Stora Amundöns fåglar 2009
Stig Fredriksson

Stora Amundön är ingen stor vadarlokal men ändå
sågs 24 arter här under året. Småsnäppan har
hittills inte rapporterats årligen
men sågs nu flera gånger i september.
Kanalen vid Strandängen 11 september 2009

Fåglar på Stora Amundö 2009
Denna rapport om Slottsskogens fåglar bygger på 3441 observationer
på Artportalen Svalan http://www.artportalen.se/birds/default.asp. Antal
rapportörer var 108, och de tackas härmed varmt - utan dem vore inte
denna rapport möjlig. Tacksamma tankar går också till Svalan-folket på
Artportalen. Kompletteringar och synpunkter till rapporten är välkomna.
Lokalen har besökts i genomsnitt ungefär varannan dag, med större
luckor i oktober-december. Vid varje artbeskrivning anges antal dagar
arten rapporterats enligt mönstret 20-18-22 / 25-16-8 / 16-15-17 / 13-9-9
= antal rapportdagar/månad. Det betyder att alla rapporter från lokalen
har använts för att ge en fylligare bild av Amundöns fågelfauna. Observatörerna ansvarar för riktigheten i sina observationer, i vissa fall har rrk
granskat enligt Svalan. 167 arter sågs 2009.
Stig Fredriksson
Majorna 2/11 2010
www.naturstig.se
naturstig@comhem.se
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Karta från Svalan: använd den gärna för dina rapporter.

Statistik St Amundö 2009
Antalet rapportdagar

Antal rapportördagar

Grönfink
Vitkindad gås
Knölsvan
Gråsparv
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Tofsvipa
Kanadagås
Storskarv
Stare
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20-18-22 / 25-16-18 / 16-15-17 / 13-9-9
Totalt 188 dagar
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Flest rapporter

Rapporter/månad
Januari
Februari
Mars
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Maj
Juni
Juli
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September
Oktober
November
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Totalt
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Knölsvan (61)

Grågås (31)

2/1-27/12

22/1-12/12

9-10-5 / 7-3-2 / 2-4-4 / 4-6-5
I Kungsviken finns vintertid en del övervintrande
knölsvanar, 9/1 räknades 154 ex (KN) och 18/1
fanns 111 ad och 4 2K (AN) med en fråga på Svalan Hur många behövs för att upprätthålla numerären?? och det kan man undra. Knölsvanar blir
gamla men det behövs troligen mer än 4 på 111
ad, men olika åldrar samlas lite på olika platser.
Men antalet växlar också i Kungsviken; 22/1 fanns
här 93 ad men också 8 2K-fåglar (SF). 1/2 räknades 92 ad och 14 juv, bl a ett par med 8 ungfåglar
(UU).
Eftersom våren närmade sig minskade
flocken, men 5/3 fanns fortfarande 22 ad och 4
2K+ kvar (SF) och 7/3 31 ad och 6 juv (UU). Så
sent som den 31/5 fanns 69 ex här (AN, EN).
Årets ungfåglar sågs 24/6, 2 par med 2 resp
6 små krickstora ungar (SF, BL). Den 27/8 fanns
27 ad + 5 juv, de senare fördelade på kullar om 1
+ 2 + 2, samtliga låg i Kungsviken söderut till
Ryggåsholmen (UU). 12/12 34 ad + 1 1k i Kungsviken (MO), den 27/12 50 ex (LN).

1-3-13 / 8-3-0 / 0-0-1 / 0-1-1
Mitt i vintern drog 15 ex norrut 22/1 (SF) och 6 ex
25/2 (UU). Ett par sågs sedan under våren betande i Hästhagen med början 5/3 (UU), högsta antalet 10 ex 18/3 (HW) och 12 ex 18/5 (JM). Höststräck 26/9 med 19 ex (OW) och 2 ex 8/11 (MR,
LR). Vinterns sista 12/12 1 ex i Kungsviken (MO).

Mindre sångsvan (1)
Den 31/10 sträckte 1 ex åt söder tillsammans med
2 sångsvanar (JRE, DR)

Sångsvan (30)
2/1-4/4, 30/10-15/12
5-4-13 / 1-0-0 / 0-0-0 / 2-3-2
Sågs några gånger under vintern, 20/1 4 ad och 6
2K-fåglar (BB), kanske samma par med 6 juv som
1/2 födosökte nära stranden öster om öns SOudde (UU). Vårsträck började 5/3, 7 ex flög norrut
(SF), följande veckor sågs ca 18 sträckande flockar, 11 av dessa 9-11/3 med störst flockar 23 och
18 ex (LL, UU). Sista vårobs 4/4 då 6 ex flög förbi
(ME). En del rastade: 19/3 fanns 8 ex i viken mellan Amundöarna och 20 i Kungsviken (LL).
Höstens sträckrörelser kom igång 30/10 då
en flock hördes från Kungsviken långt norrut utan
att ses (SF). Dagen därpå passerade 2+2+2 par
(JRB) och noteras 15 ex, oklart om sträckande
(JR, DR). 3 ex sträckte förbi 12/12 och 15/12 låg 8
ex i kanalen (JRE).

Grågås x kanadagås (1)
Av denna hybrid som ibland kan ses i kanadagåsflockarna sågs 1 ex av 22/4 bland vitkindade gäss
i Hästhagen (JRE).

Vitkindad gås (63)
9/3-27/8
0-0-14 / 16-7-4 / 9-13-0 / 0-0-0
De första fem exemplaren anlände den 9/3 (KJ,
PS) och hälsades med glada kommentarer på
Svalan: Våren har börjat på Stora Amundön! (LL).
Ökade sedan men 19 ex i Hästhagen 13/3 visade
sig vara en tillfällighet, först från 21/3 med 11 ex
(LL) fanns här tvåsiffriga antal. Vårens högsta antal, 34 ex sågs 4/4 (ML). Antalet ökade sedan i
maj när familjerna kom hit från omkringliggande
häckningsöar.
Första observerade kullen kom 14/5 då 8
ad sågs tillsammans med två kullar med 4+5 pulli
(SM), 18/5 sågs på strandängen 26 ad och 22 pulli
som bedömdes vara från minst 6 olika kullar (JM).
Då de samlas och går i flock är det ibland svårt att
se de individuella kullarna, 21/5 fanns 24-30 (JM),
31/5 20-25 (AN, EN), 2/6 40-15 (AN).
Antalet ökade och totalt antal redovisades
av observatörer eftersom ungarna började bli stora och flockarna svårräknade. 24/6 48 ex (SF, BL),
2/7 70 ex (JN), 4/7 totalt 123 ex: Kungsviken 24
ad och 20 ungar i vanligen ganska späd ålder ca 2
veckor, krickstora. Ett par timmar senare räknades
79 ex blandat unga gamla norrut på kanalens
stränder. Troligen separata grupper (SF).
Rekordantalet 141 ex noterades 9/8 (SA).
Den 12/8 fanns i Hästhagen 53 ex (BA), sedan
blev de bara några få. Sista vitkindade gässen
under hösten sågs 27/8 höll till på Hästhagens
strand, 1 par + 3 ad i sällskap med 3 juv (UU).

Kanadagås (52)
4/1-24/11
5-5-10 / 7-4-2 / 3-6-3 / 4-3-0
Vintergäst så länge inte isen ligger, 25 ex 2/1 (JJ)
och 50 ex 15/2 (BN). Ibland är de ute och flyger
även omd et är vinter, 25/2 10 ex åt N (UU). Ett
par anlände och 6 ex sågs betande i Hästhagen
5/3 (LL) och framöver 2-8 ex fram till 30/4.
De första kullarna dök upp 5/5 14 ad, 6
mycket små ungar kan knappast ha simmat särskilt långt men kanske inte kläckta på just St
Amundö (AN). Antal ungar ökade sedan obetydligt, 10/5 sågs 24 ad och 10 pulli på strandängen
(PB) och 14/5 10 ad och 11 pulli (SM). Den 24/5
sågs en familj med 6 stora ungar huvudet kortare
än de gamla (SF, BL). Resten av sommaren 10-20
ex, senare lite flera, som mest 35 ex 12/11 (CO).
De sista 5 ex 24/11 (JRE).

Gravand (28)
5/3-14/5
0-0-16 / 8-4-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Endast sedd under vårmånaderna, med början 5/3
då 2 ex höll till på stranden i kanalen (SF). De närmaste dagarna sågs ibland endast en hane, men
vid många tillfällen cokså ett par i Hästhagen eller
på strandängarna. Den 13-15/3 sågs 3 ex (TN,
SA, LL), 9/4 4 ex (HW) och 14/5 sågs 6 ad ex
(SM). Ingen häckningsobservation detta år.
Detta var sista observationen för våren liksom för hela året! Observationer av arten senare än maj 2000-2009 har endast rapporterats för
fyra av de tio åren enligt Svalan.

20-21/3 (DG, HL, LB). Ute på havet sågs 12 ex
25/4 (OA). 2 ex sågs 31/7 i Hästhagen (FR), 1 ex
19/8 och 3/9 (DG, LL) samt 3 ex 8/9 (LL. Årets
sista obs var en honfärgad fågel 2/10 (OB, AND).

Gräsand (43)
6/1-15/12
9-6-6 / 3-1-2 / 0-5-1 / 4-5-1
Den 9/1 fanns 56 ex här (KN) men för övrigt låg
vintersiffror något lägre, lägre, 20-30 ex. 1/2 82 ex,
simmade in på grunt vatten mellan Amundöarna i
skymningen (UU).
25/2 70 ex flög minst 70 ex varv på varv
över västra delen av Hästhagen i skymningen.
Inga gräsänder sågs i området medan det var ljust
(UU). Ett häckningsfynd gjordes 13/8 då 3 halvvuxna ungfåglar, på sankäng NV om bron med
vaktande hona (SF, BA).
Resten av hösten sågs eller i vart fall rapporterades 10-20 ex, som mest 30 ex på strandängen 28/11 (JH).

Stjärtand (1)
Ute i viken sågs 8 ex, i par 25/4 (OA).

Skedand (1)
Ute i havet sågs 20 ex, i jämna par 25/4 (OA).

Brunand (2)
9/1 fanns en hane i Kungsviken (KN) liksom även
12/12 (MO).

Bläsand (4)

Vigg (26)

Den 6/4 sträckte 4 ex förbi och 25/4 sågs 12 ex, i
jämna par ute på havet (OA). 3 resp 2 ex gick och
åt på Hästarnas äng 11/9 (BA) respektive 26/9
(OW).

2/12-20/12

11-6-4 / 0-1-1 / 0-0-0 / 1-0-2
En vinterfågel på Amundön, nästan enbart i
Kungsviken. 9/1 69 ex (KN) blev 103 ex 31/1 (AN,
KST) och 7/3 minst 130 ex, låg i farleden nära S
om bron (UU).
Kricka (8)
10 ex var visserligen kvar 24/6 utanför
strandängen (SST) men ingen häckning konstate17/3-2/10
rades och arten sågs inte efter detta datum förrän
0-0-3 / 1-0-0 / 0-1-2 / 1-0 0
Ett par på strandängarna 17/3 inledde våren (CC), 31/10 då 10 ex sågs (JR). Den 20/12 fanns hane
sedan sågs 2 par i kanalen och på strandängarna och 4 honor bland kniporna i Kungsviken (SF, BL).

Bergand (6)

Salskrake (26)

10/1-8/2

4/1-20/12

4-2-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Bland Kungsvikens viggar fanns en honfärgad
fågel 10/1 (SSV, SM) och sågs sista gången den
8/2 (SK).

13-8-3 / 0-0-0 / 0-0-0 / 1-0-1
Kungsviken är ett säkert ställe att se salskrakar på
efter nyår, om inte isen ligger. Ibland finns de
längre söderut i Billdals skärgård. Den 9/1 fanns
38 ex (KN), 18/1 rapporteras 9 hanar, 8 honor
(MB). Den 31/1 fanns här 36 ex (AN, KST), 1/2
Ejder (43)
räknades 10 hanar, 3 honor (UU) och 43 ex den
11/2 (KN).
4/1-20/11
33 hanar, 11 honor fanns här 21/2 (HW),
9-4-6 / 8-2-2 / 1-3-1 / 4-3-0
någon vecka senare tycks det som om många
Vinterförekomst 9/1 96 ex (KN) och 12/2 80 ex
hanar försvunnit - eller det kanske bara visar på
(HLI). Sedan minskade antalet snabbt, 9/3 ca 10
omsättningen i flockarna? Den 4/3 var de 7 hane,
ex låg i viken mellan Amundöarna (UU).
9 honor (HW). Endast två observationer föreligger
Ungkullar sågs i Kungsviken 14/5: 20 ad, 40
av ensam salskrakhona med knipor i Kungsviken
pulli, Minst 3 grupper med ungar, dock svårt att
30/10 och 20/12 (SF, BL).
uppskatta antalet kullar (SM). På samma plats
sågs senare 24/6 3 ad med 5 pulli (SF, BL) och
4/7 4 ad med 7 pulli (SF, BL), oklart om detta
Småskrake (57)
speglar en verklig minskning i antal ungar. Under
hösten sågs vid Amundön ca 10 ejdrar utom 12/11 21/1-20/12
12-6-5 / 7-2-2 / 2-4-4 / 6-3-4
då 23 ex rapporterades (CO).
Sågs hela vintern med ibland påfallande stora antal, vilket förekommer någon gång varje vinter: 59
Sjöorre (1)
ex 9/1 (KN) och 41 ex 11/2 (KN). De flesta observatörer noterar dock några tiotal och nöjer sig med
Den 9/1 noterades 3 ex på Stora Amundö (KN).
detta, 25 ex 28/1 (BB). Ofta var de redan uppdelade i par, 3 par utanför Havshuvudet 22/1 (SF).
Knipa (51)
Senare under våren sågs de mer var för si, ett par
Drottningviken 21/3 (DG, HL) och 4 par i Kungsvi2/1-27/12
ken (TN).
13-10-8 / 2-1-0 / 0-0-4 / 6-5-4
Häckning bör ha förekommit i området, 4/7
Amundöarna är övervintringsställe för knipor, de sågs hona med 7 pulli söder om bron (SF, BL).
större flockarna ligger då i Kungsviken. Den 9/1
Sannolikt vard et samma kull som sågs 13/8 med
räknades 310 ex (KN) och 22/1 90 ex, de flesta i 5 månadsgamla ungar (SF, BA). Den 6/9 sågs en
Kungsviken bland knölsvanar, något tiotal också kull, osagt om densamme, med 4 vuxna ungar vid
norr om Havshuvudet (SF). Den 11/2 var de 362 bron (ES). Den 27/8 sågs en vuxen kull med 6-7
ex (KN). Också så sent som 5/3 fanns 120 ex
ungar vilande på skäret mitt i Kungsviken (UU,
samtliga i Kungsviken (UU). Dock började de nu OA, SF). Inga andra kullar gick att identifiera utsöka sig iväg, 7/1 fanns minst 150 ex varav ca 50 ifrån rapporterana.
S om bron och ca 100 i Kungsviken (UU). Den
Senhöst och vinterrapporter talar om 5-10
18/1 räknades 18 ex (AO), därefter sågs endast 1- ex, men 12/12 fanns ca 25 ex kring olika skär i
4 under sommaren. Någon häckning konstatera- Askimsviken (MO). Den 20/12 fanns fortfarande
des inte här.
10 ex i området (IS, LE). Avgränsningen av rapBörjade anlända igen i slutet av oktober; 15 portområde Stora Amundö kan dock ibland vara
ex 30/10 (SF), 23 ex 8/11, de flesta i Kungsviken lite oklar.
(MR, LR). Ökade så, 15/12 var de 100 ex i Kungsviken (JRE).

Storskrake (29)
22/1-20/12
4-5-7 / 3-2-1 / 0-0-1 / 3-1-2
En sparsam vintergäst med 1-5 ex, av 7 könsbestämda obsar var 6 hanar. Den 5-7/3 sågs ett par
vid Kungsviken resp öster om Havshuvudet (SF,
UU), sågs även 26/3 (JSA) och 16/4 (BO) och
14/5 (SM). Sedan blev det sommaruppehåll och
inga ungkullar sågs.
Bland höstobservationer av 1-4 ex avviker
31/10 då 10 ex noterades (JRE, DR).

Fasan (22)
25/2-16/9
0-1-3 / 5-2-2 / 6-1-2 / 0-0-0
Noterad 25 gånger, ofta genom sitt vittljudande
läte. Den 18/3 rapporteras 2 honor (HW) och 14/5
2 hanar (SM), vilket borde kunna ge upphov till
nya fasaner men inga sådana har rapporterats.
Sådana kan naturligtvis ha förbisetts. Lite egendomligare är frånvaron av observationer under
hela hösten, eftersom inte arten kan betecknas
som flyttfågel. En snabbtitt på Svalan/2010 visar
att så fort nyår passerats dyker den upp igen.

från Havshuvudet, samtliga låg i Askimsfjorden (4
ex tillsammans vid Röda skären, 3 ex tillsammans
utanför Smithska udden samt 2 ex SV om Torholmen.) (MO).

Smådopping (7)
26/1-21/2, 10/9-20/12
1-1-0 / 0-0-0 / 0-0-1 / 0-2-2
Ses ibland mot öns fastlandssida, som den 26/1
då 2 ex låg vid båtbryggorna (LE). 4 ex vid SV
udden 21/2 (HW) var den andra av denna vinters
obsar. Övriga obsar gjordes med 1 ex 10/9-20/12,
i de fall då lokal redovisats sågs arten vid bron
28/11 (JH) och 12/12 (MO). Årets sista obs gjordes 20/12 med 5 ex (IS, LE).

Skäggdopping (20)
4/1-9/4, 19/8-27/12

5-5-2 / 1-0-0 / 0-1-1 / 0-1-4
Amundön är en välkänd vinterlokal för arten, här
gjordes 13 observationer jan-mars med 1-2 ex. Ett
par större samlingar observerades dock. Den 27/2
då 18 ex räknades V och SV om västligaste utsiktspunkten, med en flock på 15 ex S om Flatskär
(MO). Den 21/3 låg 15 ex utanför Havshuvudet
(LL). Efter sommaruppehållet 10/4-18/8 sågs 1-2
Ob lom (2)
ex under hösten, men 12/12 hela 5 ex N om HavsDen 10/1 sågs 3 ex (SSV, SM) och den 9/5 flög en huvudet, inne i Askimsviken (MO).
Oftast ses dessa fåglar ute i Askimsviken
lom förbi "sänkte och lyfte huvudet som en småmen 8/11 rapporterades 2 ex mellan Stora och
lom men motljus och lite kort observationsLilla Amundö (MR, LR).
tid" (AN).

Smålom (3)

Storskarv (52)

En vinterobservation 9/1 då 2 ex sågs (KN),
därefter dröjde det tills 21/11 innan 2 ex sågs (BB,
BBO). Dagen därpå noterades 1 ex utanför Havshuvudet (HB).

4/1-20/12

11-4-6 / 3-2-2 / 2-7-4 / 5-4-2
Noterad även mitt i vintern, med 50 ex 4/1 (CJO,
KN), sågs sedan mest i blygsamma ensiffriga tal.
Den 14/2 fanns 12 ex i Kungsviken (ME). 14/5
rapporteras
30 ex (SM) och 24/6 rapporterades
Storlom (4)
110 ex på en ö utanför (SF, BL). I augusti sågs 1Askimsfjorden hyser vintertid ibland lommar, som 2 ex ofta efter Strandängen och kanalen (PB, PN).
10/1 då här fanns 2 ex (SSV, SM). Den 9/5 kom 1
2/10 rapporteras åter 12 ex på liten kobbe i
ex inifrån land och landade för att fiska precis S
Kungsviken (UU). Ökar sedan, 31/10 rapporteras
om Hästhagen . Sågs från Havsklinten, Brottkärr. 30 eex (JRE, DR) och 12/11 29 ex (CO). En enPå senhösten sågs åter lommar, 2 ex 31/10 (JRE, sam fågel noterades så sent som 20/12 (SF, BL).
DR) och utanför Havshuvudet 12/12 9 ex, sågs

Gråhäger (41)
4/1-15/12
5-1-0 / 3-1-1 / 4-8-6 / 6-4-2
Sedd vintertid flera gånger i januari, ensamma
fåglar, men efter 1/2 då 1 ex flög förbi (UU) sågs
inga förrän i april då man kan förmoda att återsträckarna kom, 3 ex 9/4 (HW).
Högst enstaka observationer gjordes tills
4/7 då 5 ex sågs (SF, BL), de flesta vid Kungsviken om morgonen. Ganska regelbundet sedd med
1-2 ex i augusti, 4 ex 27/8 (SF).
Årsrekordet kom 10/9 då 12 ex noterades
(PA), samt 7 exx öve Hästhagen 26/9 (OW). 26/10
3 ex på olika ställen (HH) och 30/10 4 ex över
Ryggåsholmen, skränande (SF). En fågel sågs
nästan året ut, sista gången 15/12 (JRE).

Havshuvudet rätt ut mot Vrångö (SF), den 21/2
kom en hona sträckande från Lilla Amundön
(HW). Den 5/3 kom stor maffig hona lågt över vattnet vid Kungsviken, passerade åt öster in åt land
(SF).
Försommarobservationer gjordes 16/5, 1 ex
(LL), även 19/5 vid Strandängen (OW). På hösten
syntes 1K-fåglar 23/10 (LL) och 12/11 (CO)

Sparvhök (18)
24/1-23/10
1-1-3 / 4-1-0 / 0-2-4 / 2-0-0
Av observationer var 5 noterade som förbiflygande. Den 29/4 och 14/5 anges 1 ex i lämplig biotop
men inget övrigt noterat. Den 7/3 sågs 1 ex jaktflykt söderut längs västra stranden (UU).

Havsörn (1)

Ormvråk (28)

1 ex observerat 14/2 (HW).

2/1-20/12

Brun kärrhök (7)
16/4-9/8
0-0-0 / 1-2-0 / 3-1-0 / 0-0-0
Noterad flygande förbi 16/4 (BO) och 9/5, mobbades vid tillfället av kråka (AN). En honfärgad fågel
apostroferas som i Lämplig biotop vilket borde
betyda vassarna norr om ön, 14/5 (SM). Visserligen sågs en hane flera gånger sedan i juli (LL)
men inget tydligt tecken på häckning. Den 9/8 avslutades brunhökobsarna för detta år på Amundön
med att en hona flög förbi (HW).

Blå kärrhök (1)

4-3-5 / 2-0-1 / 0-0-3 / 3-4-3
Ormvråken ses numera oftare mitt i vintern än den
gjorde förr. Detta var tredje året med januarivråkar
sedan 2004 - dessförinnan är ingen ormvråk rapporterad från januari på Amundön. 2009 sågs den
redan 2/1 (LL). Observationer av enstaka fåglar
fortsatte till den 15/3 då så många som 23 ex
sträckte norrut mellan 10:00-10:30 (HH).
Under hösten sågs inga större samlingar
utan de passerade en och en söderut, mellan 1/9
och 31/10 kom 7 ex (JR, LL, BA, SF). Även denna
december fanns vråkar kvar och sågs vid tre tillfällen - också detta en nytt fenomen, noterat på Ön
endast en gång tidigare, år 2004. Sista gången
sedd 20/12 med 1 ex (IS, LE)

Honfärgad fågel passerade 18/9 (LL). Arten är
Fjällvråk (1)
tidigare rapporterad en gång i februari och 13
gånger i september-november från Amundön, 7 av En 2K-fågel satt i en stor ek vid Hästhagen 17/1
lyfte efter ett tag och drog sakta söderut (HB, VB).
observationerna har varit i september

Duvhök (9)

Fiskgjuse (6)

22/1-12/11

14/4-19/8

1-1-2 / 1-1-0 / 0-0-1 / 1-1-0
Främst sedd under vinterhalvåret, oftast passerande på väg någon annanstans eller någonstans
ifrån. Några exempel: den 22/1 drog en hane över

0-0-0 / 1-1-0 / 2-2-0 / 0-0-0
Den 5/5 sågs en gjuse ta en stor plattfisk minst
lika stor som gjusens utbredda stjärt och seglade
sig långsamt mot öster (AN). Övriga observationer

var dels första vårsträckaren 14/4 (LL) och ytterligare en fiskare 9/5 (AN) dock utan resultat, samt Trana (4)
höststräckare mellan 25/7-19/8 (LL, ME, IN, HW). Nordsträckande 1 ex 10/3 (JO, EO) följdes av 1 ex
21/3 (DG, HL, LB) moch 1 ex 29/3 (LL). Slutligen
kom 1 ex 25/4 tog skruv öve Askimsviken (PA).

Tornfalk (17)
4/3-15/12

0-0-5 / 3-1-0 / 0-1-2 / 0-3-2
Vårens första var 2 ex 4/3 (HW), sedan sågs den
5/3 ryttlande över Byggholmen söder om Stora
Amundön (SF) och senare samma dag en adult
hane jagande och ryttlade över SV-delen av ön
(UU). Den 29/3 inne över Hästhagen och jagade
(LL), samt den 14/5 hane vid parkeringen (SM).
För övrigt sågs den i de västra och södra delarna
av ön: 4/4 vid Kungsviken (ME) och 9/4 vid Havshuvudet (SF), 14/5 hona över västra delen (ME). .
Den 27/8 sågs 1 ex i SV (SF) och 26/9 en
vid Hästhagen (OW). Kvar så sent som 12/12, 1
ex satt på toppen av en träställning på stora Torholmen (MO) och 15/12 1 ex Kungsviken (JRE).

Strandskata (50)
9/3-3/9

0-0-12 / 13-6-4 / 5-9-1 / 0-0-0
3 ex anlände 9/3 till Kungsviken, och blev väl mottagna, rapporterade senare på dagen av 4 personer också vid Hästängen (UU, PS). 21/3 8 ex på
strandängen (AN, DG, HL, LB). Detta antal höll sig
tills mängderna kom, 3/4 20 ex i vattnet vid Hästängen (TW). 20 ex 22/4 (JRE). 14/5 anges 24 ad
ex som rastande, flyttare? (SM) samma dag som
8 ex sträckte N (SM).
På Hästängen födosöte så småningom 33
ex 31/5 (AN, EN). 24/6 20 ad som Födosökte vid
strandkanten, vid Hästhagen. Åt blötdjur, maskar
och annat i den blöta lerkanten (SST). Efter denna
dag tunnade det snabbt ut. 10 ex 2/7 (JN) blev
Stenfalk (3)
sedan 2-4 ex tiden ut. Sista fågeln att lämna
En adult fågel flög förbi 14/5 (SM) , 1 ex sågs 16/8 Amundön gjorde det 3/9 av rapporterna att döma,
(LL) och 1 ex sträckte S vid Hästhagen 26/9 (LL). då 2 ex sågs på stränderna mellan Stora och Lila
Amundön (SF).

Lärkfalk (2)
Sågs 1 ex 9/5 (LL) och 1 ad 13/6 vid Hästhagen
(LL).

Mindre strandpipare (3)

Pilgrimsfalk (2)

En fgel sågs redan 30/3 i kanalen nära bron till
Lilla Amundön (TN), därutöver gjordes sommarobservation av 1 ad 17/7 (SA) och 1 ex i Hästhagen
25/7 (ME).

Den 23/1 jagade hona utan resultat vid Kungsviken (AN). En 2K Kretsade en stund över strandängen 13/4 och drog sig sedan söderut (SS).

Större strandpipare (15)

Vattenrall (2)

28/2-8/9

0-1-1 / 2-3-0 / 1-4-3 / 0-0-0
Tidig ankomst liksom på andra håll i Gbgtrakten:
Noterad 2/5 och 11/5 (HW).
28/2 sågs den första (LL). Sedan dröjde den en
månad till nästa fynd 29/3 (LL) och fram till 14/5
observerades ensamma ex ytterligare 5 gånger.
Sothöna (4)
14/5 var det ett par i lämplig häckningsmiljö (SM)
En talrik vintergäst i flock, ligger normalt söderut men mer tycktes det inte bli detta år heller. Dock
norr om Värsholmen. 9/1 räknades 385 ex (KN)
sågs 1K fågel 27/8 i Hästhagen (UU, SF). Ytterlioch 11/2 139, dock sägs att flocken var till stora
gare några orapporter från september, 3 ex 8/9
delar skymd så denna antalsuppgift är säkert rejält (LL).
i underkant (KN). Hade 13/3 krympt till 64 ex (TN).
En ensam fågel sågs 24/11 (JRE).

Ljungpipare (12)
24/4-13/9
0-0-0 / 1-0-0 / 4-2-5 / 0-0-0
En enda vårobservation gjordes 24/4 då 2 ex flög
över Hästhagen (EO, JO). 16/7 fanns 2 ex här
(LL), ensamt ex dågs sedan till 28/7 (HW). 9/8
fanns 2 ex i Hästhagen (SA), den 12/8 1 ex (BA).
Under tiden 11-13/9 rapporteras 2 ex på stranden
av kanalen vid Strandängen (BA, LL).

Kustpipare (2)
1 ex rastade 26-28/7 (LL).

Tofsvipa (55)
4/3-16/9
0-0-17 / 11-4-4 / 4-10-5 / 0-0-0
Årets första obs 4/3 då 1 ex sågs (RJ, BS, SL).
Arten sågs därefter under mars med 2 par, 9/3 i
Hästhagen (UU). Den 9/4 skattades 10 ex på
Hästhagen, en ruvande fågel sågs (SF). Under
följande månad kunde ofta 5-6 ex räknas, lokal
anges sällan men var troligen Hästhagen. Den
18/5 fanns dock 4 ex vid Strandängen (JM).
Den 14/5 sågs en kull med 4 pulli i Hästhagen vid standen, samma dag markerade vipor mot
en skabbig räv (SM). Den 23/6 sågs en kull med 3
pulli på Strandängen (JM) vilket bör betyda minst
2 häckande par här, men närvaron av ytterligare
några vuxna (24/6 7 ex SF, BL) kan betyda ytterligare något par.
I augusti fanns här 15-20 ex, max 16/8 med
25 ex i Hästhagen (SF, BL) och fortfarande 27/8
15 ex (UU). Under september minskade gruppen
ytterligare,. den 16/9 fanns här 5 ex (UU) vilket
avslutade tofsvipeåret vid Amundön.

Kustsnäppa (1)
Den 23/8 rastade 1 ex på Strandängen (BA).

Småsnäppa (3)
1 ex sågs 8/9 tillsammans med 2 strandpipare på
norra udden (LL, AN). Troligen var det väl samma
ex som sågs 11/9 vid kanalen (BA, CJ, SF, LL).
På morgonen den 16/9 sågs 4 ex rasta (HLI).

Har setts vid åtta tillfällen 1990-2009, under
tiden 28/8-19/9, alltid av 1 ex, vid några tillfällen
då åldersbestämda har det varit 1K-fåglar. .

Spovsnäppa (4)
1-3 ex rastade på Strandängen eller i Hästhagen
12-25/7 (LL, SA, ME). Arten har har rapporterats
12 dagar sedan 1998 (troligen 7 tillfällen), 12/710/9, 7 dagar i juli, 3 i augusti och 2 i september.

Kärrsnäppa (13)
21/3-26/9
0-0-1 / 0-0-0 / 2-2-8 / 0-0-0
Årets första ex flög förbi Hästhagen söderut
snabbt som skam 21/3 (DG, HL, LB). Sedan blev
det inga fler observationer förrän på höststräcket,
med start 15/7 då 2 ex sågs på Strandängen (LL).
Det kan ha varit samma exemplar som var kvar
och sågs åtskilliga gånger under augusti, men
16/9 fanns här 5 ex På kanalens strand N om bron
(UU). Samma antal också 18/9 (LL), Årets sista ex
26/9 (OW).

Brushane (4)
Uteslutande konstaterad på höststräck, med början 31/7 på Strandängen (FR). En fågel sågs 6-9/9
av flera personer, rapporterad från Hästhagen och
Strandängen som honfärgad och 1K (LL, AN).

Dvärgbeckasin (10)
0-1-2 / 1-0-0 / 0-0-0 / 5-1-0
Några vårobsar 8/2-6/4, 1 ex utom 2 ex 9/3 stöttes
i havssävsfältet på norra delen av strandängen på
NO-delen av ön (UU). Återkom 2/10 då 1 ex stöttes i samma havssävsområde (UU), sedan 1 ex
vid flera tillfällen till 28/11 (JM), vid några tillfällen
angivet i havssäv på strandängen.

Enkelbeckasin (27)
9/3-8/11
0-0-4 / 2-0-0 / 1-6-7 / 6-1-0
Årets första ex stöttes bland Juncus-tuvorna i
Hästhagen 9/3(UU, LL). Dröjde några veckor tills
de blev flera, 8 ex 28/3 (LL) och 9 ex Hästhagen

10/4 (EO, JO). Detta vbar den sista vårobservationen, art återkom 28/7 (LL) på höststräck, därefter
sågs vid flera tillfällen 7-8 ex samt med höstrekordet 17 ex 8/9, kan ha varit flera (LL).
Dagen därpå var 13 kvar (PA) men sedan
minskade de till 2-4 ex fram till säsongens sista
obs i Hästhagen 8/11 (MR, LR).

Rödbena (44)
28/3-6/9

0-0-2 / 17-7-5 / 5-6-2 / 0-0-0
Ffg för våren redan 28/3, då 1 ex flög förbi Hästhagen (JM). Ankomsten är helt i samklang med
andra ankomsttider under 5 av åren på 2000-talet
då arten anlänt 25-30/3 - undantag 2005 (4/3) och
2004 (30/4).
Morkulla (3)
Den 12/4 hade antalet ökat till 6 ex (BN),
Vinterobservationer gjordes 6/1 (SJ) och 28/3
den 14/5 räknades 8 ex (SM). Spelande fåglar
(HZ). Årets tredje obs gjordes 19/8 (DG).
observerades vid olika tillfällen, 4 ex 29/4 (SM)
och 2 ex 9/5 (AN).
Den 23/6 sågs 1 pull på Strandängen (JM),
Myrspov (4)
och vid andra tillfällen i juni fanns 4 varnande fågDenna på Amundön inte årsvissa vadare notera- lar, bland annat 24/6 (SST). Sannolikt har minst 2
des med 1 ex 17/6 (LL) och 31/7 (FR), med 5 ex par häckat här.
8/9 (LL) och 2 ex 17/10 (LL).
Det högsta antalet 16 ex sågs 4/7, 11 ex på
vadarstranden norr om Stora Amundö och 5 ex vid
kanalen Strandängen. Den 1/8 fanns en 1K fågel
Småspov (3)
på Strandängen (JM). Några rödbenor fanns kvar
Rapporterad med 1 ex 2/5 (HW, US), med en flock under augusti, sista 3 fåglarna sågs 6/9 (LL).
på 8 ex 14/5 (SM) samt en rastande fågel i Hästhagen 22/5 (LL).

Storspov (16)

Gluttsnäppa (31)
29/4-2/10

0-0-0 / 2-1-0 / 4-11-12 / 1
Några vårobservationer med början 29/4 då 2 ex
0-0-2 / 9-2-1 / 0-1-1 / 0-0-0
rastade (SM, JSA) samt 4 ex sågs 2/5 (HW).
Första fågel sågs 20/3 flyga förbi (LL), ytterligare
Betydligt oftare sedd på det utdragna höstnågra ensamma fåglar passerade. Sedan tog det sträcket juli-oktober, med 1-3 ex, som mest 6 ex
fart; 11/4 kom 33 ex västerifrån och flög en runda 9/8 (SA). Vanligen rapporterad utan lokalangivelse
över Strandängen innan de begav sig ut mot havet men 7 gånger vid Strandängen, vid fyra tillfällen i
igen (JRE). Under perioden 11-20/4 passerade
Hästhagen.
sedan någon flock varje dag, vid något tillfälle rasDessutom noterad vid Kungsviken 27/8
tande. Vanligen var flockarna på 20-30 fåglar,
(BA, SF, HH, UU). Årets sista observation gjorde
men 14/4 passerade 50 ex (HW) och 17/4 rastade 2/10 (OB, AND).
91 ex på vadarstranden mellan öarna (MF).
Därefter gjordes några få observationer av
ensamma fåglar i maj/juni och 3 ex som landade Skogssnäppa (7)
11/9 (SF) var de sista rapporterade för året.

20/3-11/9

7/4-9/8

Svartsnäppa (6)
17/6-19/9
0-0-0 / 0-0-1 / 2-2-1 / 0-0-0
Ensamma fåglar noterade förbiflygande 17/6-19/9,
17/8 rastade en adult fågel (TK) och 23/8 en 1Kfågel (BA).

0-0-0 / 4-0-0 / 2-1-0 / 0-0-0
Passerade på sträck och rastade 7-14/4, 1-2 ex,
sågs bland annat i Hästhagen 2 ex 13/4 (LL). 2 ex
sträckte söderut 12/4 (SF). Ensamma fåglar rastade på höststräcket 26/7-9/8 (NG, LL, TK).

Grönbena (5)

Fiskmås (34)

7/5-24/8

2/1-20/12

0-0-0 / 0-1-0 / 0-2-2 / 0-0-0
En vårobservation av 1 ex av arten 7/5 (LL), under
hösten sedd vid ett par tillfällen med ensamma
fåglar från 13/7 till sista gången 24/8 (RED).

6-1-4 / 8-2-2 / 3-1-2 / 2-2-1
Några vinterobservationer av 1-2 ex, bl a en 2K
fågel 9/1 (KN). 21/3 sågs liten större flock med 7
ex på Strandängen (AN).Ungefär detta antal sågs
sedan fortsatt under våren.
I lämplig häckningsbiotop sågs 10 ex 14/5
(SM) och 26/4 fanns 20 ex flög och satt i området,
vid klipporna nära vattnet.(SST). Ingen påvisad
häckning men en 1K fågel sågs 4/8 (TK, PB). Fåtal kvar på hösten, 6 ex 16/9 (HLI). De sista tappra
fanns 21/11 utanför Havshuvudet, 1 adult (HB)
och årets sista fiskmås 1 ex 20/12 sågs vid knipflocken i Kungsviken (SF, BL).

Drillsnäppa (13)
29/4-19/8
0-0-0 / 1-3-0 / 3-6-0 / 0-0-0
Anlände 29/4, 1 ex (HW) och sågs sedan några
gånger fram till 21/5 (LL) men därefter inte förrän
16/7, 2 ex (TK). Flera augustiobservationer av 1
ex, medan 4 ex rastade i Kungsviken 12/8 (BA).
Årets sista ex 19/8 (DG).

Roskarl (1)
Denna allt mer ovanliga häckfågel på Västkusten
sågs 25/4 då den rastade och sedan flög iväg,
sågs längst ut på ön (OA, JT). Enligt Svalan det
enda fynd av arten som gjorts här.

Dvärgmås (2)
En adult födosökte 21/11 i flytande sjögräs och
tång vid Havshuvudet (SA). 2 ex sågs 24/11
(JRE). Art sågs ffg på Amundön år 2005 och har
sedan dess setts 1-2 gånger per år, vinter (9/1,
26/11, 10/12), vår (16/5) och höst (29/8, 1/9).

Skrattmås (44)
10/1-27/12
1-1-8 / 7-4-2 / 4-6-4 / 3-3-1
Enstaka sågs under vintern, 3 ex 10/1 (SSV, SM)
och en 2K fågel 22/1 (SF). Det dröjde sedan till
mitten av mars innan flyttarna anlände, enstaka
fglar. Större antal 1/4 då 10 ex sågs (AO) och 9/4
10 ex (SF). Andra större flockar 9/5 17 ex (AN)
och 30 ad ex 14/5 (SM).
Häckningsfynd från Amundön är få genom
åren. Den 4/7 varnade 1 ad vid Kungsviken där
det också var en troligen flygg unge (SF). 4/8 sågs
en 1K fågel (TK, PB). Resten av året sågs 3-5 ex
ibland, 16/9 högsta antalet för hösten, 10 ex (HLI).
Årets sista blev 1 ex 27/12 (LN).

Silltrut (1)
Den 19/8 sågs 1 ex (DG).

Gråtrut (51)
2/1-27/12
9-6-6 / 5-2-2 / 1-6-3 / 4-4-3
En seg fågel, övervintrare även här ute i naturen.
30 ex 20/1 (BB), 20 ex 1/2 varav 15 i Kungsviken
(UU). Även 25/2 fanns 20 ex, de flesta födosökande vid en flock knölsvanar på isfritt vatten S om
Kungsviken (UU).
2 par sågs i lämplig häckningsbiotop 29/4
(SM). Den 10/5 hittades en död gråtrut, låg högt
uppe på klipporna SSV om Drottningviken och
hade troligen inte legat där så länge. Inga synliga
tecken på vad som orsakat det. Fjäderdräkt verkade vara i fin kondition (PB). 40 ex 2K+ i lämplig
miljö 14/5 (SM). Den 16/8 sågs resultat av häckning, dock omöjligt att säga var: 7 ad adulta på
stranden söder om bron tillsammans med 2 1K
(SF, BL). Sista större samlingen 10 ex 20/11 (BB.
BBO) därefter endast enstaka kvar året ut.

Havstrut (37)
4/1-20/12
4-3-5 / 5-1-2 / 2-5-2 / 2-4-2
Sågs ofta ensamma (28 obs) eller parvis (15 obs).
En större förekomst med 20 2K+ fåglar rapporterades 1475 (SM). Inga tecken på häckning på

Amundön rapporterades, men arten kan tänkas
dra sig tillbaka till kringliggande små skär/öar: 27/8
då 1 ad stod på ett skär N om Ryggåsholmen
(UU).
Dieten under året visade sig till del bestå av
fisk: 7/3 delade 2 ex troligen ett par på en plattfisk
(LN, BA, CJ), den 16/9 åt 1 ex på en plattfisk på
hästhagens strand (UU). Den 11/12 sågs 5 ad på
en gång (CO).

Tretåig mås (1)
Askimsviken utanför Amundön är intressant inte
minst under hösten. Den 31/10 sågs 1 ad + 1 1K
V om Havshuvudet (JRE, DR). Arten har setts
några gånger (nästan) varje år sedan 2004, nästan alltid i december-januari.

Småtärna (1)
Den 4/5 sågs 1 ex, upptäcktes dra förbi södra
Amundön norrut (PA). Förstafynd för ön enligt
Svalan.

Silvertärna (1)
Ett adult par fiskade vid vattnet 24/6 (SST)..

Fisktärna (16)
14/4-10/8
0-0-0 / 6-2-2 / 3-3-0 / 0-0-0
Ffg för året 1 ex 14/4 (LL), ökade sedan och 7 ex
sågs 29/4 (HW), 10 ex i lämplig miljö 14/5 (SM).
Frampå sommaren rapporteras 8 ad fåglar med
11 1K-fåglar, i lämplig biotop (UL). Tecken på
häckning eller flygga och kommit från någon annan stans. En årsunge sågs vid Hästhagen 1/8
(JM) och sista gången för säsongen var 6 ex på
Strandängen 10/8 (PN).

Sillgrissla (8)
Ensam fågel rapporterad 9/1 (KN) och 26/9 (LL).
En död fågel hittades vid strandängen 21-25/10,
tycktes inte oljeskadad (BA, AO). Väster om Havshuvudet låg 3 ex 30--31/10 (SF, JR, JRE, DR).
Den 20/12 sågs 6 ex, årets sista observation här
(HW).

Tordmule (2)
1 ex utanför Havshuvudet 30/10 (SF) och 1 ex vid
St Amundö 20/12 (HW).

Tobisgrissla (2)
1 ex utanför Havshuvudet 31/10 (JRE, DR) och 1
ex vid Juteskären 12/12 (MO).

Alkekung (2)
Observerad vid 2 tillfällen: 4/12 1 ex i viken mellan
stora och lilla Amundö (SS) och 19/12 1 ex utanför
sydvästra udden (HW, LR).

Tamduva (1)
En art som sällan rapporteras från Amundön, 8 ex
12/11 som flög förbi parkeringen (CO).

Skogsduva (2)
Den 4/3 rapporterades ett okänt antal (RJ, BS, SL)
och den 9/3 sågs 6 ex (LL).

Ringduva (47)
4/1-12/11

10-6-6 / 3-1-2 / 2-5-6 / 4-2-0
Närvarande året om men ingen konstaterad häckning. Spelande ringduva först hörd 31/1 (AN,
KST).
Kentsk tärna (6)
Sedan sedd med 8-10 ex, 7/3 15 ex (UU),
fram på sommaren 2-4 ex. Den 21/3 sträckte 45
14/4-19/8
ex åt N (DG, HL, LB). Spelande fåglar hördes ock0-0-0 / 2-0-1 / 2-1-0 / 0-0-0
Tillfällig besökare, rapporterad med 3 ex flygande så så sent som 27/8 (UU). Höststräcket av ringduförbi Havshuvudet 24/6 (SF, BL), 3 ex mellan öar- va noterades också på Ön med 70 ex 24/10 (JM).
na 18/7 (UL), samt 1 ex 25/7 vid Hästhagen (ME).

Gök (5)
Vårens första observation redan 25/4, från första
raststället. Väster - bäster!! (OA). Detta är den
enda noterade aprilgöken på platsen. Den 14/5
hördes eventuellt två gökar (SM) och 24/5 hörde
(HW) den sist rapporterade för detta år från Stora
Amundö.

Kattuggla (1)

spelande fåglar 25/4 (JT) visar på att det kanske
fanns flera par på ön.

Spillkråka (7)
25-29/1, 19/8-12/11
3-0-0 / 0-0-0 / 0-1-0 / 2-1-0
Ensamma fåglar noterade 25-29/1 (IN, BB, LL),
därefter inte förrän fram på hösten. 19/8 1 ex
(DG), för övrigt 2/10 (UU, TB), 31/10 JR, JRE, DR)
och 12/11 (BD).

Den 25/2 började 1 ex spela i skogen V om Hästhagen 17:40 och efter en stund satte en annan
kattuggla igång att spela på Lilla Amundö. Tydli- Större hackspett (26)
gen stimulerade de varandra, ty båda spelade
sedan kontinuerligt tills jag lämnade platsen. (UU) 11/1-4/12
4-4-6 / 7-0-0 / 0-0-0 / 2-2-1
Rapporterad åtskilliga gånger under vintern vanliTornseglare (7)
gen med 1 ex, men med 3 ex 21/2 (HW) och 23/2
(BB). Hona sågs 1/4 (AO) och likaså i alkärret sö14/5-16/8
der om Hästhagen 9/4 (SF). Sommaruppehåll
0-0-0 / 0-3-2 / 1-1-0 / 0-0-0
skedde och arten återsågs inte förrän 31/10; det
Minst 40-tal ex den 14/5 (SM), en vecka senare
kan tänkas att detta betyder reell frånvaro men det
21/5 20 ex (LL) vid några tillfällen under somma- är inte säkert.
ren 1-3 ex. Sista gången 5 ex 16/8 (SF, BL).

Kungsfiskare (1)
1 ex observerat 19/12 vid kanalen. Flög mot
Amundö marina. (HW). Andra rapporterade fyndet
för Stora Amundö - det första var 1 ex som kom
flygande vid Kungsviken in mot fastlandet 2/11
1997 (Mikael Forsman).

Mindre hackspett (6)
11/1-11/9

1-0-0 / 2-1-0 / 0-0-2 / 0-0-0
Noterades vid Hästhagen 11/1 (KJ), därefter dröjde det till 12/4 då 1 ex trummade nära Kålgården
(SF, BL). En observation gjordes 10/5 (LL) följt av
tillfälliga observationer 9-11/9 (PA, BA, LL). Arten
häckade enligt Svalan 2007 vid BronsåldersboGöktyta (1)
platsen och 2008 i Alkärret på vägen mot HavshuDen 25/4 rapporterad från två olika platser vid oli- vudet (anonym uppgift av vandrare/SF).
ka tider, först ute vid Alkärret rakt västerut (OA),
senare på dagen vid Alkärret söder om Hästhagen Trädlärka (1)
(JT). Femte rapporterade fyndet från Ön.
En observation: 1 ex hördes över västra delen av
ön vid två tillfällen ganska högt upp i skyn 21/3
Gröngöling (46)
(AN).

2/1-20/12
7-1-8 / 7-2-1 / 3-5-1 / 5-3-3
Rapporterad regelbundet, oftast från "Hästhagen
och angränsande lövskog" (UU). Bobygge kunde
ses 12/4 i Alkärret vid vägen rakt västerut, fågel
hackade ut bo i ek 8m upp på vänster sida icke
synligt från vägen (SF). Följdes tyvärr inte upp. 3

Sånglärka (49)
22/1-2/10
2-3-15 / 9-6-4 / 2-4-3 / 1-0-0
Tillfälligt vinterbesök, 1 ex 22/1 det gav lite vårkänning och den sjöng faktiskt ett par strofer - drog
runt i området mest i hästhagen (JO, EO). Även

dagen därpå med 2 ex Kungsviken (AN, LL).
Vårens budbärare anlände sedan lite mer
permanent 4/3 då 1 ex sjöng (HW). Den 5/3 fanns
4 ex på Hästarnas äng, sjungande (SF). Den 7/3
var 2 ex på strandängen i NO och i hästhagen
samt 1 ex insträckande över västra delen (UU).
Liten större flock med 32 ex födosökte 13/3 (TN).
Häckande sånglärkor finns vid Hästängen
och Strandängen, uppskattningsvis 3-4 par vardera plats. Vid Hästängen 4 ex 3/4 (TW) och 24/6
sågs 2 par med föda åt ungar på Strandängen
(SST). Samma dag sjöng 3 ex vid Strandängen
(SST).
Observerad med 1-3 ex på ängarna runt
bron till fastlandet ända fram till avfärden i oktober.
2/10 sågs 2 ex på strandängen längst upp i NO,
årets sista här (UU).

Backsvala (3)

Hussvala (10)
22/4-3/9
0-0-0 / 1-2-2 / 1-4-1 / 0-0-0
Förste fågel var 2 ex 22/4 (PA), efter några dagar
minst 150 ex födosökande (SM). 13/8 50 ex (SF,
BA) blev 5 ex 16/8 (SF, BL) och 3/9 endast 1 ex,
årets sista (SF).

Större piplärka (1)
Upptäcktes 2/10, först på det upprepade lätet och
sågs flygande längst upp i NO 13:00. Den landade
på strandängen N om hästhagen, där den åter
stöttes 13:30. Den flög då åter upp till NO-hörnet
av ön, där den efter 5 min lyfte igen och försvann
mot L. Amundö.(UU). Sågs även 13:04 (SS).

Trädpiplärka (1)

En sällan sedd gäst säkert pga att inga kolonier
finns i närheten. 5 ex sågs i Hästhagen 21/5 (LL). En enda observation 27/4 av 1 ex (LL).
17/7 2 ex (SA) och den 25/7 födosökte minst 2 ex
över de högväxta gräspartierna i Hästhagen (ME). Ängspiplärka (46)

Ladusvala (30)

4/1-26/11

3-4-11 / 6-6-2 / 1-3-4 / 4-2-0
1-2 ex rapporteras under vintermånaderna, vanli20/4-26/9 (11/11)
gen
födosökande på strandängen i Hästhagen.
0-0-0 / 5-7-3 / 3-4-7 / 0-1-0
Anlände 20/4 med 20 ex (HW, LL) och strömmade Den 11/3 sågs här 10 ex (KH) och 26/3 15 ex
(JSA). Något exemplar sedan kvar våren ut och
sedan in, sågs med några få ex varje dag. Den
även sedd i sommartid.
14/5 var de minst 150 ex (SM), troligen flyttare.
Den 11/9 sågs åter lite fler i Hästhagen 15
Sedan sågs något tiotal varje gång, 15 ex Hästhaex
(SF),
ökade till 40 ex 19/9 (OW), 25 ex sträckte
gen 7/6 (AN) och 10 ex 24/6 (SF, BL), samt 30 ex
söderut 26/9 (OW) men fortfarande fanns 25 ex på
4/7 Hästarnas Äng (SF).
Den 13/8 ca 50 ex över ängarna vid kana- Strandängen 27/9 (OW). Någon enstaka kvar till
len (SF, BL), 16/8 ca 30 ex mycket lågt över äng- senhösten, den sista flög lockande över Hästhagen 26/11 (JO, EO, HB).
arna, dessutom påfallande ofta nere på marken
och även sittande på stenar och tuvor, troligen för
att insekterna fällde i den hårda blåsten (SF, BL). Skärpiplärka (20)
27/8 ca 50 ex främst vid ängarna öster om bron,
på staketet ibland, nästan alla 1K (SF). Den 11/9 4/1-11/3, 31/10-20/12
sträckte 40 ex åt söder (SF), 19/9 50 ex (OW).
8-3-4 / 0-0-0 / 0-0-0 / 1-1-3
Ett sent exemplar fanns vid kanalen Vintergäst, vanligen längst ute på ön men ibland
11/11 (LL). Det första novemberfyndet av arten på sedd också vid ängarna. Den 4/1 sågs 1 ex med
Ön. Samt det tredje genom tiderna i hela Göteängspip i "första viken" var nu den finns (SOJ).
borgs rapportområde.
Den 20/1 sågs en vid Kungsviken samt vid stranden av Hästhagen (JO, EO), på senare plats kvar
även 22/1 (JO, EO, SF). Den 9/3 fanns så många

som 4 ex i Hästhagen (KJ, LL, UU, PS).
Sidensvans (2)
Rapporteras under hösten en gång från
Strandängen förbiflygande 21/11 (SA, HB), en
Den 18/1 flög 3 ex förbi (MB) och 7 ex sågs 24/1
gång från Kungsviken 12/12 (MO). Lokalangivna (HW) - årets enda.
rapporter är annars från Havshuvudet, 2 ex 13/12
LR, SA) och där sågs även årets sista exemplar
Gärdsmyg (32)
20/12 (IS, LE).

Gulärla (16)

4/1-27/12

7-4-2 / 5-2-1 / 2-1-0 / 3-4-1
Åretruntfågel som redan 9/1 kunde vara 5 ex (KN).
22/4-8/9
Sång kan höras mitt i vintern, Bronsåldersboplat0-0-0 / 1-3-0 / 0-9-3 / 0-0-0
sen 22/1 (SF). Ansats till sång 7/3 ett par gånger,
Vårsträcket passerade snabbt och fåtaligt; som
S om hästhagen resp. västra delen av hästhagen
mest sågs 4 ex samtidigt, den 16/5 (LL, PA). Den (UU). Totalt 3 ex sjöng 9/4 på vandring runt ön
15/5 sågs 2 ex av den nordliga rasen i Hästhagen (SF). Den 24/6 var det 5 sjungande fåglar runt ön
(MF).
(SF, BL). Sista sång hördes 4/7 vid p-platsen (SF).
Därefter kom ett sommaruppehåll, uppenDen 31/10 noterades 4 ex (JR). Mitt i vinbarligen fanns ingen häckning här; den 9/8 fanns tern kunde sedan 3 ex upptäckas längs Kungsvi16 ex rastande, sannolikt i Hästhagen (HW). Res- kens stränder, for snabbt undan när vi kom förbi.
ten av denna månad sågs gulärlor regelbundet i
Borde de inte söka sig in till fågelborden? På en
Hästhagen, med 10-15 ex 21/8 (HW) och 27/8
plats 2 jagande varandra (SF, BL).
som mest ca 50 ex 27/8 (SF, BL).

Forsärla (4)
Noterad på tidigt vårsträck med 1 ex 26/3 i viken
mellan Stora och Lilla Amundö (LL) och 2 ex i
Hästhagen 29/3 (LL). Ensamma ex sträckte förbi
18/9 (LL) och 24/10 (JM).

Sädesärla (34)
28/3-26/8
0-0-2 / 9-1-2 / 4-8-8
Första anlände 28/3 och sågs i Hästhagen 28/3
(HZ). Efter någon vecka kunde flera ses, 7 ex
spritt över Hästhagen 4/4 (PA), 10 ex 11/4 (ME).
Sång rapporteras för 3 hanar av denna normalt ganska diskret sjungande fågel 24/6 (SST).
Medelvärdet för första rapport för arten 2002-2009
var 26/3.

Järnsparv (11)
1/4-7/6
0-0-0 / 7-3-1 / 0-0-0 / 0-0-0
Den första sågs 1/4 (HW). Den 4/4 var de 3 ex
(LL). Senare sågs de ofta ensamma men också 3
ex 14/5 (SM) men utan platsangivelse. Enda lokal
som nämns är p-platsen, där 1 ex sjöng 21/5 (JM).

Rödhake (37)
9/1-20/12

Engelsk sädesärla (2)

6-5-2 / 7-2-1 / 1-0-0 / 5-6-2
Vinterfågel; sågs flera dagar här i jan-feb än i aprmaj! Sålunda 4 ex 10/1 (SSV, SM) och 3 ex födosök 18/1 (AN). 5 ex sjöng räknat på vägen runt ön
9/4 (SF).
Den 21/11 fanns 3 ex vid p-platsen (SA).
Årets sista fåglar var 3 ex ute vid Kungsviken, borde de inte söka sig in till fågelborden? På en plats
2 jagande varandra (SF, BL).

Den 5/4 sågs en hanfärgad fågel (HW) och dagen
därpå en honfärgad (LL), båda i Hästhagen.

Blåhake (1)
Den 14/5 . Först i vassen vid parkeringen, flög
sedan ut till strandängen N bron. Trol ad. Hona,
med viss reservation för sliten 2k hane. (SM). En-

dast rapporterad en gång tidigare, hane rastade
15/5 2005 (Ulf Branefors)

Rödstjärt (6)
16/4-14/5
0-0-0 / 0-5-1 / 0-0-0 / 0-0-0
Hane sågs vid några tillfällen nära bron; 22/4 vid
parkeringen (TN), samt 25-26/4 i kanten av Hästhagen (PA, HB). Sång 14/5, sista gången den
sågs (SM).

Buskskvätta (11)
22/4-2/9
0-0-0 / 2-3-0 / 0-4-2 / 0-0-0
Den 22/4 sågs 2 ex i sundet vid gångstigen längs
parkeringen (PA). Den 29/4 sågs 4 ex födosökande vid Stora Amundö (JSA). Honfärgad fågel i
lämplig biotop 29/4 (SMA). Hona på Strandängen
15/5 var den sista före sommaren (MF).
Arten återsågs 6/8 födosökande på Strandängen (PB). Den 27/8 sågs 2 fåglar i buskar runt
stora vägen ut (SF, BA), samtidigt 1 ex på strandängen i NO (UU). Den 1/9 rapporteras 4 ex (LL).

Koltrast (45)
4/1-27/12
9-7-4 / 4-2-2 / 3-0-1 / 7-3-3
Koltrasten överger inte Amundön ens på vintern,
4/1 fanns här 8 ex (SOJ), 18/1 7 ex (AN) och 1/2 8
ex, en 3K+ hane och 2 2K hanar, i övrigt flyktiga
obsar eller hörda fåglar (UU). Inget finns noterat
om lokal, men någon gång har p-plats markerats
dock bara för 1 ex.
Den 9/4 hördes sång ffg, av totalt 4 ex (SF).
Sång hördes även mitt i sommaren, 4 ex 24/6 (SF,
BL) och 13/7 (BO). Vacker skuggsång kom från
buskagen vid p-platsen 24/10 (JM).
Den 20/12 räknades 12 ex totalt vid vandring på ön (BA) och samma dag noterades 6 ex
vid Kungsvikens stränder (SF, BL); dessa kärva
fåglar drar inte in till vinterträdgårdarna.

Björktrast (30)
4/1-27/12

10-8-4 / 2-1-0 / 0-0-1 / 2-0-2
En utpräglad vinterfågel på Amundön, tycks inte
häcka här. Under årets första månader fanns den,
och rapporteras till någon vecka in i mars med
enstaka fåglar; med 23/1 19 ex på Strandängen
Stenskvätta (20)
(AN) och 17 ex 23/2 (BB) som största antal. En
observation 14/5 av 1 ex i lämplig biotop (SM) följ12/4-11/9
des inte av några flera.
0-0-0 / 8-3-2 / 1-1-5 / 0-0-0
Under hösten betydligt mer sporadiskt obFörst sågs några ensamma fåglar, sedan 22/4 ett
serverad, 10 ex 26/10 (HH) följdes av 100 ex som
par i lämplig biotop vid Drottningviken (TN). Den
flög norröver 19/12 (JM) och det verkliga rekordet
15/5 rastade 5 ex i Hästhagen och på strandängför året, minst 250 ex som födosökte i Hästhagen
en (SF), vårens största samlade antal, annars
27/12 (LN).
mest ensamma fåglar. Hästhagen och Strandängen är vanligaste lokal för de observationer där lokal angivits, 10 av 12. Hane sågs dessutom vid
Taltrast (13)
Kungsviken 6/9 (ES). Sista fågeln var en ensam
29/3-2/10
på Strandängen 11/9 (BA).
0-0-2 / 8-1-0 / 1-0-0 / 1-0-0
Observerad med 2 ex ffg 29/3 (LL) och sedan vid
Ringtrast (1)
många tillfällen under april, bland annat 4 ex 7/4
(HW), sjungande fågel 12/4 innanför Hästhagen
Honfärgad fågel upptäcktes då den 29/4 (HW)
kom flygande från Stora Amundön och landade i (SF, BL) liksom sjungande samma plats 26/4
ett av träden vid parkeringen, flög sedan tillbaka ut (HB). Även sång 29-30/4 utan angiven lokal (SM,
AO).
till ön (SM). Sågs även senare på dagen på
Detta samt observationer av 2 sjungande
Strandängen och i Hästhagen.
fåglar 14/5 (SM) och av 1 ex i Hästhagen 25/7

(ME) skulle kunna tyda på något häckande par ute
Ärtsångare (14)
på ön vilket dock inte kunde bekräftas.
Endast en höstrapport föreligger, 2 ex på
25/4-4/7
norra sidan av ön 2/10 (UU).
0-0-0 / 5-6-2 / 1-0-0 / 0-0-0
Sjungande fåglar rapporterade vanligen enstaka,
men 29/4 sjöng 3 ex (HW, JSA) och den 14/5 rapRödvingetrast (8)
porteras 10 ex från Amundön (SM). Årets sista 2
25/2-11/3, 8/11-20/12
ex sågs i buskarna i Hästhagen 4/7 (SF).
0-1-3 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-2-2
Ensam fågel sågs med björktrastar vid några tillfällen 25/2-11/3 tillsammans med björktrastar i en Törnsångare (14)
vildapel i norra kanten av alkärret S om Hästha7/5-23/8
gen (UU). Enstaka sedda i senhösten, dock sågs
0-0-0 / 0-5-3 / 3-3-0 / 0-0-0
22 ex 19/12 (LR) och 10 ex 20/12 (BA).
Allmän sångfågel på Ön, 5 ex 12/5 (HW) och 8
sjungande 14/5 (SM). Ingen lokalangivelse mer än
att 3 av 18 rapporter anger P-platsen innan bron.
Dubbeltrast (2)
Den 24/6 rapporteras 3 par, troligen med bo bland
En vinterobservation: 1 ex 9/1 (KN), samt en ras- törnbuskarna vid vattnet (SST). Den 4/7 sjöng 2
tande vid mer normal tid 30/3 (JO, EO).
ex på Hästhagen och 1 ex vid Kungsviken (SF).
Den siste för året sågs vid Strandängen 23/8 (BA).

Sävsångare (1)

3 ex observerades 10/9 (PA)

Trädgårdssångare (3)

Kärrsångare (2)

En ovanlig fågel på Ön. 1 ex sjöng 9/5 (HW), 1 ex
sjöng nära bron 24/6 (SF, BL) och en ensam fågel
sågs 8/9 (LL).

Den 14/6 noterades arten sjunga 00:45 på St
Amundön (HW), senare samma natt rapporteras 2
ex från P-platsen dock inte sjungande (SA). Den Svarthätta (11)
24/6 sjöng 1 ex i buskage rakt öster om bron (SF,
23/4-4/7
BL).
0-0-0 / 5-3-2 / 1-0-0 / 0-0-0
Den som håller Sylviornas fana högt på Ön. Efter
Rörsångare (6)
ankomsten 23/4 med 1 ex (HW) dröjde det bara till
26/4 innan 6 ex sjöng (HW), och den 29/4 räkna0-0-0 / 0-4-1 / 1-0-0 / 0-0-0
des 11 sjungande hanar (HW). Den 14/5 5 ex
Sjungande fågel rapporterad tre dagar 10-12/5
sjöng (SMA). Inga häckningsfynd, årets siste
från Stora Amundö (PB, HW). Den 14/5 anges
"möjligen 2 ex " (SM). Även 7/6 (BA, CJ) och 25/7 sångare på plats sjöng 4/7 mellan Hästhagen och
Kungsviken (SF)
(ME) hördes sjungande fågel.

Härmsångare (2)

Grönsångare (4)

Observation av ensam sjungande fågel på icke
Noterades 13:00 16/5 i buskage vid gräsplätten
intill bron ut (PA). Hade även rapporterats tidigare angiven lokal gjordes vid flera tillfällen 23/4-14/5
på morgonen (LL). Sjungande ex 18/5 på Amun- (HW, LL, SM).
dön (JM).

Gransångare (25)

Svartvit flugsnappare (2)

Märkligt nog endast rapporterad 2 gånger under
året,
men detta är en ö med notorisk brist på få0-0-0 / 15-4-2 / 1-0-3 / 0-0-0
Anlände tidigt, den första sågs 4/4 med 1 ex (LL) gelholkar; massiv holkuppsättning skulle radikalt
men 7/4 4 ex (HW). Sång av 3 ex 9/4 SV om Häst- förbättra läget för arten. 25/4 rapporterades 2 ex
från cykelvägen från Sisjön till Amundön (OA) och
ängen troligen 2 ex, dessutom 1 ex alkärret rakt
väster om bron (SF). I samma alkärr sjöng arten 18/5 sjöng 3 ex (JM) men tydligen insåg dessa att
här kunde man inte vara.
intensivt 12/4 (SF), arten rapporteras sjungande
14 gånger i april-juni dock utan att lokal närmare
anges. Sång hördes också i juni och juli, som 4/7 Stjärtmes (4)
då 3 ex sjöng i kanten av Hästhagen (SF). Så sent
Mellan 11/2-4/3 sågs 3-6 ex på Amundön någonsom 12/9 sjöng 1 ex vid Hästhagen (GG). Arten
stans
(KN, GG, JO, EO), därefter sågs inte arten
häckar sannolikt men har dock ännu inte konstaterats. Observation av 7 ex gjordes 19/9 vid Strand- förrän på senhösten då 8 ex
flög förbi Hästhagen 21/10 (BA).
ängen (OW).

4/4-27/9

Lövsångare (15)
13/4-19/8
0-0-0 / 7-4-2 / 1-1-0 / 0-0-0
Vårens första rapporteras 13/4 (LL, SS); detta är
den tidigaste observationen av arten någonsin på
Ön. Arten sågs också rikligt från 11/4 över stora
delar av Göteborgstrakten. Sågs med enstaka
följande dagar, minst 10 ex 26/4 (HB) är största
antalet rapporterade till 14/5 då 20 ex (SM) rapporteras med sång.
Sommarobservation av 10 ex i kanten av
Hästhagen gjordes 4/7 (SF) och sista 2 ex för året
19/8 (DG).

Kungsfågel
10/3-20/12
0-0-2 / 1-0-0 / 0-0-0 / 1-4-2
Passerar på flyttning och vinterströvtåg. Sågs med
3-6 ex 10/3-4/4 (JO, EO, LL). Senhöstart från
31/10 med något exemplar, dock 4-5 ex 4/12 (SS)
och 4 ex 20/12 (HW).

Grå flugsnappare (5)

Entita (17)
17/1-4/12
4-4-2 / 3-0-0 / 1-0-0 / 0-2-1
Sågs hela våren fram till 29/4 men aldrig mer än 1
ex, bland annat 5-7/3 mellan nyponbuskarna i
Hästhagen NO om ekarna (UU) och 12/4 med
sång vid Kålgården väster om Hästhagen (SF).
Dessutom noterad 26/4 I skogskanten mot toaletterna (norra stigen) (HB) där det borde finnas
goda förutsättningar i alkärrets döda alar. Dock
inga noteringar om häckning.
Därefter sågs den inte alls förrän 2 ex 4/7
(SF) men sedan dröjde det ända till förvintern innan den åter rapporteras med 2 ex 21/11 (SA).
sågs;

Tofsmes (2)
Observerad med 1 ex i talldungen längs norra
gångstigen 23/2 (BB) och även 27/2 (MO).
Arten observeras årligen på Ön men huvudsakligen på vinterhalvåret; 39 av totalt 58 observationer har varit nov-feb, 47 okt-mars. Åren 20062008 gjordes några observationer under häckningstid i juni-juli.
.

Tillfällig vårbesökare med 2 ex 14/5 (SM) och 1 ex
Svartmes (1)
18/5 (JM), samt augustigäst 12/8 (BA) och 27/8
(CJ). Men vem vet, kanske arten häckar här - den 1 ex noterat 13/3 (KJ). Jämfört med tofsmes är
är ganska diskret och kan lätt passera obemärkt. denna skogsmes aldrig observerad under häckningstid, den passerar förbi under höstens och

vinterns vandringar. Totalt har 13 fynd gjorts på
ön.

Blåmes (40)
4/1-27/12
9-3-4 / 5-3-1 / 1-1-0 / 6-5-2
Alla blåmesar flyttar inte in till samhällen på vintern; 10 ex sågs 10/1 (SSV, SM). Att det ibland
kan vara svårt att veta vad som händer visas av
att den 5/3 ett halvdussin våryra blåmesar sågs på
ön på fm (SF) men vid vandring senare på dagen
inte en enda sågs förrän vid parkeringen (UU).
På vandring ön runt ca 10 ex 9/4 (SF),
många sjöng. Samma antal 14/5 (SM). Senare på
hösten sågs 2-5 ex på ön, ofta några av dessa vid
P-platsen.

Talgoxe (39)
2/1-27/1
7-4-4 / 4-1-1 / 2-2-1 / 5-6-2
Observerad i stort sett lika många dagar som blåmes och med samma mönster: hälften i nov-feb.
Vanligen enstaka, vid några tillfällen är 10 ex noterat: 14/5 (SM), 4/7 (SF) och 16/9 (HLI). Inga häckningsfynd men den i stort sett totala avsaknaden
av fågelholkar på ön bidrar säkert till detta.

Törnskata (4)
Två individer sågs i augusti; 6/8 fanns en födosökande hane vid Strandängen (PB). Den 16/8 höll
en 1K-fågel till i Hästhagen, alternerade mellan
olika buskar för spaning sedan ner och knep insekter. (SF, BL, JM). Den 19/8 sågs 1 ex på
Amundön (DG) och den 27/8 ännu en gång 1 ex
1K i Hästhagen (BA, SF, UU).

Varfågel (6)
0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-2 / 3-0-1
1 ex på aftonen 10/9 (PA). Den fanns kvar morgonen därpå och sågs på Strandängen (BA, CJ, LL).
Ännu ett besök av 1 ex 20-23/10, också Strandängen (LL, BA, CJ, BK). Den 15/12 sågs 1 ex från
Kungsviken, först på Ryggåsholmen, sedan flög
den och satte sig på SV delen av Stora Amundö
(JRE)

Nötskrika (29)
9/1-1/4, 11/9-27/12

5-3-3 / 1-0-0 / 0-0-2 / 7-4-4
2 ex 9/1 var de första som sågs här (KN), sedan
sågs de oftast ensamma fram till vårens sista obs
1/4 (HW). Den 22/1 flög 4 ex från Lilla Askerön in
mot Ekhagen bakom Hästhagen (SF), dagen därpå sågs 5 ex (AN).
Nötväcka (40)
Höstens första kom 11/9 då 1 ex flög över
Hästhagen (BA), senare på dagen flög 1 ex över
4/1-15/12
till lilla Amundö (SF). 2/10 flög 1 ex söderut från
7-2-5 / 4-1-2 / 2-3-3 / 3-5-3
Lilla Amundö mot Stora Amundö (UU).
Inte ovanlig på vandringar, noterad med 4 ex 10/1
Ytterligare obs av ensamma fåglar vid
(SSV, SM) och 23/2 (BB), 9/4 (SF) och 27/8 (UU). Strandängen 21/10 (BA) och 24/10 (JM) antyder
Den 12/11 räknades 5 ex vid P-platsen (CO). Bo- att arten kanske fanns på Lilla Amundö och gjorde
hål med nötväcka sågs i Alkärret 9/4 (SF).
utflykter till Storön. Bekräftas av att 30/10 3 ex
gjorde samma resa (SF). Samma dag sågs emellertid ytterligare 1 ex vid Kungsviken (SF). Flera
Trädkrypare (15)
decemberobsar bl a 15/12 vid p-platsen (JR).

21/3-27/12

0-0-3 /2-0-1 / 1-0-0 / 3-2-3
Skata (44)
Sparsamt observerad men kan tänkas finnas
häckande på ön, sjungande fåglar noterades 21/3 4/1-27/12
(DG, HL, LB) och 28/3 (HZ). Observerad med 1 ex 7-5-5 / 3-2-1 / 0-1-3 / 7-5-1
per besök utom 12/11 då 3 ex registrerades (CO). Sedd alla månader men inte i juli, det fanns inga
observationer som tyder på att arten häckar på ön.
De få observationer som betecknar lokal anger P-

platsen (7 obsar) och Strandängen (3 obs). Dessutom sågs 1 ex vid Kungsviken 30/10 (SF), annars
int så vanligt att se skata så långt från bebyggelse.
Vanligen rapporteras ensamma fågel (16 av
83 obsar) men ibland ses de parvis (16 observationer). Den 24/6 sågs 4 ex vid Strandängen, på
olika platser i området (SS). Skulle kunna vara en
vandrande kull från närområdet.
Små flockar vintertid: 22/1 fanns 5 ex, dels
vid buskage på landsidan några dessutom vid litet
träd ytterst på Strandängen (SF). Även 26/10 sågs
5 ex på Amundön (HH). Höstsång hördes 30/10
från en fågel vid p-platsen (SF).

då 20 ex rapporteras (HLI).
Lite inblickar i kråkans värld: en duvhök
passerade 22/1 och fick tre kråkor på sig, höken
kom flygande från Lilla Amundö. Kråkorna hade
tidigt spanat in duvhökhanen som kom inifrån Storön och drog iväg över Havshuvudet rakt mot
Vrångö. Måste ha sett den på någon kilometers
håll och bestämt sig den ska vi driva bort. Farlig
lek (SF). En ganska stjärtlös kråka sågs 22/1 men
trots den fysiska defekten flög den bra (SF).
Troligen har arten häckat på Ön, 24/6 hördes en kull med ganska nyss utflugna skrålande
ungar från utsidan av Kungsviken (SF).

Kaja (41)

Korp (21)

10/1-28/11

18/1-21/11

8-2-4 / 6-2-2 / 0-2-4 / 5-6-0
Rapporteras redan 10/1 med 25 ex (SSV, SMA),
ett antal som sedan återsågs flera gånger under
månaden, dock inte alltid - vid de flesta besök
sågs bara några enstaka fåglar. Den 15/3 gick 10
ex i Hästhagen letade mat (UU), senare på våren
sågs mest enstaka men på förhösten återvände
den lilla flocken, 20 ex sågs 27/8 (SF).
Vid ett tillfälle sågs betydligt flera; 500 ex
sträckte förbi Hästhagen 26/9 på några morgontimmar (OW). Därefter återgick det hela till normalantalet för besök på Ön, 10 ex, någon gång lite
flera: 28/11 26 ex (JH) - vilket också var den sista
observationen för året. Ingen observation gjordes i
december. Men kajan är ingen vinterfågel på
Amundön; genom årens lopp har den endast rapporterats fem gånger den månaden, fyra av dessa
sedan sekelskiftet.

4-4-3 / 1-0-0 / 1-2-1 / 3-2-0
Sågs främst under vintermånader med 1-2 ex, 7
av 24 obsar var av par. Alltid överflygande, inte
nere på marken.

Råka (4)
Observationer av nordsträckande fåglar gjordes
19/3 med 3 ex (LL), 16/4 1 ex (MF), 15/5 1 ex
(LL). En höstobservation: 7/10 (LL).

Kråka (50)
2/1-19/12
9-5-5 / 7-2-3 / 1-3-3 / 6-5-1
Närvarande året runt men i enstaka exemplar, 10
av 57 rapporter anger 10 ex, en rund och bra summa för uppskattningar. Årets kråkrekord kom 16/9

Stare (52)
24/2-27/12
0-2-13 / 10-5-2 / 5-5-4 / 3-1-2
Årets första stare sågs 24/2 (LL), sedan sågs någon enstaka fågel tills den första flocken anlände
9/3, 11 ex vandrade i Hästhagen (UU). Antalet
ökade därefter långsamt: 21 ex 20/3 (RE, IN) och
60 ex 28/3 (JM, HZ).
Den 9/4 ca 30 ex, en flock ute på betesängarna. Dessutom sjöng en stare i Alkärret, det började bli dags. (SF). Den 12/4 sågs i detta Alkärr
sjungande och kringflygande starar säkert minst
tio starpar i alar och ekar, gott om gamla hackspettbon (SF). Ingen kontroll gjordes dock av högljudda och skrikande ungar.
Resultat av häckningar här och på andra
håll) visade sig dock. Den 2/7 drog två flockar med
ca 50 ex totalt drog runt på strandängen norr om
kanalen (JN). Den 16/7 födosökte 100 ex (TK)
liksom 27/7 (BK). Fortfarande 27/8 var några kvar,
10 ex, de flesta 1K, några ad (SF). 30 ex 2/9 (CJ)
var höstrekordsiffra, ytterligare liten flock 24/10
med 15 ex på strandängen (JM). Årets sista starar
var 2 ex som letade mat i Hästhagen 27/12 (LN).

Amundön 9/4 (SF) Den rapporteras sjungande vid
Hästhagen och i skogsområdet, 2 par vardera,
24/6 (SST) men noteras rapporteras sedan inte
2/1-19/12
alls förrän 26/9 då 20 ex sträckte söderut över
12-6-7 / 5-2-2 / 2-6-3 / 6-6-2
Hästhagen (OW). Denna oväntade brist beror säEn liten koloni finns vid Servicehuset vid bron, där
kert mer på sommarstiltje bland rapportörer än på
ses de året om. 9/1 räknades 45 ex även en del
avsaknad av häckande bofinkar på Amundön.
pilfinkar i flocken vid parkeringen (KN). Sång föreEn hona 21/11 vid p-platsen (CO) avslutade
kommer tidigt, 22/1 sjöng 5 ex sittande i buskage
bofinkåret vid Amundön.
vid bron (SF).
Olika rapportörer meddelar 20-30 ex under
våren. 29/4 anges att 60 ex besöker bebodda bon Bergfink (3)
(SM), bobygge 5/5 av 10 ex (AN) och 8 ex fanns
24/6 med bo vid olika takpannor i området (SST). 1 ex sågs 27/3 och 7/4 (HW). 1 ex flög förbi
Gråsparvarna finns inte bara vid huset vid Strandängen 8/11 (MR, LR)
bron, de gör små utflykter. 13/8 fanns 60 ex i två
större flockar på stigen och gräsmattorna på Häs- Grönfink (71)
tarnas Äng, frossande på gräsfrön. Påfallande
4/1-19/12
många adulta hanar (SF). 27/8 fanns 10 ex ute i
Hästhagen i buske (UU). Senare på hösten åter- 11-6-6 / 6-2-2 / 3-8-3 / 7-6-1
gick ordningen till det normala, vilket innebar 10- En av de allmännare småfåglarna året om, med
.20 ex i anslutning till brons buskage och hus. Max basläger vid p-platsen och buskagen nära bron.
var 30 ex 30/10 (SF). På Vinterfågelräkningen
Den 20/1 sågs 75 ex (BB) och den 30/10 fanns 40
2009, Askimsrutten pkt 7 fanns 5 ex kvar.
ex vid bron (SF). De ses dock även på andra platser, vid Strandängen 25 ex 21/10 (BA) och vid
Kungsviken 10 ex 24/1 (BN), även 5/3 några ex
Pilfink (17)
(SF).
Sång från 21/3 (HL), som mest 5 sjungande
24/1-28/11
på Amundön 14/5 (SM) vilket antagligen inte är
3-2-2 / 0-1-1 / 0-3-1 / 2-2-0
Finns tillsammans med gråsparvarna vid brofästet rättvisande för beståndet, fler par häckar säkert
främst under vinterhalvåret. I motsats till gråspar- här. Att 8 av 71 obsar bara anger att den finns
varna är den inte antecknad på andra platser än betyder nog också att den är så vanlig att man inte
omkring bron och Servicehuset. Vanligen enstaka, bryr sig... Näst sista obs för året 10 ex 28/11 (JH).

Gråsparv (59)

vid några tillfällen 10 ex 24/1 (HW), 30/10 i snåren
söder om p-platsen (SF) och 12/11 (CO). Som
Steglits (3)
mest 20 ex 21/3 (DG, HL, LB).. Oklart om arten
häckar på samma plats men flygga 1K-fågler sågs Hästhagen 1 ex 11/5 (LL) var vårens observation,
13/8 och 16/8 (SF, BL). Årets sista fåglar var 4 ex 21/10 2 ex (LL) och 1 ex 24/11 (JRE) var höstens.
som letade mat vid P-platsen 28/11 (JH).

Bofink (22)
25/1-12/11

Grönsiska (8)
2/10-27/12

0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 2-3-2
Detta år endast sedd under senhösten. Hördes
2-1-10 / 11-2-2 / 0-0-1 / 2-1-0
överflygande
2/10 (UU). Sydsträckande över
Årets första var 1 ex 25/1, säkert en övervintrare nu för tiden är sådana vanligare (LL). 7/3 sågs 2 Strandängen 20 ex (JM), följdes av 11 ex 8/11
ex, båda troligen hanar, jagade varandra, den ena (MR, LR). Sista notering 34 ex 28/12 vid Bronsåldersboplatsen (CC).
hördes sjunga då och då i Hästhagen (UU).
Den 21/3 räknas 10 sjungande fåglar
"sannolikt fler" (HL). Samma antal rapporteras för

Hämpling (12)

Snösparv (2)

En flock med 35 ex var tillfälligt nere 12/11 i Hästhagen
och vände, drog sedan norrut (LL). Ensam
0-0-0 / 5-2-1 / 1-1-2 / 0-0-0
Den 9/4 sågs 7 ex (HW), samma dag fanns ett par fågel flög runt och lockade ett antal gånger vid
vid Havshuvudet (SF). Sjungande hämpling rap- Kungsviken 27/12 (LN).
porteras 11/4 (MM) och 24/5 rapporteras par i
lämplig biotop för häckning (AH, EE) så också
Gulsparv (14)
14/5 (SM). Några mer exakta uppgifter om häckning förekommer inte, även om det är sannolikt att 7/3-8/11
arten finns häckande på Ön. Som avslutning
0-0-3 / 4-1-2 /2-0-0 / 1-1-0
sträckte 12 ex söderut över Hästhagen 26/9 (OW). Denna art i de karga enbuskmarkerna kan möjligen rapporteras för lite; detta år kom den förste
7/3 då 1 ex flög upp från östra stranden av KungsGråsiska (13)
viken (UU). Sedan kom enstaka observationer tills
30/4 då 3 ex rapporteras sjungande (AO) och 14/5
11/2-28/11
då 7 ex sågs i lämpliga biotoper (SM). Fortfarande
0-1-1 / 6-2-0 / 0-1-0 / 0-2-0
24/6 sjöng den på två platser (SF, BL), 21/7 sågs
Setts enstaka under året med undantag 23/4 då
en flock med 11 ex sågs (HW). Sjungande fåglar 3 ex dock utan indikation på häckning (HW).
Höstens obsar gjordes 24/10 med 3 ex på
9/5 (AN) och 10/5 (PB) men inget mer direkt häckningsfynd, även om mycket talar för att arten nu- Strandängen (JM) och 8/11 med 4 ex vid Drottmera har fått fotfäste på Västkusten. 1973-84 räk- ningviken (MR, LR).

1/4-26/9

nades det med 19 möjliga/säkra par häckande i
Göteborgsområdet, 2004-2007 fanns 65 par
(Aronsson, N. (red) 2009. Fågelatlas över Göteborg med kranskommuner.
7 ex som var ute och flög 9/8 (HW) kanske
kan vara från det lokala beståndet?

Sävsparv (17)
15/3-24/10

0-0-4 / 7-3-0 / 0-0-2 / 1-0-0
Anlände 15/3 då 2 ex observerades (LL). Därefter
sågs enstaka, både hane och hona, utan platsangivelse utom 11/4 då 1 ex fanns på gräsmattan
Mindre korsnäbb (3)
ihop med sädesärlor i hästhagen (ME). Vårens
Årets observationer: 1 ex 11/11 (LL), 4 ex flög för- sista obs gjordes 21/5 då 1 ex fanns vid strandbi 12/11 (CO, BD) och lockläte hördes från minst ängen och rapporteras sjungande (JM). Då ingen
ett ex 21/11 (SA).
sedan rapporteras på flera månader ser det ut
som om arten inte häckade på ön. Höstens första
kom 11/9 då 1 ex sågs på strandängen (CJ, SF).
Större korsnäbb (1)
Där räknades ca 10 ex 19/9 (OW). Årets sista
sågs 24/10 (JM).
Ett par flög lockande förbi den 12/11 (CO).

Domherre (1)
Den 12/11 flög en hona av denna skogsbundna
fågel förbi (CO).

Stenknäck (1)
Observerad med 1 ex vid P-platsen 23/12 (OW).

Stig Fredriksson 1/11 2010

