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Södra Södertörn med StOF söndag 4 november 2018 

Vid kvart i sju for tio stockholmsskådare i tre bilar söderut från Gullmarsplan under Lars Berglunds ledning. Målet 

var att få litet trivsam höstskådning på södra Södertörn. Gruppen tyckte att vi skulle sätta målet vid 40 arter, medan 

ledaren inte vågade sikta högre än 30.  

Vi siktade mot Ören på södra Torö som första Lokal. Innan vi lämnade Torövägen fick vi se en varfågel sitta på en 

tråd vid sidan om vägen. Av fyrfota djur såg vi rådjur, hjortar och mufflonfår. När vi kom ut på Ören, hade solen gått 

upp, men det var fortfarande tämligen svalt i vinden, ca 4-5 grader. Det var väl ingen större fart på fågellivet, men vi 

fick se hundratals gråsiskor dra söderöver i sällskap med några grönsiskor. Vi räknade till sex havsörnar på ett skär. 

Vad 17 lever de av hela vintern? Några mindre korsnäbbar hördes i skogen. 

Exkursionsledaren kunde verkligen inte klaga på skådarintensiteten, som var på topp, trots den småkyliga vinden.                                     Foto: Kerstin Nordenadler 

Vidare till Reveln där vi kunde lägga bl a knölsvan, alfågel, ängspiplärka och ejder till artlistan. 

Tredje lokalen för dagen blev Herrhamra ängar där vi började med att titta på ett par dubbeltrastar och några gul-

sparvar. I allén kröp en trädkrypare på ett av träden och de för dagen allestädes gråsiskorna for omkring. Några bo-

finkar hade sällskap av ett par bergfinkar, en gärdsmyg flög omkring i diket och en svärm steglitser passerade. En fin 

lokal i ett härligt senhöstljus! 
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Här vid Herrhamra ängar, började 

många av oss att fundera på om vi inte 

hade litet för mycket kläder på oss. 

Solen värmde litet och dessutom läade 

vegetationen. 

I allén klättrade en trädkrypare på en 

stam, steglitserna ”stickelittade”, några 

bofinkar födosökte tillsammans med 

några bergfinkar. Ja, det var ett livligt 

ställe vi kommit till. 

Tyvärr är det litet dåligt med parkering, 

men det kan funka att stå vid sidan av 

den lilla vägen mot Herrhamra. Den är 

nog ganska trafikerad eftersom man 

har stall och ridverksamhet på gården. 

                      Foto: Kerstin Nordenadler 

Vi gjorde en snabb sväng ner till Ankarudden utan att stiga ur bilarna. Vid Norrskogs brygga låg det mängder av 

fågel på vattnet, så vi gjorde ett snabbstopp och kunde lägga till vigg på listan. Vi sökte igenom viggflockarna i få-

fäng jakt efter bergand. 

Sen gjorde vi ett djärvt försök på den kungsfiskare som setts vid Svärdsund. Djärvt, eftersom den ligger intill Torö-

vägen, för dagen tätt trafikerad. Ingen kungsfiskare visade sig, men gräsand och nötväcka kunde adderas till dags-

listan.  

Nu lämnade vi Torö för en annan toppenlokal, Alhagen, som beskrivs närmare i nr 4 av FiSt.  

Vi slog oss ner vid borden nära fågelmatningen och intog vår lunch, samtidigt som en entita, talgoxar, blåmesar, 

pilfinkar och den kända pilfink-gråsparvs-hybriden gjorde detsamma. I vattnet låg gräsänder, bläsänder och snatter-

änder. Vi promenerade slingan runt, letade kungsfiskare vid utloppet och hittade en sothöna på upploppet mot 

bilarna. 

Nu var det bara två timmars skådarljus kvar. Skulle vi hinna med både Östra Styran och Berga ängar? 

På väg mot Styran flög dagens enda ormvråk över bilen. 

De som inte sett Styrantornet tidigare fick en mäktig upplevelse. (Se Fågeltornsguiden för närmare beskrivning). 

Mitt i fikastunden kom ett par stjärtmesar och ”störde”. Annars var det väldigt lugnt på fågelfronten. 
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Anita Melin, Marie Johansson, Karin Oknemark, Håkan Nord, Elisabeth Köster, Per Claesson, Kerstin Nordenadler, Alf Wedmalm och Maria Folke 

samlade på Berga Ängar inför avskedets stund. Fotograferade gjorde Lars Berglund. 

Halv fyra! Skulle vi bara se Berga ängar från bilarna, eller skulle vi gå ut för att känna lokalen under skosulorna? Vi 

beslöt oss för att gå ut och det var tur, för direkt såg vi två rovfåglar som småbråkade litet med varandra. Båda hade 

vitt vid stjärtroten, men de var olika stora, varför vi kom fram till att den stora var en fjällvråk och den mindre en blå 

kärrhök. De fortsatte sen att lugnt födosöka på varsitt håll. Dagens sista obs blev den bästa! 

Vi avslutade med att ta en gruppbild och ta adjö av varandra och kom överens om att vi gärna vill vara med om en repris vid 

samma tid nästa höst. 

Vem vann artracet, ledaren eller gruppen? Svar: Gruppen, förstås! 57 arter fick vi ihop. 

Vid pennan:  Kerstin Nordenadler 

 

Lokaler: Ören, Reveln, Herrhamra ängar, (Norrskogs brygga, Svärdsund), Alhagen, Östra Styran och Berga ängar. 
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Artlista Södra Södertörn 4 november 2018 

Knölsvan 

Sångsvan 

Vitkindad gås 

Bläsand 

Snatterand 

Gräsand 

Vigg 

Ejder 

Alfågel 

Knipa 

Storskrake 

Fasan 

Storskarv 

Gråhäger 

Havsörn 

Blå kärrhök 

Sparvhök 

Ormvråk 

Fjällvråk 

Sothöna 

Fiskmås 

Gråtrut 

Havstrut 

Gröngöling 

Större hackspett 

Ängspiplärka 

Sidensvans 

Gärdsmyg 

 

Koltrast 

Björktrast 

Dubbeltrast 

Kungsfågel 

Stjärtmes 

Entita 

Svartmes 

Blåmes 

Talgoxe 

Nötväcka 

Trädkrypare 

Varfågel 

Nötskrika 

Skata 

Kaja 

Kråka 

Korp 

Gråsparv 

Pilfink 

Bofink 

Bergfink 

Grönfink 

Steglits 

Grönsiska 

Gråsiska 

Mindre korsnäbb 

Domherre 

Gulsparv 

Sävsparv  

 

Summa 57 arter 


