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Resultat av inventering av strandängarna inom Strandstuvikens 

Inventeringen har utförts av medlemmar i Fägelföreningen Tärnan. 
Vi har inventerat vid ätta tillfällen, samt därutöver gjort komp-
]. (.:.:.:, t:. 1::, r::..:' jr' Er, ruj E·:' l::i (':'::' ~:; <"::') j .. :.;( ivl {:,:.! t.: C) d fE' n ~::. ej rn h [:':i. r' ':::'t n \/ äl. n -1:: ~:::. .~:':). r' r' (.:.:.:. \/ :.i.. 1'- k ~;r. t'·· t E·:l 1'-' i. 1"1 (,:] ej c: n 
b C) 1'-' ~:A k. ri j. \'"'19 ~ 

Omrädet som har inventerats är strandängarna som är markerade pa 
k a.!'" t:. El. :L" 
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Ängspiplärkan har noterats med :L4 par, en väldigt läg siffra, men 
den faller ganska väl samman med de tvä föregäende ärens 
inventeringar dä 17 par (1993) och 16 par (:L992) gjordes. 
Var de olika reviren finns redovisas pä karta 2. 

Sädesärlan häckade med 8 par under arets inventering, alla 
häckningar är i anslutning till kantzonerna av skog som omgärdar 
ängarna. Arets resultat är en ökning av tva par fran föregäende 
är. Resultatet av arets häckningar tycks ha gott bra för 
sädesärlan, dä mycket ungfäglar rör sig i omrädet nu under 
högsommaren. Var häckningsplatserna är Vlsas pä karta 2. 
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Inga häckningar av gulärla gjordes J. är, vid tvä tillfällen 
hördes sjungande fäglar pä ängarna. En häckning har genomförts 
utanför omradet pä en omställningsäker. 

Ingen häckning av stenskvätta, endast ett par observationer av 
sjungande fäglar gjordes. 
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Sänglärkan har häckat med tvä par" Bäda paren strax utanför 
fägeltornet, se karta 2. 
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Rödbena har konstaterats häcka med 8 par" Som vanligt finns det 
ett kärnomräde, samt i är ytterligare ett omräde med flera par" 
Arets 8 par är en ökning med :L par sedan ifol. Se karta 3. 
Rödbenan häckar framförallt där störningarna frän mänsklig 
aktivitet är som minst" Pä ängen nedanför tornet har i är tre 
par gjort häckningsförsök, dessa tre par misslyckades alla tre i 
sina häckningsförsök, turligt nog sä gjorde sedan ett av paren 
ett nytt försök längre upp pä ängen och lyckades denna gäng. 



Enkelbeckasinen häckade i 8r med 6 par en minskning med två par 
sedan i101, se karta 3. Tyvärr verkar det som om inget av paren 
lyckades med sina häckningar. 

större strandpipare: 
Större strandpiparen hade i år fem par som etablerade revir. Av 
dessa fem par är det endast ett par som har lyckats med 
häckningen och f8tt ut ungar, se karfa 4. 

Mindre strandpipare; 
Mindre strandpiparen gjorde häckningsförsök med 4 par. Precis som 
med dess släkting den större strandpiparen lyckades endast ett 
par med häckningen och platsen var densamma. Se karta 4. 
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Drillsnäppan häckar med tre par l anslutning till ängarna. s~ 

karta 5, arten häckar upp i skogskanterna bland stenar och 
bergshällar, men utnyttjar stränderna för fbdosbk. 

Tofsvipan häckar med 9 par i omr8det. Vipan är spridd over alla 
ängar men med tvä kärnomr8den, se karta 5. Som vanligt under de 
tre senaste åren utnyttjas inte de centrala delarna av Våmmen som 
det gjordes i mitten av 1980-talet dä detta omräde var arten 
kärnornräde. Häckningsutfallet har varit det sämsta under de tre 
ären som inventering utfbrts. 
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Äp=Ängspiplärka 
SÄ=Sädesärla 
SL=Sånglärka 
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RB=Rödbena 
EB=Enkelbeckasin 
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SS=Större strandpipare 
MS~Mindre strandpipare 
* =Lyckad häckning 
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DS=Drillsnäppa 
TV=Tofsvipa 
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