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Sammanfattning

I revirkarteringen av strandängen nedan Eneby gård hittades 5 häckande arter. 
De häckande arterna var sånglärka, ängspiplärka, buskskvätta, gulärla och 
sävsparv. Ur revirsynpunkt förhållandevis få revir, vilket kan ha påverkats av att 
området till stor del är sankt och blött.

I övrigt fanns det gott om arter som rörde sig i området, antingen som rastare
eller förbiflygare. Totalt noterades 40 olika arter (häckarna ej inräknade).

Gulärla av rasen thunbergi. Foto: Mauri Karlsberg

Uppdragsgivare

Inventeringen av Eneby strandäng utförd på uppdrag för Länsstyrelsen Sörmland.



Översiktskarta
inventeringen/karteringen gjordes inom markerat område)



Resultat och omständigheter

Området nedan Eneby gård, av undertecknad, kallat Eneby strandäng, har inventerats 
vid 4 tillfällen (1 och 19 maj, samt 4 och 11 juni). Området är naturligt sankt i och med 
sin närvaro till Hallbosjöns sydöstra del. Efter det andra inventeringstillfället var det 
mycket nederbörd under flera dagar vilket gjorde området mer sankt och vattenfyllt. 
Stora delar av området saknade helt rastande och häckande fåglar vid de två sista 
inventeringstillfällena. Hittade arter höll sig företrädesvis i den västra kanten upp mot 
Eneby gård, inklusive de flesta häckande fåglarna. 

Häckande fåglar

Sånglärka - 4 revir varav ytterligare ett troligt försök till revir innan strandängen fylldes 
med ytterligare vatten. (Bilaga. 1)
Ängspiplärka - 2 revir. Gott om ängspiplärkor överallt i området vid första 
inventeringstillfället. (Bilaga 2)
Buskskvätta – 2 revir. (Bilaga 3)
Gulärla - 1 försök till revir. Övergavs eventuellt efter all nederbörd i området. (Bilaga 4)
Sävsparv – 2 revir i östra delen av området till skillnad från de övriga häckarna. (Bilaga 5)

Övriga noterade fåglar. (se bilaga 6)

Brun kärrhök med bomaterial. Foto: Mauri Karlsberg



Bilaga 1.

Sånglärka
- 4 revir
- 1 misstänkt revir (markerat 1)

1



Bilaga 2.

Ängspiplärka
- 2 revir



Bilaga 3.

Buskskvätta
- 2 revir



Bilaga 4.

Gulärla
- 1 revir



Bilaga 5.

Sävsparv
- 2 revir



Bilaga 6.

Övriga noterade arter (40 st)
– rastande eller överflygande

Stenskvätta
Sädesärla
Talgoxe
Blåmes 
Bofink 
Hämpling
Sävsångare
Rörsångare
Törnsångare
Lövsångare
Näktergal
Sävsparv 
Gulsparv
Ladusvala
Tornseglare

Buskskvätta. Foto: Mauri Karlsberg

Brun kärrhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Sothöna
Skedand
Gräsand
Kricka
Grågås
Blåsgås
Trana 
Tofsvipa
Gråhäger
Skrattmås
Fiskmås
Fisktärna

Storskarv
Enkelbeckasin
Dvärgbeckasin
Ringduva
Göktyta
Skata
Gråkråka
Kaja
Stare 
Rödvingetrast
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