Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd
Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings
hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och
514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund.

Leden visar främst de fågelarter som är knutna
till jordbrukslandskapet men även våtmarker och
havsvikar samt öppet hav med skärgårdens
fåglar.

Den följer Nävekvarnsvägen med ett stickspår till
Svanviken och Ryssebergens skidbacke. Vid avfart mot Buskhyttan fortsätter leden dit och fortsätter på väg 514 mot Humleviks fiskehamn.

Tillgänglighet
Leden är främst anpassad för biltrafik på väg 53,
511 och 514. Leden är delvis tillgänglig för funktionshindrade, om man har tillgång till egen bil.

Vi passerar ett antal områden som har ett rikt
fågelliv där man kan befinna sig ett tag för att
studera de för stunden närvarande fåglarna.

Lokal busstrafik passerar flera stoppunkter, men
man får räkna med att förflytta sig en bit för att
komma ner till dessa, och avslutas i Buskhyttan.

Kartbilden på föregående sida visar var leden går
samt var de olika stoppunkterna är, totalt tio st.
På kommande sidor presenteras de olika stoppunkterna.

Parkering för bil finns på flera platser i anslutning
eller i närheten av stoppunkterna.
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S1 - Nyköpings hamn

Vägbeskrivning (RT90: 6514167, 1570331)
under tid som ej vinterväglag råder. På iordninggjorda gång- och cykelbanor kan man ta sig fram
till kanten av hamnområdet och med sikt ut över
vattnet.

Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad då åker man in mot centrum rakt
fram genom de två rondellerna. Man åker därefter
över en viadukt och svänger sedan till höger runt
parken. Därefter åter mot höger, sedan rakt fram
ca 150 m och när man hamnar framför en
korv/grillbar svänger man till vänster.
Följ nu denna väg rakt fram och genom två rondeller. I den tredje rondellen svänger man höger.
Åk ner i området och parkera på de iordninggjorda parkeringarna och vandra sedan ut mot
vattnet/hamnens områden.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

Busslinje 3 till Brandholmen passerar och närmaste hållplats är på Lennings väg.
Biotopbeskrivning
Nyköpings hamn består av flera områden. Den
första delen utgörs av nedersta delen av
Nyköpingsån som rinner ner till hamnområdet.
Här följer sedan mer öppet vatten kantat av bryggor på den norra sidan och vass i söder. Från
väster så rinner Kilaån ut i hamnen. Landområdet
präglas av parklandskap.

Tillgänglighet
Besöket vid Nyköpings hamn och dess närmaste
omgivning är anpassad för funktionshindrade
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Fåglar
Häckfåglar: Vid Täcka Udden och i vattnet som
syns från denna plats är det ganska få häckande
arter. Mot vassidan finns knölsvan, gräsand,
sothöna och i själva vassen är det rörsångare och
sävsparv. På landområdet vid Täcka Uddens närmaste omgivning häckar pilfink och gråsparv.

Sommar: På sommaren finns de häckande
fåglarna, men nu börjar även snatterand, bläsand,
skrattmås, fisktärna sitt födosök i området. Bland
träd och buskar samt på gräsytor hittar man nu
hämpling, steglits och gulärla.
Höst: Arter att titta på nu är gråtrut, havstrut och
med tur även någon kaspisk trut då de vilar på
bryggor. I vattnet finns nu salskrake, smådopping
och vigg. Lövsångare, svarthätta och grönfink
födosöker nu i områdets buskar och träd.

Sträckfågel (förbiflygande): Under vår och höst
passerar fåglar i västlig eller östlig riktning, framförallt märker man det under våren när gässen
anländer, bläsgås, kanadagås, grågås och vitkindad gås kommer då från väster. På höstarna
passerar ladusvala, hussvala, tornseglare och
även en del rovfåglar som ormvråk, sparvhök och
brun kärrhök västerut in i Kiladalen.

Vinter: Om isen ej ligger finns här nu storskrakar,
gräsänder, sothöns, vigg, bergand och gråhäger.
En hel del övervintrande skrattmåsar är också på
plats.

Vår: Under våren när isen har släppt sitt fäste i
hamnområdet rastar kanadagås, grågås, vitkindad
gås tillsammans med storskrakar, enstaka salskrakar och sothöns.

Havsörn patrullerar över området efter mat flera
gånger varje dag.
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Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.

Bläsgås.

Tillfälliga fågelbesökare: Svart rödstjärt (som
vissa år häckar i området väster om ån/hamnen),
vittrut, vitvingad trut och kungsfiskare.
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S2 - Svandammen

Vägbeskrivning (RT90: 6514541, 1569810)
Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad då åker man in mot centrum rakt
fram genom de två rondellerna. Man åker därefter
över en viadukt och svänger sedan till höger runt
parken. Därefter åter mot höger, sedan rakt fram
ca 150 m och när man hamnar framför en
korv/grillbar svänger man till vänster. Följ nu
denna väg rakt fram och genom två rondeller.
Efter rondellen har du dammen på din vänstra
sida. Parkering finns vid nästa infartsväg till vänster.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

På iordninggjorda gång- och cykelbanor kan man
ta sig fram till kanten av dammen och se dess
fåglar.

Tillgänglighet

Fåglar

Besöket vid Svandammen är anpassad för funktionshindrade under tid som ej vinterväglag råder.

Häckfåglar: I dammen häckar rörhöna och
gräsand.

Busslinje 2 till Arnö, närmaste busshållsplats är
vid Nyköpings hus.
Biotopbeskrivning
En damm med en del växtlighet i, omgärdad av
gräsmattor och enstaka lövträd i den västra delen.
I norr så ligger Nyköpings hus och öster om
dammen finns en park.
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Vår: Under våren besöks dammen av framförallt
vitkindad gås och kanadagås utöver de häckande
arterna.

Vinter: Om dammen ej är frusen så kan enstaka
gräsänder ses.
Tillfälliga fågelbesökare: Svarttärna och mandarinand.

Sommar: I dammen finns nu vitkindad gås,
kanadagås, gräsand, rörhöna. Enstaka besök av
skrattmås, fiskmås och knipa kan man också få
se.

Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.

Höst: I dammen finns nu vitkindad gås,
kanadagås, gräsand, rörhöna. Enstaka besök av
skrattmås, fiskmås och knipa kan man också få
se.
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Vitkindad gås.

S3 - Lindbacke

Vägbeskrivning (RT90: 6514047, 1568539)
från sin egen startplats eller parkeringsplats.
Lokalen är ej anpassad för funktionshindrande.

Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad. Åk in mot Nyköping och rakt
fram i den första rondellen. I rondell nr 2 tar du till
höger skyltat Oxelösund. Strax har du affären
COOP Extra på din vänstra sida. Sväng här åt
vänster för att du skall komma in på parkeringsplatserna. Vandra sedan ut på gång- och cykelbanan som går under Oxelösundsvägen. Den i
början trädbeklädda höjden är Lindbacke. Ta dig
till toppen på kullen, då ser du hela området med
bra sikt. Nedanför dig i söder har du då Svanviken.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

Biotopbeskrivning
Lindbacke är en hög kulle, i öster med träd och
på toppen och i öster enbuskar. Lokalen är främst
en utsiktsplats för fågelskådning.
Fåglar
Häckfåglar: På Lindbacke finns korp, hämpling,
stenskvätta och grönfink
Sträckfågel: Här passerar i stort sett alla arter
som vi har i vår omgivning, då Kilaån i söder och
jordbrukslandskapet i norr mot söder är sträckleder. Trana, ormvråk, tornseglare, hussvala, ladusvala, björktrast, rödvingetrast och bofink är bara

Tillgänglighet
Busslinje 561 passerar, men lokalen lämpar sig
bäst för att man tar sig dit via att gå eller cykla
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några av de arter som passerar i riklig mängd.

Vinter: Under vintern är det framförallt i skogsdelen som fågel befinner sig, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka och tofsmes tillhör dessa.

Vår: Bland enbuskar och på de öppna ytorna rastar törnskata, hämpling, grönfink, gulärla, stenskvätta och buskskvätta.

Natt: Kullen är främst en plats att befinna sig på
för att lyssna efter de nattsjungande fåglar som
finns i området Svanviken, eller att man tar sig
över kullen och går ner på den markerade leden
som går på Svanvikens norra sida.

Sommar: Under sommaren finns de häckande
fåglarna, men även flera andra arter ses framförallt passera området för näringssök i markerna
runt Lindbacke.

Tillfälliga fågelbesökare: Ringtrast är en så gott
som årlig besökare på våren. Från Lindbacke har
det genom åren setts många ovanliga arter, men
inte många som rastar på själva kullen. Vi presenterar mer utförligt vilka arter som setts härifrån
vid beskrivningen av lokalen Svanviken.

Höst: Här passerar i stort sett alla arter som vi
har i vår omgivning, då Kilaån i söder och jordbrukslandskapet i norr mot söder är sträckleder.
Trana, ormvråk, tornseglare, hussvala, ladusvala,
björktrast, rödvingetrast och bofink är bara några
av de arter som passerar i riklig mängd.
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Blåmes.

Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.
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S4 - Svanviken

Vägbeskrivning (RT90: 6513560, 1567652)

Tillgänglighet.

Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad. Åk in mot Nyköping och rakt
fram i den första rondellen. I rondell nr 2 tar du till
höger skyltat Oxelösund. Åk denna väg tills skyltning höger Nävekvarn kommer och sväng då in
på Nävekvarnsvägen. Följ denna väg till man
kommer till skylt höger Ärila gofbana och Ryssbergen. Åk in här och genom golfområdet. Där
golfområdet tar slut sväng höger på liten smal
och krokig grusväg. I slutet av denna väg så finns
parkering. Ett annat alternativ är att inte åka in på
grusvägen utan att åka upp till den stora parkeringen vid Ryssbergens skidbacke och sedan gå
ner för densamma till den lilla parkeringen. Från
den lilla parkeringen finns en spång genom alskogen och vassen ut till en plattform.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

Busslinje 561 passerar, men lokalen lämpar sig
bäst för att man tar sig dit med egen bil. Lokalen
är anpassad för funktionshindrande om man har
tillgång till egen bil då parkering finns vid spången som leder ut till plattformen.
Biotopbeskrivning
Svanviken är ett område med flera karaktärer. Här
finns en å i centrum med omgivande vass och
betesmark. Utanför dessa biotoper finns odlad
mark och i väster har vi skogen och en skidbacke
som drar till sig rastande fåglar. I norr finns Lindbacke. Lokalen översvämmas oftast i samband
med snösmältningen och blir då som en mindre
insjö.
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Fåglar
Häckfåglar: I själva våtmarksområdet häckar
brun kärrhök, vattenrall, enkelbeckasin, rörsångare, sävsångare, kornknarr. I skogskanterna har
vi rosenfink, svartvit flugsnappare och uppe i
skogen finns bl.a. nattskärra.

Sommar: På sommaren är det främst de
häckande arterna som finns här, men även stora
mängder av tornseglare, ladusvalor och hussvalor
söker föda här.
Höst: Här passerar i stort sett alla arter som vi
har i vår omgivning, då Kilaån i söder och jordbrukslandskapet i norr mot söder är sträckleder.
Trana, ormvråk, tornseglare, hussvala, ladusvala,
björktrast, rödvingetrast och bofink är bara några
av de arter som passerar i riklig mängd.

Sträckfågel: Här passerar i stort sett alla arter
som vi har i vår omgivning, då Kilaån i söder och
jordbrukslandskapet i norr mot söder är sträckleder. Trana, ormvråk, tornseglare, hussvala, ladusvala, björktrast, rödvingetrast och bofink är bara
några av de arter som passerar i riklig mängd.

Vinter: I samband med att vintern kommer och
området blir igenfruset finns i stort sett enbart de
lokala fåglarna. Varfågel, korp, kråka och någon
övervintrande fjällvråk och ormvråk. Dvärgbeckasin brukar finnas kvar om några öppna vattendrag finns.

Vår: På våren i samband med översvämning så
finns här skedand, stjärtand, bläsand, kricka,
grågås, kanadagås, vitkindad gås och sångsvan.
I övrigt kan man finna jorduggla, hornuggla och
kattuggla här.
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Natt: En perfekt lokal för nattlyssning som börjar
redan i början av maj. Nu kan du höra dubbelbeckasin, hornuggla, kattuggla, för att sedan
övergå i kornknarr, vaktel, nattskärra, kärrsångare
och gräshoppsångare.

Tillfälliga fågelbesökare: Ängshök, flodsångare,
brun glada, vittrut, rödspov, tuvsnäppa m.m.

Blå kärrhök.

Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.
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S5 – Marsängsfälten

Vägbeskrivning (RT90: 6507908, 1566686)

Biotopbeskrivning

Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad. Åk in mot Nyköping och rakt
fram i den första rondellen. I rondell nr 2 tar du till
höger skyltat Oxelösund. Åk denna väg tills skyltning höger Nävekvarn kommer och sväng då in
på Nävekvarnsvägen. Följ denna väg tills man
passerat Stora Marsängs gård på vänster sida.
Nu har du fälten till vänster.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

Området är ett jordbruksområde.
Fåglar
Häckfåglar: Sånglärka, tofsvipa och buskskvätta
hör till de arter som häckar här.
Sträckfågel: Lokalen passeras av många
sträckande arter, men framförallt så kan man
under höstarna se bra sträck av ormvråk, sparvhök och fjällvråk.

Tillgänglighet
Vår: På åkrarna rastar tofsvipa, bofink, bergfink,
kråka, råka och även flertalet av våra gåsarter.

Busslinje 561 passerar. Lokalen är anpassad för
funktionshindrande om man har tillgång till egen
bil då parkeringsmöjligheter finns på några
platser utmed vägen. Se dock upp med att intensiv biltrafik passerar. Man tittar/lyssnar från där
man parkerat.

Sommar: Här finns nu brun kärrhök, tornfalk,
grågås och tofsvipa, i kanterna av området även
hornuggla och kattuggla.
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Höst: Lokalen passeras av många sträckande
arter, men framförallt så kan man under höstarna
se bra sträck av ormvråk, sparvhök och fjällvråk.
På åkrarna rastar ljungpipare, lappsparv, bergfink
och stare.

kornknarr, kattuggla och hornuggla. I kanterna av
området även kärrsångare och näktergal.

Natt: Under nätter så kan man lyssna till vaktel,

Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.

Ormvråk.

Tillfälliga fågelbesökare: Bläsgås, spetsbergsgås, stäpphök och ängshök.
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S6 - Närkemaderna

Vägbeskrivning (RT90: 6505837, 1565850)
Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad. Åk in mot Nyköping och rakt
fram i den första rondellen. I rondell nr 2 tar du till
höger skyltat Oxelösund. Åk denna väg tills skyltning höger Nävekvarn kommer och sväng då in
på Nävekvarnsvägen. Följ denna väg tills avtag till
Buskhyttan vänster kommer. Maderna och inre
delen av Marsviken har du nu på din vänstra sida.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

möjlighet att parkera inne i Buskhyttan och vandra tillbaka. Se dock upp med att intensiv biltrafik
passerar.
Biotopbeskrivning
Området är en grund havsvik med betade
strandängar och några mindre ekskogsdungar. I
kanterna av området lite vass och alskog.
Fåglar

Tillgänglighet
Häckfåglar: Gulärla, mindre strandpipare, större
strandpipare och rödbena hör till strandängens
fåglar. I skogspartierna finns steglits, hämpling,
göktyta, rosenfink, härmsångare och de flesta
andra sångarna.

Busslinje 561 passerar. Lokalen är ej anpassad för
funktionshindrande. Det är dåligt med möjligheter
att parkera vid denna lokal, några få möjligheter
finns i anslutning till Närkemaderna. Annars finns
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Sträckfågel: Över Marsviken och strandängarna
passerar ett av Sörmlands bästa fågelsträck,
framförallt under hösten. En bra höstdag passerar
100.000 tals fåglar området. Ringduva, bofink,
bergfink, ängspiplärka, grönsiska sammas i
luftrummet med ormvråkar, sparvhökar och fjällvråkar för att bara nämna några av arterna.

Höst: Över Marsviken och strandängarna
passerar ett av Sörmlands bästa fågelsträck. En
bra höstdag passerar 100.000 tals fåglar området.
Ringduva, bofink, bergfink, ängspiplärka, grönsiska sammas i luftrummet med ormvråkar,
sparvhökar och fjällvråkar för att bara nämna
några av arterna. Här rastar även bläsgås,
sångsvan och i viken vigg, bergand, salskrake tillsammans med bl.a. skäggdopping. Havsörnen
ses dagligen över området.

Vår: Här finns nu rödbena, svartsnäppa,
gluttsnäppa, skräntärna tillsammans med kricka,
bläsand och årta.

Vinter: Om isen ej lägger i viken så hittar man
stora flockar av vigg och bergand, men även salskrake, storskrake tillsammans med enstaka
skäggdoppingar.

Sommar: I denna årstid så är det ju de häckande
fåglarna, samt stora flockar av grågås, vitkindad
gås och kanadagås. På sensommaren kommer
också fler vadararter, t.ex. spovsnäppa, småsnäppa, och myrsnäppa.
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Tillfälliga fågelbesökare: Ägretthäger, större
skrikörn, tuvsnäppa och forsärla är några av de
ovanligare arterna som noterats på eller över
lokalen.

Forsärla.

Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.
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S7 - Tunaholm

Vägbeskrivning (RT90: 6505229, 1566541)

Tillgänglighet

Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad. Åk in mot Nyköping och rakt
fram i den första rondellen. I rondell nr 2 tar du till
höger skyltat Oxelösund. Åk denna väg tills skyltning höger Nävekvarn kommer och sväng då in
på Nävekvarnsvägen. Följ denna väg tills avtag till
Buskhyttan vänster kommer. Sväng då mot
Buskhyttan och inne i samhället svänger du till
vänster vid skyltning Hummelvik. När du passerat
samhället och det öppnar upp sig med åkermark
på vänster sida, då ser du strandängarna nedanför Tunaholm mot viken. Parkera på lämplig plats,
det är dåligt med parkeringsplatser. Efter åkermarken tar du första väg till vänster och där
vägen delar sig har du kommit till lokalen.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

Busslinje 561 slutar i Buskhyttan. Från Buskhyttan och på väg 514 finns ingen busstrafik. Lokalen
är ej anpassad för funktionshindrande. Det är
dåligt med möjligheter att parkera vid denna lokal,
några få möjligheter finns innan och i anslutning
till Tunaholm.
Biotopbeskrivning
Området är en grund havsvik med betade
strandängar och några mindre skogspartier. I kanterna av området lite vass och alskog.
Fåglar
Häckfåglar: Rödbena, tofsvipa, näktergal och
rörsångare hör till området.
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Sträckfågel: Över Marsviken och strandängarna
passerar ett av Sörmlands bästa fågelsträck,
framförallt under hösten. En bra höstdag passerar
100.000 tals fåglar området. Ringduva, bofink,
bergfink, ängspiplärka, grönsiska sammas i
luftrummet med ormvråkar, sparvhökar och fjällvråkar för att bara nämna några av arterna.

Höst: Över Marsviken och strandängarna
passerar ett av Sörmlands bästa fågelsträck,
framförallt under hösten. En bra höstdag passerar
100.000 tals fåglar området. Ringduva, bofink,
bergfink, ängspiplärka, grönsiska sammas i
luftrummet med ormvråkar, sparvhökar och fjällvråkar för att bara nämna några av arterna.

Vår: Lokalen är främst känd för spelande dubbelbeckasin under nätter i början av maj.

Natt: Näktergal, kattuggla och nattskärra under
sommaren och under början av maj en del år
spelar dubbelbeckasinen i skymningen.

Sommar: De häckande fåglarna har nu fått sällskap av grågås och vitkindad gås, från kanterna
hörs kattuggla och nattskärra.

Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.
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Fasan.

S8 – Bogslöt

Vägbeskrivning (RT90: 6504484, 1568709)
är anpassad för funktionshindrande om man har
tillgång till egen bil. Man tittar och lyssnar från de
platser man parkerar på. Det är dåligt med möjligheter att parkera vid denna lokal.

Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad. Åk in mot Nyköping och rakt
fram i den första rondellen. I rondell nr 2 tar du till
höger skyltat Oxelösund. Åk denna väg tills skyltning höger Nävekvarn kommer och sväng då in
på Nävekvarnsvägen. Följ denna väg tills avtag till
Buskhyttan vänster kommer. Sväng då mot
Buskhyttan och inne i samhället svänger du till
vänster vid skyltning Hummelvik. Fortsätt denna
väg tills du kommer fram till bondgården Bogslöt,
innan och strax efter gården så finns möjligheter
att parkera vid några få platser.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

Biotopbeskrivning
Vi besöker nu ett jordbrukslandskap med
mjölkkor. I kanterna av åkermarkerna finns
skogar, samt i nära anslutning en havsvik.
Fåglar

Tillgänglighet

Häckfåglar: Främst de arter som trivs vid
bondgårdar, skata, gråsparv, pilfink, tornseglare
och ladusvala.

Busslinje 561 slutar i Buskhyttan. Från Buskhyttan och på väg 514 finns ingen busstrafik. Lokalen

Vår: På markerna rastar nu stora flockar av björktrast, rödvingetrast, taltrast och dubbeltrast.
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Sommar: Främst de häckande arterna, men även
skogsduva och ringduva finner man här. Från
skogen ser och hör man spillkråka, gröngöling
och nötskrika.

Vinter: I området finns fortfarande de häckande
arterna skata, gråsparv och pilfink. Men även varfågel och någon ormvråk eller fjällvråk kan ses.
Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.

Dubbeltrast.

Höst: På markerna rastar nu stora flockar av
björktrast, rödvingetrast, taltrast och dubbeltrast.
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S9 – Hummelviks fiskehamn

Vägbeskrivning (RT90: 6502636, 1571103)
Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad. Åk in mot Nyköping och rakt
fram i den första rondellen. I rondell nr 2 tar du till
höger skyltat Oxelösund. Åk denna väg tills skyltning höger Nävekvarn kommer och sväng då in
på Nävekvarnsvägen. Följ denna väg tills avtag till
Buskhyttan vänster kommer. Sväng då mot
Buskhyttan och inne i samhället svänger du till
vänster vid skyltning Hummelvik. Fortsätt denna
väg tills du kommer fram till Hummelviks fiskehamn.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

är anpassad för funktionshindrande om man har
tillgång till egen bil. Man tittar från hamnområdet.
Parkera klokt för att inte hindra verksamheten
och för de boende.

Tillgänglighet

Häckfåglar: I hamnområdet finns få häckande
fåglar, storskrake, knipa och skäggdopping är
några. På land finns rödstjärt, gärdsmyg, större
hackspett och flertalet av mesarterna.

Biotopbeskrivning
Vi är nu vid en havsvik och där ett nu för tiden
mindre aktiv fiskehamn finns. Vi har också ett
villaområde med tillhörande trädgårdar i anslutning till hamnen.
Fåglar

Busslinje 561 slutar i Buskhyttan. Från Buskhyttan och på väg 514 finns ingen busstrafik. Lokalen
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varande havstrutar och gråtrutar. I samhället
finner man nu björktrast, sidensvans och flera
andra arter som provianterar i trädgårdarna.

Sträckfågel: I själva hamnområdet ses inget
speciellt sträck, men i anslutning till området är
sträcket bättre, vilket presenteras vid lokalen
Ängudden på följande sidor.

Vinter: I hamnen så länge det inte är islagt har vi
smådopping, gråhäger tillsammans med salskrake, storskrake och småskrake.

Vår: När isen går upp fylls viken på av alfågel,
ejder, sjöorre och svärta tillsammans med de
fåglar som tillbringat hela vintern vid iskanten.

Tillfälliga fågelbesökare: Vitnäbbad islom, alförrädare, vittrut och svarthakad buskskvätta.

Sommar: Under sommaren ser man havstrut,
gråtrut, fisktärna och havsörn tillsammans med de
häckande fåglarna.

Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.

Höst: I området födosöker nu storskrakar,
storskarvar och skäggdoppingar med de kvar-
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37
Gråtrut.

S10 - Ängudden

Vägbeskrivning (RT90: 6502421, 1571707)

Tillgänglighet

Om man utgår från västra infarten från E4:an till
Nyköpings stad. Åk in mot Nyköping och rakt
fram i den första rondellen. I rondell nr 2 tar du till
höger skyltat Oxelösund. Åk denna väg tills skyltning höger Nävekvarn kommer och sväng då in
på Nävekvarnsvägen. Följ denna väg tills avtag till
Buskhyttan vänster kommer. Sväng då mot
Buskhyttan och inne i samhället svänger du till
vänster vid skyltning Hummelvik. Fortsätt denna
väg tills du kommer fram till Hummelviks fiskehamn. Parkera klokt i hamnområdet för att inte
hindra verksamheten och för de boende. Vandra
sedan upp i samhället och in på en grusväg, efter
ca 40 m går en väg till vänster mellan en trädgård
och ett igenvuxet område. Ta denna väg tills du
kommer förbi en vägbom och sedan vidare på
vägen tills du kommer till vägens slut.
Du kan också använda dig av den markerade
leden som visas på kartan sid 2.

Busslinje 561 slutar i Buskhyttan. Från Buskhyttan och på väg 514 finns ingen busstrafik. Lokalen
är ej anpassad för funktionshindrande. Parkera
klokt i hamnområdet för att inte hindra verksamheten och för de boende. Gå sedan ut till
Ängudden.
Biotopbeskrivning
Vi är nu ute vid öppet hav och några få skär utanför denna udde, innanför oss och utmed den väg
vi gått har vi skog.
Fåglar
Häckfåglar: På skären utanför udden häckar
fisktärna, silvertärna, skärpiplärka, vitkindad gås
och strandskata.
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Sträckfågel: Lokalen är en förnämlig sträcklokal
både under vår och höst. Vid vindar som blåser
mot udden, framförallt från ost eller sydost, har
man ett bra sträck. Uppsök någon plats på udden
där du kan stå något vindskyddat för optimal
skådning. Stora mängder av skrattmås, ejder,
alfågel, sjöorre, vitkindad gås, bläsgås och prutgås passerar vid bra tillfällen. Även andra arter
som tordmule, tobisgrissla, storlom, smålom, kustlabb, dvärgmås m.m. får man se, men i mindre
antal.

Sommar: Nu har vi de häckande arterna kvar, i
skogen så finns kungsfågel, tofsmes, talltita och
rödhake.
Höst: Lokalen är en förnämlig sträcklokal under
hösten. Vid vindar som blåser mot udden, framförallt från ost eller sydost, har man ett bra sträck.
Uppsök någon plats på udden där du kan stå
något vindskyddat för optimal skådning. Stora
mängder av skrattmås, ejder, alfågel, sjöorre,
vitkindad gås, bläsgås och prutgås passerar vid
bra tillfällen. Även andra arter som tordmule, tobisgrissla, storlom, smålom, kustlabb, dvärgmås
m.m. får man se, men i mindre antal. På udden
rastar nu kungsfåglar, rödhakar, ärtsångare och
svarthätta tillsammans med stjärtmes, blåmes
m.m.

Vår: Svärta, småskrake, ejder, alfågel, svarthakedopping, gråhakedopping, skärpiplärka, strandskata, tordmule och silvertärna är bara några av
de alla arter som ses rasta eller passera en
vårdag.
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Vinter: Är havet öppet finns här småskrake,
svärta, tordmule, tobisgrissla i enstaka exemplar. Havsörnen ses förbiflygande tillsammans
med andra övervintrande fåglar.

Tillfälliga fågelbesökare: Praktejder, svarthuvad mås och skärsnäppa.

Silvertärna.

Länk: www.artportalen.se/birds använd sedan
sökfunktionen visa fynd.
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