27/1 (LHJ), från Egelsviken, Mörkö 
vid 4 tillfällen fram till den 10/2 (MBt), från Tullgarns slott den 13/2 (AS), från Skanssundet den 15/2 
(JO) och från Pärongränd, Högloft (matning) hela vintern fram till den 26/2 (SB). Från ”Vinterfåglar Inpå 
Knuten” den 29/1 – 1/2 rapporterades 37 rödhakar från 32 fågelbord, ett imponerande antal. Se artikel 
tidigare i denna årsbok. Nästa rapport är från Aspbacken, Mörkö den 21/3 (MBt), troligen vårens första 
flyttare. Första sjungande hördes vid Mikaelgården, Ytterjärna och Salsudd, Mörkö den 31/3 (AR resp. 
MBt). 
 
Förvånansvärt nog inga rapporter i december trots milt väder. 
 
NÄKTERGAL  (Luscinia luscinia) 
76 rapporter till och med juni är bättre än förra årets 60 och nästan exakt som antalet från 2013. Högst 
antal sjungande, 5 ex., har rapporterats från Tullgarnområdet den 21/5 (CFa), följt av 4 ex. från 
Häggnäsviken den 10+24/5 (JO, LJ) och Sandasjön den 9/6 (PKy). Tre ex. rapporterade från 
Tullgarnsnäs den 12/5 (LHJ) och Tveta den 11/6 (SB) förutom rapporter om 3 ex. från Häggnäsviken 
(PRn) och Sandasjön (JO). Rapporter om en sjungande fågel också från en handfull andra lokaler på 
Mörkö, från Pilkrogsviken, Ytterjärna, från Moraåns dalgång, Överjärna och från Hammarby träsk, 
Överenhörna. Från övriga delar av vårt område saknas rapporter över huvud taget, vilket naturligtvis 
inte speglar verkligheten. 
 
BLÅHAKE  (Luscinia svecica) 
Vårrapporter från vårt område har förekommit senast 2005 och 2010, så nu var det dags igen: 1 ex. 
Häggnäsviken den 10/5 (JO, LW). 
Höstrapporter (9) i normal omfattning: Västerviken 1-2 ex den 5-6 samt 12-15/9 (JE, SC, MBy, LS), 
dammarna, Häggnäsviken den 9/9 (SB), buskarna SV Bokskogen, Mörkö den 10/9 (PLt) och 
Kråkberget, Mörkö den 11/9 (UM). 
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SVART RÖDSTJÄRT  (Phoenicurus ochruros) 
Endast en rapport, en sjungande Kolpenäs industriområde, Södertälje den 27/6 (POl, SC). 
 
STENSKVÄTTA  (Oenanthe oenanthe) 
Vårens första sågs på N Mörkö den 18/4 (MBt, JE). Under häckningstid 42 rapporter i år vilket är en 
återgång till mer normal rapportering jämfört med förra årets 28. En säker häckning i Järna grustag i 
Turinge där par med minst 1 flygg unge sågs den 28/6 (LK). På Tullgarnsnäs fanns 2 hanar och 1 hona 
den 26/4 (SC, MBt, JE) och 1-2 fåglar sågs sedan där fram till den 23/5 av flera rapportörer, men inga 
häckningskriterier finns rapporterade. Spridda enstaka rapporter av 1-2 fåglar i häckningsbiotop eller 
varnande finns från bl.a. Smedsta, Hölö den 7/6 (LW) och Västerviken den 6/6 (JSs). Några likartade 
rapporter från april har utlämnats då det troligast rör sig om flyttande fåglar. 
Ett ovanligt stort antal sågs vid Västerviken den 11-20/5 då 24-25 ex. rastade (HN, SC, GA, CL) ibland 
delvis på Trosa-sidan. 
På hösten rapporteras som mest 5 rastande den 14-16/9 vid Björkarösund (PLt, SC). 
 
RINGTRAST (Turdus torquatos) 
Ingen rapport i år heller. 
 
KOLTRAST  (Turdus merula) 
Under vintern rapport om som mest 17 ex. Mikaelsgården, Ytterjärna den 12/1 (AR). 
 
BJÖRKTRAST  (Turdus pilaris) 
En enda större flock rapporterad under vintern/våren och hösten; 500 ex. Botten, Mörkö den 17/1 (TS, 
CK, ASv). 
 
DUBBELTRAST  (Turdus viscivorus) 
Årets första sågs på Mörkö den 10/3 (BLj, HAn) följd av ytterligare observationer de efterföljande 
dagarna. Den 8/4 sjöng 10 ex. kring Vattgruvmossen, Överjärna (JE) 
 
GRÄSHOPPSÅNGARE  (Locustella naevia) 
En individ sjöng tillfälligt på Tullgarnsnäs den 22/5 (MNs). NV Katsudden, Jullen, Vårdinge sjöng ett ex. 
på lämplig lokal åtminstone den 8-9/6 (SB, JE, StjOF). Ytterligare ett ex. sjöng vid Sandasjön, Mörkö 
den 21/6 (MGr). 
 
FLODSÅNGARE  (Acrocephalus fluviatilis) 
Efter rapporter tre år i rad finns i år ingen rapport om arten. 
 
BUSKSÅNGARE  (Acrocephalus dumetorum) 
Efter rapporter de senaste tre åren finns i år bara en om en trolig och tillfällig fågel norr om Sandasjön, 
Mörkö den 29/5 (JO). 
 
KÄRRSÅNGARE  (Acrocephalus palustris) 
En rapport om en lyckad häckning vid Tysslinge, Östertälje där en vuxen fågel med mat i näbben 
observerades den 17/6 (UM). Detta är den första kända häckningen i vårt område. 
Årets två första rapporter är från den 27/5 (EP, PLt). Antalet rapporterade sjungande individer var i år 
14 stycken, jämförbart med de närmast föregående åren. En sjungande individ på samtliga lokaler 
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utom vid Sandasjön där rapporter finns under perioden 27/5-14/6 (PLt, JO, BH, MBy, PKy, UM, KL) om 
som mest 3 samtidigt sjungande (SB, JE).  
Samtliga övriga rapporter: Pålsundet (fastlandssidan), Hölö den 29+31/5 (JE), Botten, Mörkö den 30/5 
(JE), Söräng, Mörkö den 9/6 (BH, UM, KL), Tullgarns grindar den 2/6 (HN), Tullgarns slott den 27/5 
(EP) och den 28/6 (BH), Dåderösund, Ytterjärna/Mörkö den 29/5-11/6 (JE, PLt), Pilkrogsviken den 30/5 
(JE), Tysslinge, Östertälje den 10/6 (BH, UM, KL), Ytterenhörna k:a den 10/6 (BH, UM, KL) och 
Hammarby träsk, Överenhörna den 12/6 (JE). 
 
TRASTSÅNGARE (Acrocephalus arundinaceus) 
En födosökande individ rapporterad från Västerviken, Tullgarn den 24/5 (GAv). 
 
HÄRMSÅNGARE  (Hippolais icterina) 
Vårens första hördes den 11/5 (SC). Totalt närmare 90 rapporter är några fler än 2013 och mer än 
dubbelt så många som 2014. Rapporterna bedöms omfatta ca 35 individer (ca 40 individer år 2013, ca 
20 år 2014) baserat på följande: 
Från Tullgarnsnäs 28 rapporter från över 20 rapportörer under perioden 15/5-22/6 med som mest 6-7 
stationära sjungande individer (LJ, SB), från Tullgarns slottspark 17 rapporter från knappt 20 
rapportörer under perioden 17/5-6/6 om som mest 3-4 stationära sjungande fåglar (HN, SB, NEE) samt 
från Häggnäsviken 19 rapporter från 20-talet rapportörer under perioden 11/5-19/7 om som mest 3 
sjungande (PA, SC). Sannolikt är flera av fåglarna rapporterade från Häggnäsviken identiska med dem 
rapporterade från Slottsparken. Dessutom 2 sjungande rapporterade från Skyttorp, Tullgarn den 31/5 
(JE) samt 1 ex. från ekbacken, Västerviken den 23/5 (TKj). Totalt 13-17 sjungande individer från 
Tullgarnområdet. 
Från Mörkö rapporter om 5 sjungande ex. på Ledarön den 2/6 (PLt). Dessutom 1 sjungande Egelslund 
samma datum (LK), en sjungande permanent vid Dåderösund (Ytterjärna) den 25/5 +2/6 (PLt) och 1 sj. 
vid Skanssundet 23/5-21/6 (UM, PLt, NK, BSv). Således 9 ex. på Mörkö exklusive två rapporter med 
obestämd lokal på ön. 
Rapporter från övriga delar av vårt område: Ett ex. sj. Åbykvarn, Hölö den 21/6 (UM, BSv), 1 sj. Moraån 
vid Pilkrogsviken, Ytterjärna den 5/6 (BLj), 1 sj. Mikaelgården, Ytterjärna den 7/6 (AR), 1 sj. 
Seminarieparken, Ytterjärna den 5/6 (MHo) och 1 sj. Boklidsvägen, Södertälje den 31/5 (JO). 
 
GRANSÅNGARE  (Phylloscopus collybita) 
Under våren tom juni inkom 11 rapporter, helt jämförbart med de senaste åren. Två rapporter, den 15 + 
19/6, indikerar ett permanent revir norr om Dåderö på Mörkö (SC). På platsen sågs bl.a. två fåglar 
tillsammans under omständigheter som tyder på att de var ett par. Övriga vårrapporter avser med stor 
sannolikhet förbiflyttare av den nordliga rasen.  
 
MINDRE FLUGSNAPPARE  (Ficedula parva) 
En utfärgad hane (3K+) hördes sjunga dagligen tiden 27/5-1/6 nära Björneborg, Södertälje (SB, JE, 
SC).  
En lockande individ rapporterad från Tullgarnområdet den 21/8 (RV). Höstobservationer är ovanliga i 
vårt område. 
 
SKÄGGMES  (Panurus biarmicus) 
Som vanligt endast en handfull rapporter, och i år de flesta från Norra Mörkö; Cirka 5 ex. Dåderö skär 
den 2/6 (PLt), 2 ex. Nora hage den 28/6 (MN), minst 5 1K-fåglar samma lokal den 4/7 (SC), 2 ex. 
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Björkarösund den 30/8 (SC), troligen minst 5 ex. Dåderösund den 26/10 (PLt) samt 1 ex. Ulvsundet, 
Ytterjärna den 28/10 (UEm).  
Från Tullgarnsnäs rapporter om 1 ex. den 18/10 (SC) och minst 2 ex. den 5/11 (JE). 
 
STJÄRTMES  (Aegithalos caudatus) 
Största antalet, 12 ex. rapporterades från Tullgarnsnäs den 16/1 (HN) följt av 11 ex. Moraberg, 
Södertälje den 6/10 (OW). 
Under häckningstid (mars-juni) i år endast 18 rapporter varav 7 från Tullgarnsnäs där lyckad häckning 
indikerats den 24/5 (LJ) och den 2/6 (BH, UM). Fyra rapporter från Farfars udde, Turinge under tiden 
4/3-1/4 (HH) i övrigt bara en rapport vardera från Simsjön, Hölö (BLj), Skanssundet (UM) och 
Kalkberget (MBt) på Mörkö, Mikaelgården, Ytterjärna (AR), Mälarbadet, Södertälje (PSt), och Lina 
naturreservat (MBy) 
 
SOMMARGYLLING (Oriolus oriolus) 
Ett ex. flöjtade kort i stora lunden, Tullgarnsnäs den 26/5 (SB). 
 
TÖRNSKATA  (Lanius collurio) 
Första fågeln för året sågs den 16/5 (SC). Totalt inkom 75 rapporter under häckningstid, en bra ”siffra”. 
Dessa visar på 13 säkra häckningar/häckningsförsök vilket är ett gott resultat:  
Två permanenta revir på Tullgarnsnäs enligt rapporter tiden 23/5-17/8 (PLt, SC, MBt, SB m.fl.). Det ena 
paret (närmare parkeringen) sågs med mat, det andra misslyckades troligen. Häckning vid Tullbotorp, 
Tullgarnområdet där paret sågs med föda och exkrementsäck den 28/6 + 1/7 (SB). Två permanenta 
revir vid Skyttorp, Tullgarnområdet enligt rapporter tiden 2/6-1/7 (UM, BH, SB) Det ena paret fullföljde 
inte häckningen, det andra sågs med ungar i bo. 
Häckning ute på Fifång, Mörkö där 5 nyligen flygga ungar sågs den 16/7 (PRn). Konstaterad häckning 
också vid Glasbergasjön, Östertälje där ett par matade två ungar den 31/7 (PRn) och vid Hall, 
Östertälje den 12-13/7 där ett par sågs med föda åt ungar (PRn). Två lyckade häckningar nära Tveta 
kyrka under tiden 27/5-9/8 (SB). 
Från västra delarna av vårt område finns rapporter om tre häckningar: Fyra nyligen flygga ungar vid 
Näsby gård, Vårdinge den 10/8 (TEJ), ad med ungar (totalt 6 ex.) vid Sundby, Vårdinge den 17/8 (AE, 
MBe) samt hane respektive 3 nyligen flygga ungar vid Sundsviks Hills viltvatten, Turinge den 24/5 
respektive 24/7 (LJ). 
 
Dessutom 5 troliga eller möjliga häckningar/häckningsförsök: 
Par på Ledarön den 2/6 (PLt), En hane vid Baggtorp, Mörkö den 16/5 + 25/6 (SC, HAn, BB), Par 
varnande vid Nora hage, Mörkö den 28/6 + 4/7 (MN, SC), 2 1K-fåglar stationära Stångarö, Turinge den 
9/8 (IP) och par med 1 unge vid Miaren, Turinge den 24/8 (MNs). 
 
Flera häckningar var senare än vanligt pga. den regniga inledningen på sommaren.  
 
VARFÅGEL  (Lanius excubitor) 
Under januari-april 84 rapporter, ett ordinärt antal jämfört med de senaste åren, och jämnt spridda 
under första kvartalet. I april 2 rapporter, den senaste för våren från den 8/4. Norra Mörkö dominerar 
rapporterna stort med närmare 50 från Sanda/Sandasjön/Björkarösund/Hörningsholm/Bokskogen/ 
Skanssundet. Nästan alla av dessa rapporter avser 1 ex., men följande avser 2 individer: Hörningsholm 
den 18/2 (TNi), Björkarösund+Bokskogen den 21/2 (NK), syd samt ost Sandasjön den 8/3 (LW) och 9/3 
(MNs) samt Björkarösund den 15/3 (LJ).  
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Från övriga Mörkö ytterligare 13 rapporter om ett ex.: Norakärret den 10/2 (SB), Aspbacken den 
19+21/2 (MBt), Baggtorp den 6/1-27/2 (5 rapporter; FGr, PLt, UM, BH, HAn), Löten den 17/1, 20/1 och 
5/3 (SC, UM, BH, HAn) och Botten den 12/3 (HAn). 
Från Pålsunds-området: Nöckna, Mörkö den 29/1 (MBt), Pålsundet (ej närmare angivet) den 15/2, (LJ) 
och den 28/2 +14/3 (SC, JE), Hölö-sidan av Pålsundet den 15/3 (MBt, SC), Påläng den 10/2, den 9/3 
samt den 17/3 (SB, BLj). Observationerna från den 10/2 visar att det var två fåglar i området 
Norakärret/Nöckna/Botten/Pålsundet/Påläng åtminstone en period. Således sannolikt 6 fåglar på Mörkö 
inklusive Pålsundsområdet. 
 
Övriga rapporter: Häggnäsviken 1 ex. N sidan vid 4 tillfällen 3/1-16/3 (JO, SB), Malmen, Tullgarn den 
7/2 (NK, troligen Häggnäsviksfågeln), Simsjön, Hölö den 2/3 och 16/3 (OW, BLj), Vaskhusviken, 
Ytterjärna den 17/1 (SC), Enegärdet, Överjärna den 23-24/1 (LHJ), Hjortsberga, Vårdinge den 6/2 (CL). 
 
Sammanfattningsvis rapporter om uppskattningsvis maximalt 11 individer/revir under vintern/våren i 
vårt område. 
 
Höstens första rapport är från Häggnäsviken den 12/9 (SC). Totalt finns för hösten 77 rapporter vilket är 
ovanligt många. Alla avser en fågel om inget annat anges.  Norra Mörkö dominerar som alltid. Av 
rapporter därifrån är 13 från Björkarösund tiden 10/10 till 26/12 och 12 från Sandasjön tiden 21/10 till 
20/12. Från detta område också 6 rapporter från Dåderöområdet. Vid fyra tillfällen finns rapporter som 
antyder att det var frågan om två olika fåglar på Norra Mörkö: den 15/10 vid Sandasjön och 
Björkarösund (NK), den 12/12 på Ledarön (PLt) och vid Björkarösund (SC, MBy), den 20/12 från 
Dåderö-rakan och Ö Sandasjön (båda SC) samt den 26/12 från Dåderö och Dåderögård (båda PLt). 
Från Berga (1 km S Sanda gård) också rapporter den 17/11 + 10/12 (BH). 
Från övriga Mörkö finns 19 rapporter: Skäsa gård den 3, 5 och 20/12 (BH, JE, SC), Baggtorp den 5, 7 
och 20/12 (JE, HAn, SC), Eriksö den 16/12 (BR), 2 ex. Bobacken + Klubben den 13/11(NK), 
Kålsö/Löten den 18/10 +15/11 (NK) och den 7, 16 och 29/12 (HAn, BR, PLt), Nygård den 5/12 (JE), 
Norakärret den 12/11 (JE) + 7/12 (SC), NO Mörkö ka den 20/12 (SC). Det kan röra sig om totalt 6-9 
revir/individer på Mörkö under hösten. 
 
Rapporter från Hölö/Tullgarnområdet: Häggnäsviken, 8 rapporter tiden 12/9 till 3/12, Näset den 
13+20/12 (FKL, HN), Tullgarns grindar den 18/10 (GA), Övriga Hölö: Pålsundet den 11/10 (MBt) + 5/12 
(JE), Smedsta den 17/11 (BH), Valåker den 29/10 (BH) 
 
Från övriga delar av vårt område finns följande rapporter: Pilkrogsviken, Ytterjärna den 14-19/10 (BLj, 
DFa, CL, UM), Vaskhusviken, Ytterjärna den 15/11 (SC), Tysslinge, Östertälje den 28/12 (ZK) samt 
från Vårdinge 4 rapporter; Sätraån, Mölnbo den 18/10 (OW), Stora Horssjön den 21/10 (JE), Väsby den 
17/12 (BK) samt ospecificerat Vårdinge sn den 4/11 (BK). 
 
Sammanfattningsvis cirka 10-16 revir under hösten, vilket är ovanligt många. En del kan dock ha varit 
kortvariga. 
 
NÖTKRÅKA  (Nucifraga caryocatactes) 
Under första halvåret 13 rapporter, alla från Tullgarnområdet, varav 11 från Näset omfattande tiden 5/1-
6/6 med oftast en, maximalt 3 ex. (HN, SB, SC, PLt, OW, HAn, LJ, FKL). Återstående rapporter från 
området är från Skyttorp den 7/4 (SB) och från Kasberget den 22/5 (ÖS). 
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Från hösten finns en handfull rapporter; 2 ex. St. Envätten den 3/8 (MBs), Sjundaskogen den 23/8 
(TEJ) båda Vårdinge. vidare 2 respektive 1 ex. Lina naturreservat den 27/8 och 4/10 (MBy), 
Västerviken den 11/10 (JE) och Skyttorp, Tullgarnområdet den 23/11 (SC). 
 
RÅKA  (Corvus frugilegus)  
Sju vinter/vår-rapporter avseende 1 ex. Järna trafikplats, Överjärna den 13/1 (MLf), Hölö trafikplats den 
18/1 (JO), Tullgarnsnäs den 11/4 (MBt, SC) och 23/5 (BBs, AWn) och Västerviken den 8-9/5 (GA, NK, 
JE, SC). 
 
På hösten 6 rapporter om troligen samma gamla fågel tiden 19-31/12 vid Pilkrogsviken/Järna trafikplats 
(PRn, SC, SBe, HH, MBy). 
 
KORP (Corvus corax) 
Årets största samling, 50 ex. rapporterad från Häggnäsviken, Tullgarn den 3/10 (JE). 
 
STARE (Sturnus vulgaris) 
Tre ex. rapporterade den 17/1 från Häggnäsviken (MBy) respektive Tullgarnområdet (JSk, JSl) och 1 
ex. den 18/1 vid Skanssundet (JO). Under slutet februari - början av mars inkom så 12 rapporter från 
Norra Mörkö och Pilkrogsviken, Ytterjärna om oftast 1 ex. Från 6/3 inkom de första rapporterna om 
flockar på 10-12 ex. Exakt när den första vårflyttande staren kom till vårt område får vi aldrig veta! 
 
Höstens sista rapport gäller 18 ex. den 3/12 vid Tullgarns ladugård (BH). 
 
BOFINK  (Fringilla coelebs) 
Vinterfynd (jan-febr): Lite spridda rapporter under hela den aktuella perioden tyder på att många 
övervintringsförsök lyckades.  
Vid Tullgarns slott (matning) som mest 4 ex. fram till den 11/1 (HN, EE) och den 27/2 1 ex. på samma 
plats (HAn). 
Egelsviken, Mörkö 1 hane vid matning den 19/1 (MBt) och Skanssundet 1 ex. den 20/1 (CL).  
Ytterjärna: Seminarieparken 1 hane den 27/1 (LHJ) och Mikaelgården 2 ex. den 12/1 och 1 ex. den 
10/2 (AR). 
Överjärna samhälle 1 ex. den 25/1 och den 20/2 (LHJ). 
Södertälje: Hagaberg 1 ex. den 11/1 och 1 par den 3/2 (LS), Pärongränd (matning) 1 hane fram till den 
17/2, 2 honor den 3/2 och 1 hona tiden 9-21/2 (SB), Viksängsstrand, Östertälje 1 hane den 6/1 (JO). 
Turinge: Farfars udde 1 hona den 12/1, 1 hane den 3/2, 3 hanar den 6/2 och 1 par den 25/2 (HH), 
Sundsviks Hills viltvatten (matning) 3 ex. den 7/1 (BKy). 
 
Från ”Vinterfåglar Inpå Knuten” den 29/1 – 1/2 rapporterades 51 bofinkar från 23 fågelbord. Se artikel 
tidigare i denna årsbok. 
Från och med den 11/3 rapporteras enstaka sjungande fåglar och den 14/3 rapporterades 16 hanar vid 
Aspbacken, Mörkö (MBt). 
 
December: Rapporterade från två matningar: 3 respektive 2 ex. Tullgarns slott den 20+22/12 (HN) och 
1-3 ex. Pärongränd, Södertälje tiden 13-26/12 (SB). 
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BERGFINK  (Fringilla montifringilla) 
Vinterfynd (jan-febr): Häggnäsviken 1 ex. den 1/1 (LJ), Tullgarns slott 2 ex. den 11/1 (HN, EE), Pilkrog, 
Ytterjärna 1 ex. den 21/1 (SHL), Överjärna samhälle 1-2 ex. tiden 25/1-20/2, 3 resp. 4 ex. Logsjövägen 
den 7/2 respektive 22/2 (LHJ), 1 ex. Mikaelgården, Ytterjärna den 10/2 (AR). 
Södertälje: 6 ex. Hagaberg den 21/1 (LS), 1 ex. Mariekäll den 1/2 (SC), 5-8 ex. Pärongränd (matning) 
periodvis hela januari samt 3 ex. den 15/2 (SB). 
Östertälje: 8 ex. Östertälje station den 7/1 (UM), 4 ex. Viksängsstrand den 6/1 (JO). 
 
December: Inga rapporter i år. 
 
STEGLITS (Carduelis carduelis) 
Under året 154 rapporter, ungefär som förra året av denna art, som ökat på senare år.  
Av dessa är 55 vinterfynd (tom 15/3) med de största flockarna på ca 40 ex. Viksängsstrand, Östertälje 
den 6/1 (JO), 30 ex på matning Sundsviks Hills viltvatten, Turinge den 7/1 (BKy), 22 ex. Enegärdet, 
Överjärna den 22/2 (LHJ) och 20 ex. Pilkrogsviken, Ytterjärna den 21/2 (LHJ). Förutom ovan nämnda 
finns rapporter från ytterligare 2 matningar; 8 ex. Egilsviken, Mörkö den 19/1 (MBt) och 10 ex. som 
mest Mimervägen, Södertälje den 20/2 (NK). 
 
Under häckningstid (april-juli) finns knappt 60 rapporter varav 21 från Tullgarnområdet (mest Näset), 13 
från N Mörkö (mest Skanssundet) och 7 från Pilkrogsviken, Ytterjärna. Under häckningstid också 
rapporter från Al, Hölö den 8/5 (BLj), Simsjön, Överjärna den 8/5 (BLj), Mikaelgården, Brandalsund 
resp. Kärleksudden, Ytterjärna den 4/4, 9/5 resp. 13/5 (AR, PRn, CL), Tallhöjdsvägen, Södertälje den 
26/4 (JO), Tysslinge, Östertälje 29/6 resp. 31/7 (UM, PRn), Nygård, Taxinge den 13/6 (PNo), Näsby 
respektive Väsby, Vårdinge den 10/8 (nyligen flygga, TEJ) resp. 25/6 (BK), Överenhörna den 23/4 och 
22/5 (UM) samt vid Stensättra den 3/4 (LJ), Farfars udde den 6/4 (HH) och Miaren den 18/7 (AK) 
samtliga i Turinge. Rapporterna avser oftast några få individer, i enstaka fall 6-8 ex. 
 
Under november-december 9 rapporter om maximalt 10 ex. (BH). 
Rapporterad från två matningar i Södertälje i december: 1 ex. Mimervägen den 23/12 (NK) och 3 ex. 
Tallhöjdsvägen den 24/12 (JO) 
 
GRÖNSISKA  (Carduelis spinus) 
Större flock: 350 ex. vid Hjortsberga, Vårdinge den 28/1 (CL) är näst största rapporterade under 2000-
talet, endast slagen av 500 ex. Tullgarnsnäs den 4/1 2010 (HN) 
 
HÄMPLING  (Carduelis cannabina) 
Vårens första rapport är av en ensam fågel den 11/3 (AS). 
Ovanligt nog en konstaterad häckning nämligen vid Häggnäsviken, Tullgarn där den 25/6 2 ungar 
matades av en förälder (HAn, BB). 
Under häckningstid (april-juli) 36 rapporter helt jämförbart med de närmast föregående åren. Tio av 
dessa är från Västerviken och ytterligare lika många från Häggnäsviken/slottsparken eller Tullgarnsnäs. 
Från Mörkö 10 rapporter spridda enligt: Skanssundet (4 rapporter), Sandasjön, Hörningsholm, Mörkö 
k:a, Kalkberget, Nora hage och Söräng. Från övriga delar av vårt område rapporter från: Pilkrogsviken, 
Norasjön, Övre Malmen, Tysslinge i Östertälje samt L. Simsjöns gd och Linga grustag i Överjärna. I 
allmänhet omfattar alla rapporterna 1-3 individer. Högsta antal individer: 22 ex. Häggnäsviken den 11/4 
(SB), 12 ex. Skanssundet den 19/4 (UM). 
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På hösten finns en tidig rapport om 40 ex. vid Björkarösund den 7/9 (SC), därefter endast få rapporter 
och låga antal. 
 
VINTERHÄMPLING  (Carduelis flavirostris) 
Två rapporter om upp till 10 ex. nära Dåderö gård, N Mörkö den 21+31/10 (PLt, SC). Minst 1 
förbiflygande Björkarösund den 15/11 respektive Häggnäsviken den 21/11 (båda SC). 
 
SNÖSISKA  (Carduelis hornemanni)  
Ingen rapport i år. Arten är långt ifrån årlig i vårt område.  
 
BÄNDELKORSNÄBB  (Loxia leucoptera) 
Från den numera klassiska bändel-lokalen P-platsen, Salsudd på norra Mörkö finns 10 rapporter från 
tiden 6/1-6/2 med som mest 2 hanar och 2 honor. Dessutom en rapport med minst 2 hörda på Ekö på 
södra Mörkö den 27/1 (PLt). 
 
MINDRE KORSNÄBB  (Loxia curvirostra) 
63 rapporter är helt jämförbart med de två föregående åren. Av dessa är 45 jämnt spridda över första 
kvartalet. Förutom ett flertal rapporter från Salsudd/Skanssundet rapporter också enstaka från S Mörkö, 
Turinge, Vårdinge, Ytterjärna, Överjärna, Tveta och Södertälje.  De två största rapporterade flockarna 
var på 15 ex. (LW, PLt). 
 
STÖRRE KORSNÄBB  (Loxia pytyopsittacus) 
Endast några rapporter från början på året; 1 ex. Vattgruvmossen, Överjärna den 4/1 (JE), 3 hanar, 4 
honfärgade Egelsviken, Mörkö den 18/1 (MBt), 1 hane Ekö, Mörkö den 27/1 (PLt), 1 förbiflygande 
Sjunda gård, Vårdinge den 7/2 (TEJ) respektive Skanssundet den 9/3 (SC). 
 
ROSENFINK (Carpodacus erythrinus) 
Få rapporter, 9 st., speglar nog tyvärr artens status I vårt område. Alla avser en sjungande fågel. 
Rapporterna från Norra Mörkö visar på 2 revirhävdande hanar: Dåderösund den 2/6 och 11/6, Ledarön 
den 2/6 och Björkarösund den 11/6 (samtliga PLt), Sandasjön den 21/6 (UM, BSv). Från 
Tullgarnområdet endast rapporter från Skyttorps gård; den 26/5 (vårens första, SB), den 31/5 (JE) och 
den 4/6 (PLt). En rapport också från Seminarieparken, Ytterjärna den 29/5 (LK). 
 
TALLBIT  (Pinicola enucleator) 
Arten är inte rapporterad i vårt område sedan 2012. 
 
DOMHERRE (Pyrrhula pyrrhula)  
Största rapporterade flockarna i år är på 18 ex. den 20/1 vid Skanssundet (CL) och 14 ex. den 30/1 på 
Farfars udde, Turinge (HH). 
 
STENKNÄCK  (Coccothraustes coccothraustes) 
Antalet rapporter i år är 73 stycken, något färre än snittet under senaste åren. 
Som vanligt många rapporter i början på året. Under tidiga delen av häckningsperioden (april-maj) finns 
20 rapporter vilket glädjande nog är procentuellt något fler än föregående år. Däremot endast två 
rapporter i juni och inga alls under juli (-september) sorgligt nog. Ni uppmanas alla att anta utmaningen 
att rapportera alla stenknäckar under den tid de är som mest svårsedda nämligen häckningstiden. 
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Nedan följer alla rapporter områdes/församlingsvis i stort kronologiskt. De flesta rapporterna avser 1-2 
individer - något antal redovisas då inte nedan. 
Tullgarnområdet: Slottet med omgivningar inklusive Häggnäsviken: Den 15/2 (LJ), den 2/3 (4 ex., OW), 
den 5+8/3 (3 ex HN, AK), den 14/3 (5 ex., LHJ), den 18/3 (MNs), den 19/3 (10 ex., SB), den 21/3 
(MBy), den 2+11/4 (3 ex., BH, MBt), den 27/4 (3 ex., SB), den 23+25/5 (DHo, NEE), den 6/6 (HN) och 
den 26/11 (BH). Tullgarnsnäs den 28/3 (AJs), den 2/5 (AS), den 16/5 (LG), den 22/5 (MNs). 
Åstorpsgärdet den 18/3 (3 ex., SB), Övre Malmen den 14/4 (SB). 
Övriga Hölö: Tösta den 17/11 (18 ex., BH) 
 
Mörkö: Salsudd/Sandasjön med omgivningar: Den 21/2 (MBt), den 19+28/3 (KM, SC), den 11+21/4 
(PLt, UM), den 21/10 (NK), den 21/11 (3 ex., PLt) och den 8/12 (PLt), Kalkberget/Egelsvik den 19/1 (14 
ex.), den 29/1 och den 25/4 (samtliga MBt) samt Brink, S Mörkö den 14/2 (NK). 
 
Södertälje: Hertig Carls väg den 17+23/1 (AS, GAv), Hagaberg (matning) den 6/1 (6 ex.), den 11/1 (4 
ex.), den 20+21/1 och 3/2 (samtliga LS), Pärongränd (matning) tiden 1/1-23/2 (1-4 ex.) och den 
8+17+26/12 (samtliga SB), Mariekäll den 14/2 (SC), Tallhöjdsvägen den 24+28/4 och den 4/10 (samtl. 
JO), Lina naturreservat den 10/5 (MBy). 
 
Tveta: Kyrkan den 30/4 (SB). 
Ytterjärna: Pilkrogsviken den 12/2 (SB) och Mikaelgården den 4/10 (AR). 
Överjärna: Logsjövägen tiden 23/1-26/3 och den 10/5 (LHJ). 
Överenhörna: Hammarbyträsk den 18/4 (LJ) och Lurberget den 22/5 (UM). 
Östertälje: Den 6/5 (SEk), Viksängsstrand den 6/1 (JO), Stationen den 12/11 (UM). 
 
LAPPSPARV  (Calcarius lapponicus) 
Som oftast bara höstobservationer och från lokaler som är välbesökta. Björkarösund den 16, 19 och 
29/9 PLt, SC), Tullgarnsnäs den 20/9 (SC, JE) och Häggnäsviken den 4/10 (JO). Samtliga rapporter 
avser 1 ex. 
 
SNÖSPARV (Plectrophenax nivalis) 
En vinterflock på 22 ex. vid Edesta gård, Vårdinge den 3/1 (KEr) lyfter arten, i övrigt ynka 1+1 individer 
rapporterade, vägrakan Ö Sandasjön den 14/2 (PLt) och ekraden Björkarösund den 10/10 (JE). 
 
GULSPARV  (Emberiza citrinella) 
Vintern/vårens största flockar sågs på Mörkö och var på 40 ex. vid Sandasjön den 13/2 (AS) och 60 ex. 
den 2/4 vid Hörningsholm (JE). På hösten var största flockarna 100 ex. vid Sandasjön den 29/12 (PLt), 
80 ex. Björkarösund den 28/11 (JE) och 50 ex. Sandasjön den 12/12 (LS). 
 
ORTOLANSPARV  (Emberiza hortulana) 
En förbisträckande vid Rävsalaviken den 7/5 (MN) och 1 hane rastande 20 sekunder vid tornet, 
Häggnäsviken den 24/5 (PRn) samt 1 rastande den 5/9 på samma plats (JE, SC) är ungefär vad vi kan 
förvänta oss numera av denna art i vårt område. Vi hänvisar starkt till projektrapporten om arten i 
Fågelåret 2014 (SOF-Birdlife) där många intressanta fakta presenteras. 
 
SÄVSPARV  (Emberiza schoeniclus) 
Inga rapporter om övervintrare. Vårens första rapport är från Pålsundsbron den 12/3 (HAn, MKs). Från  
december finns en rapport från Sandasjön den 16/12 (SC). 



48 

 

 
 
Rapportsignaturer
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AJa Anders Jansson 
AJo Anders Joachimsson 
AJs Anna Juréus 
AJu Anders Juréus 
AK Ann Karlsson 
AKh Anders Kronhamn 
AR Alex Roetemeijer 
AS Anders Sennmalm 
ASv Annelie Svanold 
AW Anders Westlund 
AWn Anette Westin  
AWo Ammi Wohlin 
BB Björn Bengtsson 
BBs Bodil Bernström 
BEB Bengt-Erik Bengtsson 
BEx Björn Erixon 
BH Bo Hellberg 
BHo Bo Holst 
BJo Björn Johansson 
BK Bertil Karlsson 
BKm Björn Klevemark 
BKy Björn Kylefors 
BLb Barbara Leibiger 
BLj Bo Ljungberg 
BR Bo Runesson 
BS Birgit Svensson 
BSi Börje Silver  
BSv Bertil Svensson 
BT Bjarne Tutturen 
BTu Björn Tuominen 
BTö Bo Törnquist 
CC Christer Carlson 
CFa Charles Farrel 
CHä Carina Häger 
CK Claes Kyrk 
CL Claes Leijon 
CLB Calle LindblomBerglund 
CN Camilla Nyqvist 

CÖv Christer Örtvall 
DB David Brisholm 
DFa David Fant 
DHo Daniel Hedenbo 
DPe Daniel Pettersson 
EB Eva Brandt 
EE Eva Edmert 
EEE Eva Ekman Eriksson 
EEs Evelina Estberger 
EH Eva Hedström 
EJo Eva Johansson 
EW Erik Widuss 
FGr Fredrik Grahn 
FKL Folke K Larsson 
GA Göran Andersson 
GAv Göran Andervass 
GF Göran Frisk 
GFs Gunnel Forsström 
GL Georg Larsson 
GLb Gunilla Lundborg 
GM Göran Moheim 
GPa Gregorio Para 
HAn Hasse Andersson 
HGu Henry Gudmundsson 
HH Håkan Hall 
HN Hans Norelius 
IF Ingela Fredriksson 
IG Ingemar Gard 
ILe Ingo Leibiger 
IP Ingemar Palmberg 
ISc Inge Schentz 
JE Johan Ehrlén 
JEE Jan-Erik Eklund 
JEk Jocce Ekström 
JH Jan Hägg 
JJs Jens Johansson 
JMq Johan Mellquist 
JN Jan Nordberg 
JNn Jerry Nilsson 
JO Jan Oldebring 
JOS Jan-Olov Svedberg 
JRf Jan Rosenfeld 
JSk Johan Skutin 

JSl Jan Söderlind 
JSs Jan Sjöstedt 
JW Janne Wahlström 
JWe Jonny Werdin 
KAs Kristina Ask 
KBr Kalle Brinell 
KE Kåre Engberg 
KEr Kjell Eriksson 
KH Klas Herman 
KKr Kjell Kroon 
KKä Kalle Källebrink 
KL Kenneth Lidén 
KM Kaj Månsson 
KMa Kjell Mathson 
KN Krister Nässén 
KON Keith-Ove Nordebrink 
KW Kenneth Welin 
LE Leif Ekblom 
LG Leif Godin 
LGb Lars Gotborn 
LGK Lars-Gunnar Klang 
LHJ Lars-Hugo Jansson 
LIm Lars Imby 
LJ Linus Jonsson 
LJo Lars Johansson 
LK Lennart Karlén 
LS Leif Sundin 
LW Lennart Wahlén 
MAn Mats Andersson 
MBr Magnus Brandel 
MBs Mathias Bergström 
MBt Mats Blomstedt 
MBy Mikael Byggmästar 
MC Maria Carlson 
MFr Magnus Friskytt 
MG Mats Gothnier  
MGr Mats Grahn 
MHn Mats Hildeman 
MHo Martin Holmström 
MJo Micke Johansson 
MKs Mats Karström 
MLf Magnus Liljefors 
MN Mats Nordin 
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MNs Magnus Nilsson 
NA Niclas Ahlberg 
NEE Nils-Erik Ewers 
NK Nils Karlsson 
OW Olle Wahlström 
ORo Olof Rosenqvist 

PA Petter Andersson 
PAE Per-Anders Edin 
PKy Petter Kylefors 
PLi Per Lindquist 
PLt Per Lundkvist 
PNo Per Norberg 
POl Peter Olsson 
PRn Peter Randén 
PSb  Per Skyllberg 

PSt Peter Ståhl 
RHe Rikard Henricsson 
RKm Roger Kaufmann 
RLk Ragnar Lagerkvist 
RNo Rolf Nordin 
RPe Random Persson 
RV Raul Vicente 
RW Rolf Westerberg 
RWs Rolf Wahlström 
SB Stefan Bengtsson 
SBe Stefan Berg 
SC Stefan Clason 
SEk Sylvia Ekstrand 
SHL Sven-Hugo Lundahl 
SW Svenolov Wahlström 

TEJ Tommy Eriksson Järfälla 
TEn Tommy Emanuelsson 
TKj Tomas Kjellsson 
TNi Torbjörn Nilsson 
TPe Thomas Persson 
TS Thomas Strid 
UEm Ulf Elman 
UG Ulf Gustafsson 
UH Ulf Hamrin 
UM Ulf Modin 
YM Yngve Meijer 
ZK Zsombor Károlyi 
ÅS Åke Skärrholk 
ÖJ Örjan Jitelius 
ÖS Örjan Sjögren 

 
 
 
 
Andra förkortningar: Rrk     Regionala rapportkommittén, Stockholm 
 

Rapportsammanställare:        Lennart Magni: Inledning, Svanar – gråhäger, vattenrall – vit stork 

      Staffan Holmberg: Bivråk – dubbelbeckasin 

      Leif Sundin: Myrspov – kungsfiskare, spillkråka - hussvala 

       Stefan Bengtsson: Väder-året, Göktyta, Rödstrupig piplärka - sävsparv 

Stefan har också svarat för framtagandet av datalistor från Artportalen. 
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Foto Baksidan:  
 
Tereksnäppa, Häggnäsviken 23/5 2015     Fotograf: Niclas Ahlberg 
 
  



 
 
 

 


