Stora Amundöns fåglar 2010
Stig Fredriksson

Amundöbo knappt 5 månader. Då rapporten utkommer
på väg ner efter Atlantkusten till drivisbälten utanför
Antarktis eller snarare Sydafrikas Atlantkuster. Inte illa,
men så är man också skapad för att flyga...
Fisktärna 27 maj 2011

Fåglar på Stora Amundön 2010
Denna rapport om Stora Amundöns fåglar bygger på observationer på Artportalen
Svalan http://www.artportalen.se/birds/default.asp. Antal rapportörer var 99 vilket är
färre än året innan, de bevaras dock i tacksamt minne förty utan dem vore inte denna rapport möjlig. Samma gäller även de som arbetar med Svalan på alla nivåer. Av
årets svalare fanns 33 inte med på 2009 års lista; vi hälsar dem härmed välkomna
till denna spännande plats.
Lokalen besöktes i genomsnitt ungefär varannan dag, med stor variation under
året. Amundön är en typisk vårlokal dit många kommer i mars-april för att höra första lärkan och se tofsviporna spela över ängarna. Under fåglarnas häckningstid i
juni och juli dominerar badarna, där tycks inte finnas så många skådare.
Vid artbeskrivningen anges antal dagar arten rapporterats enligt mönster 2412-20 / 24-17-5 / 13-21-18 / 17-11-9 = antal rapportdagar/månad. På så vis har alla
rapporter använts för att ge en fylligare bild av Amundöns fågelfauna, för övrigt har
jag sovrat hårt bland de 3600 rapporterna. Observationer med kommentarer och
mer exakta lokalangivelser har prioriterats, ofta har direktcitat använts.
Observatörer förväntas själva svara för riktigheten av sina observationer.
159 arter sågs 2010, 8 färre än året innan. Antalet sedda arter per år har stabiliserats till 160-170 arter med rekordet 175 arter 2005. Givetvis är det mycket av tillfälligheter som avgör antal arter: 2010 sågs 21 arter en gång, 2009 28 arter. Vissa
diagram har bifogats som hjälp för de som vill planera sitt skådande, antalet svalare
är nu så stort att liknande översikter kan ge vissa tips.
Stig Fredriksson
Majorna 20/9 2011
www.naturstig.se
naturstig@comhem.se
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Karta från Svalan: använd den gärna för dina rapporter.
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Antal rapportördagar

gen men kunde också ses på Strandängen. Den
19/5 rapporteras 17 ex (JR) och den 2/7 tog grågåsens säsong på Stora Amundö slut för detta år
1/1-26/12
med 2 ex på Strandängen och 22 ex sträckande
10-0-11 / 7-2-0 / 1-2-3 / 7-2-3
Trots isvinter kunde enstaka knölsvanar ses runt söderut (SF, BL).
En observation av 2 ex 4/4 1979 (Peter
ön, 10/1 11 adult sam utanför iskanten mellan Lilla
Strandvik), dröjde sedan till 1998 innan grågås
och Stora Amundö och även längs västsidan på
sistnämnda söderut till Drags näsa (UU). Den 11/1 sågs här. Häckning konstaterades 2007. Antal ofta
räknades 38 ex (MR). 23/1 fanns 25 ad och 2 1K små och de har givit sig av mitt i sommaren.
(ES) dröjde sedan till 22/3 innan de blev så många
igen: 20 ex längs västra stranden (SF). Den 23/3 Grågås X kanadagås (11)
låg 11 ad mellan Amundöarna och 4 ad utanför
iskanten vid småskären SO om Drags näsa, i öv- 0-0-0 / 7-4-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Våren 2010 höll 4 hybrider av kanadagås x grågås
rigt var Kungsviken ännu helt istäckt (UU).
till på ängarna vid kanalen, 27/4 4 ex troligen kullNågra få knölsvanar sågs på våren, som
mest 5 ad 3/5 i Kungsviken (MR). Den 2/7 24 ad i syskon, betade i hästhagen tillsammans med kaKungsviken (SF), samma antal 15/10 (SF), 16/10 nadagäss och några vitkindade gäss (UU). Rapvar de 60 ex (LR). På strandängen gick 1 ad med porterade 1/4-6/5.
3 1K 10/10 (EF). Antalet svanar i Kungsviken var
fortfarande 4/12 55 ex varav endast 4 årsungar,
Vitkindad gås (57)
sågs från Killingsholmen i Billdal (UU). Vid vinterfågelräkningen 26/12 noterades endast 4 ex (JM). 20/3-13/9
0-0-10 / 17-6-2 / 8-11-3 / 0-0-0
De tre första vitkindade sågs i Hästhagen 20/3
Sångsvan (20)
(LL), dessa sågs sedan med tillskott av någon
ytterligare gås de närmaste dagarna. Redan den
3/1-29/3; 5/8-23/12
23/3 sågs 7 ad + 4 2K, betade i Hästhagen (UU).
4-0-6 / 0-0-0 / 0-2-1 / 1-3-3
Den 4-5/1 fanns 2 ex här, den 10/1 sågs 4 ad + 4 Nu ökade antalet snabbt till regelbundet 20-30 ex,
juv utanför iskanten mellan Lilla och Stora Amun- ibland lite flera: 40 ex 30/3 (TK, HW), 52 ex Hästdö (UU). Nordsträckande flockar passerade med hagen 4/5 (BA, CJ) och 43 ex 9/4 (MP). Den 13/4
116 ex 20-29/3, av dessa två flockar 22/3 med 6 + fanns 37 ex i Hästhagen (SP, IP), därefter för11 ex, i Norra viken låg samtidigt en familj med 2 svann en del gäss men 6 par var kvar.
En månad senare, 9/5 sträckte 46 vitkindaad och 2 stora ungar (SF), 23/3 passerade två
de
gäss
över åt NO (DG). Den 28/5 var gässen nu
flockar med 4 ad och 14 ad + 1 juv (UU).
Adult sångsvan 5/8 och 28/8 i Kungsviken tillbaka till Ön med sina ungar, 51 adulta med 47
tillsammans med knölsvanar (SF, BL). Den höll sig pulli, norr och söder om bron, betande på ängarett stycke från ett knölsvanpar. Första augustiob- na. Ungar ungefär krickstora, beräknades vara
ungefär två veckor gamla. (SF, BL). Den 1/6 ungeservationen av arten på lokalen. Sydsträckande
fär samma förhållande, 37 adulta + 36 pulli (TK).
sångsvanar sågs 6/11, 15+7+2+2 ex (HW, AO).
Ett fåtal sångsvanar rapporteras även i december, sågs sedan bara 2 gånger i juni; 2/7 52 ex Många
gick på Lärkängen, gräset var så högt att bara
bl a 2 ex i Kungsviken 12/12 (HW).
huvudet stack upp dem, en pikant syn. En del vid
stranden av kanalen, blandat 2K+ och 1K stora. 2
Grågås (34)
par med små pulli höll sig för sig själva. (SF)
9/7 103 ex Strandängen Runt kanalen, se28/2-2/7
nare ute i grunda viken norr om. Svårt att se antal
0-1-15 / 11-6-0 / 1-0-0 / 0-0-0
ungar, de flesta stora, högt gräs. En okänd andel
Nordsträckande noterades 13-17/3 med 77 ex
bör vara 1K, gissningsvis minst hälften. Dessutom
med 8 noteringar, ytterligare nordsträckare 2216 mindre ungar som gick att urskilja att de var
24/3 med 13+2+6+3+5 ex. Resten av våren fanns
1K, 2,3,3,4,4 sågs. (SF).
2-6 ex men inga ungar sågs. Ofta var de i Hästha-

Knölsvan (48)

Antalet ökade nu och 2/8 räknades 159 ex,
stor andel 1K-fåglar (LR). Fortfarande kom små
ungar, 5/8 18 adulta med 2 små pulli, krickstora
(SF). Nu minskade antalet raskt, 150 ex 13/8 (RS)
blev 15/8 30 ex (ML), ungefär detta antal fanns
kvar till 1/9 (BO). Den sista vitkindade för året
sågs sedan 13/9 (SS).

Kanadagås (55)
24/1-6/11
1-0-13 / 9-6-1 / 5-7-5 / 5-3-0
Endast en vinterobservation 24/1 då en flock på 57 ex sträckte förbi över öns östra sida.(UU),. Anlände därefter till Amundö 9/3 då en flock hördes
(SF), resten av månaden sågs upp till 20 ex här
(30/3 PL) betande i Hästhagen. En nordsträckande flock med 16 ex sågs 24/3 (HW). I april några
få ex tills 27/4 då 21 ex (UU), 1/5 17 ex varav två
hybrider med grågås (SF, BL).
Första ungar noterades 28/5 då 60 ad med
15 pull sågs både norr och söder om bron (SF).
Ingen motsvarighet till dessa antal sågs senare
under sommaren, 2/7 27 ex (SF, BL), 15/8 40 ex
(ML), 15/10 42 ex i Kungsviken (SF), den 4/11
fortfarande 33 ex mest på Strandängen (SF). Sista
observation gjordes här 6/11 av 4 ex (AO).

Gravand (40)
16/3-5/8
0-0-6 / 16-8-2 / 7-1-0 / 0-0-0
Ett par fanns under våren i anslutning till Hästhagen och Strandängen, någon gång 3 par 28/3 (HL,
ML), och 29/3 (SS) samt också 30/5 (JR). Tydligen fanns bara plats för ett par: 2 ad med 6 pulli
sågs 26/6 på Strandängen (TK), paret tycktes klara av ungar bra och 13/7 rapporteras fortfarande 6
ungar (TK). Sista observation 5/8, 2+6 ex (SF).

Bläsand (2)
Tillfälliga besök vid två tillfällen: 26/8 sågs 3 ex
födosökande på Strandängen (TK) och 13/11 1 ex
(LL). Under 2000-talet observerad några dagar
per år, åren 2006-2007 lite flera observationer.
Årets två dagar är dock det minsta antalet detta
sekel.

Kricka (12)
22/3-28/5; 23/8-15/10
0-0-3 / 1-1-0 / 0-3-3 / 1-0-0
Premiärfågel var en hane 22/3 (SF), därefter sågs
under våren vid några tillfällen, bland annat ett par
25/3 (JR). Saknas under sommaren, åter i augusti
då 6 ex fanns i Hästhagen och 12 ex på Hästängen I vattensamling mitt på ängen 25/8 (SF). Dagen
därpå 10 ex kvar (SS). Några enstaka under hösten sista 2 ex vid Gula skären 15/10 (SF).

Gräsand (46)
3/1-21/12
11-0-8 / 6-1-2 / 1-3-3 / 6-2-3
Trots den bistra vintern stannade en del gräsänder
kvar: den 10/1 sågs ca 80 ex, låg nära den isfria
stranden mellan Havshuvudet och Drags näsa
(UU) och den 16/1 fanns 110 ex i en minimal vak
på utsidan Havshuvudet. I övrigt var Askimsfjorden istäckt ut till Tistlarna. (UU, MU). När våren
kom sågs sträckrörelser, 35 ex flög N 17/3 (HW).
Sedan minskade antalet och under sommaren
sågs som vanligen 1-2 par, som mest 8 ex 1/5, 6
ensamma hanar samt ett par i Norra Alkärret (SF,
BL). Trots denna närvaro sågs inga kullar.
Åter lite fler 16 ex 5/8 i Norra viken (SF),
20/9 23 ex varav 16 hanar och en hona (SF) och
22/10 21 ex på Strandängen ätande (TK). Den
2/12 räknades 62 ex (JK, BO).

Stjärtand (1)
Den 25/8 i samband med hård västlig storm och
stora rastande vadarflockar gick två honfärgade
ex och betade på gräset i Hästhagen (SF). Åttonde registrerade observation på lokalen.

Vigg (10)
4/1-22/4; 26/9-7/11
3-0-1 / 1-0-0 / 0-0-1 / 1-3-0
Vissa vintrar har det funnits hundratalet viggar i
Kungsviken. Detta år var det viggfattigaste under
detta sekel; max 20 ex sågs 4/1 (DS), 16 ex Låg
intill iskanten S om sydvästudden på Lilla Amundö
20/3 (UU). 6 ex sträckte åt söder 2679 (SF, BL)
och de sista 9 fanns här 7/11 (HW).

Vigg maxantal St Amundö
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Ejder (34)
3/1-21/12
2-0-10 / 6-2-1 / 4-1-1 / 6-0-1
Första januaridagarna kunde några ejdrar ses här
innan isen lade sig: 15 ex 4/1 (DS), senare sågs
120 ex 16/3 (BB, JH, PH). Den 17/3 låg 70 ex parvis i vakar väster om Stora Amundö (SF). Isen låg
fortfarande 23/3 då cirka 20 ex låg utanför iskanten vid småskären SO om Drags näsa, i övrigt var
Kungsviken ännu helt istäckt. (UU). Den 17/4 räknades 100 ex, 40 av dessa sträckande (HW).
Så småningom sågs ungar: 1/6 hona med 9
pulli (JK, BO), 2/7 4 honor med 6 juv i Kungsviken
(SF, BL), samt hona med 8 pull 7/9 i Kungsviken
(SF, BL). Under resten av hösten få noteringar om
ejder, som mest 11 ex 9/10 (JN). Slutligen sågs
fyra par, trots kylan (12 minusgrader) spelade hanarna en del (UU, MO).

Alfågel (1)

rapporterade vilket bör ha med issituationen att
göra. Den 10/1 rapporteras Ca 25 ex, de flesta låg
mellan Havshuvudet och Lilla Amundö (UU). Den
20/3 låg 150 ex intill iskanten S om sydvästudden
på Lilla Amundö (UU). Den 23/3 var låg ca 150 ex
utanför iskanten vid småskären SO om Drags
näsa, i övrigt var Kungsviken ännu helt istäckt
(UU). Den 29/3 rapporteras minst 325 ex i Kungsviken (AN) men i april spred de sig. Den 4/4 var de
fortfarande 45 ex, Kungsviken flera grupper av
knipor som dök, svårräknade, ca 15+20+10 ex
(SF, BL). Inga kullar, sågs i hösten i Kungsviken,
artens samlingsställe så länge isen inte ligger.
Sommarobservationer mycket få: 26/6 sågs
en födosökande vid Hästhagen (TK) och 2/7 sågs
5 ex i Kungsviken (SF, BL). Den 26/9 räknades 52
ex där (SF, BL). Ungefär detta antal sågs sedan
här hela hösten, senast 51 ex 2/12 (JK, BO). I
samband med isläggning knipor utanför ön: 21/12
20 ex mellan Havshuvudet och Gula skären (UU).

Salskrake (15)

Den 4/1 rastade 1 ex (DS). Det var det sjunde
svalade exemplaret här sedan 1981, samtliga har 1/1-30/3; 27/11-26/12
5-0-5 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-2-3
setts under november-februari. .
Redan 1/1 sågs 3 hanar av denna art som länge
har varit en av Amundöns stoltheter. Den 4/1
Knipa (47)
fanns 13 ex (JR, HS). Ytterligare en tid sågs några
ex, som mest 5 ex 20/3 3 hanar + 2 honor, låg
1/1-21/12
intill iskanten S om sydvästudden på Lilla Amundö
7-0-11 / 8-1-1 / 1-2-3 / 8-2-3
(UU) och lika många med 2 hanar och 3 honor
Den 4/1 sågs 100 ex (HS), därefter endast fåtal

30/3 i Kungsviken, sista obs på våren. (HH). Åter
27-28/11 då 3 hanar och 4 honor sågs i Drottningviken (HW). Kvar till 26/12 då 4 hanar sågs utanför
SV-udden (HW). Genom åren har antalet salskrakar varierat, de flesta sågs mellan 10/1-20/2 med
rekord på 80 ex 2003 och 2006. Årets förekomst
var mindre än tidigare men kan ha sin orsak i att
området var kompakt islagt vid maxtiden.

Småskrake (52)
3/1-26/12

Skäggdoppingdagar Amundö
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6-0-9 / 11-5-0 / 2-3-2 / 7-3-4
Under vintern sågs flera tiotal utanför ön. 50 ex
4/1 (HS), 40 ex 14/1 (TN) och 30 ex 17/3 I vakar
väster om Stora Amundö (SF) och 40 ex 9/4 (KN)
visar en påfallande jämn förekomst. Något senare
sågs enstaka par, 9/7 första kull, hona med 7 pulli
(TK). Sannolikt var det denna kull som sågs i
Kungsviken 5/8 med 7 krickstora ungar (SF, BL),
samma dag sågs ännu en kull med cirka 3 veckor
ungar vid Hästhagen (SF, BL). Kungsviken 28/8
kull med 7 ungar (SF, BL). Troligen samma som
tidigare, småskrakarna tycks vara överlevare.
Antalet observerade ökar nu åter, 9/10 sågs
17 ex spelande, "vårkänslor i oktober" (JN). Den
15/10 sågs en hona med liten skädda, gråtrut någon meter från, skraken försökte svälja den lilla
men lyckades inte, truten väntade men tröttnade,
attackerade varvid skraken dök och kom upp långt
borta, utan fisk (SF).

nära Hästhagen, även om de allra flesta observationer endast anger Stora Amundö som lokal. Vid
två tillfällen anges andra platser: 23/3 spel hördes
ett par gånger N om gångvägen V om strandängen i norr (UU) och 9/5 1 ex, oklart var denna var
tycktes höras utifrån Kungsviken (DG). Årets sista
obs 20/9 då 1 ex hördes skrocka ute vid hage
nära Alkärret (SF).
År 2009 försvann fasanerna helt efter mitten
av september; detta år finns två senare obsar, en
hane sågs 7/10 och 25/10 (SS). Man kan undra
vart de tar vägen sedan. Av 32 obsar anges 8
vara hanar, 5 är spelande. Ingen hona noterad,
inte heller något tecken på häckning.

Storskrake (26)

Smålom (4)

3/1-28/5, 1/9-26/12
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En vinterobs 4/1 (DS) följdes av några vårobservationer, 1 ex sträckte SV 9/4 (HW) och 2 ex
sträckte 17/4 (TK). Dessutom sågs 2 ex 15/5 (LL).

5-0-6 / 6-2-0 / 0-0-2 / 2-1-2
En vanlig art utom under sommarmånaderna, men
alltid i små antal, vanligen 1-2 ex men enbart vid 7
tillfällen sågs par. 10 ex sågs 4/1 (DS) och 22/4
Storlom (4)
(HH). Frånvarande under sommaren, då arten
Upp till 3 ex rastade i fjorden väster om Stora
hellre ger sig in i sinsjöar och häckar.
Amundö 3-13/1 samt sågs dessutom 1 ex norr om
Gula skären 30/3 (SF).

Fasan (24)
4/1-25/10

Smådopping (4)

2-0-3 / 11-3-1 / 0-0-2 / 2-0-0
Mellan 1-4/1 sågs 1 ex i sällskap med knipor utanFasaner ses hela våren fram till hösten, sedan
för iskanten mellan Havshuvudet och Lilla Amunförsvinner de, oklart vart. Vanligen ses de förresdö (LL, UU). Den 3/1 sågs 2 ex vid Havshuvudet
ten inte utan hörs mest i de delar av ön som ligger
(SA). Den 13/1 fanns 1 ex vid Nakenbadet (TN).

Skäggdopping (16)
3/1-17/4; 12/12
7-5-4 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-1
Fanns i början av året med upp till 15 ex 4/1(DS),
minskade sedan raskt och sågs sista gången på
en tid 12/1 med 6 ex NV om Havshuvudet (JR).
Åter sedan i mars, 17/3 9 ex med bland annat 7 ex
i samlad flock nära Havshuvudet (SF). Det är under första kvartalet de flesta skäggdoppingar setts
här, 75% av närmare 150 genom tiderna svalade
obsar återfinns där.
Den 9/4 återfanns 5 ex I fjorden utanför
stranden, 2 utfärgade, resten fortfarande i huvudsak i vinterdräkt (SF, BA). Vårens sista sågs 17/4
(KL), därefter dröjde det till 12/12 innan arten återsågs, med 1 ex som dök flitigt en dryg km norr om
Havshuvudet (JN).

gande hägrar, som mest 4 ex 5/4 Kungsviken
(TW). Den 15/8 sågs ad + 1K (ML) och 28/8
fanns 3 1k-fåglar vid Kungsviken (SF, BL). Under
hösten sågs generellt 1-2 hägrar fram till mitten av
oktober.

Bivråk (1)
Årets enda noterade bivråk på plats flög över vid
Hästhagen mitt på dagen 7/9 (JK, BO).

Brun glada (1)
En brun glada sträckte över åt söder 24/7 (LL, JH)
Detta var en av årets nya arter på Stora Amundön.

Havsörn (5)

En havsörn sågs över Kungsviken 21/1 på jakt
efter föda (CC). Den 23/1 sågs en havsörn mellan
Gråhakedopping (5)
10:20 och 10:50 sitta och äta på stort byte långt ut
på isen väster om Havshuvudet (JRE). Ytterligare
Den 30/3 sågs 2 ex en i viken mellan St. och L.
en rapport några timmar senare samma dag, fortAmundön, den andra längre ut mot NV i fjorden,
farande ätande (ES). Den 14/3 1 ex Flög i nordlig
båda i sommardräkt (BB, SF). Mellan 30/9-8/10
sågs 1 ex vid 4 tillfällen, den 7/10 2 ex som höll till riktning över södra skärgården. (JRE, MR).
1 ex flög förbi 16/10 på låg höjd mot norr
O om Havshuvudet och sam in mot sandstranden
över
Askimsviken.
Ganska säkert en 1K-fågel
på Lilla Amundö. Den ena var en årsunge medan
(LR). Årets observationer var ganska typiska utom
den andra en adult i vinterdräkt (UU).
att detta var den första oktoberobsen under 2000talet. Ytterligare en havsörn sågs den 11/12 (HW).
Storskarv (31)
Höstobservationer har varit ovanliga: endast 5 av
34 observationer.
1/1-22/4; 2/7-2/12
5-0-4 / 4-0-0 / 4-4-1 / 8-0-1
Vinterförekomst i området med några tiotal ex, 4/1
som mest 25 ex (HS). Därefter då och då enstaka
sedda, fram till 22/4 1 ex (BA, JK, BO), därefter
sommaruppehåll. Återkom 2/7 med 3 ex (SF, BL),
sågs mest enstaka dock 9 ex flygande förbi 31/7
(TK). På skär i Kungsviken ses ofta en och annan;
den 28/8 stod där 12 ex vilket var lite trångt (SF,
BL). Den 9/10 rapporteras 40 ex Sex förbiflygande, 7 i vikarna runt Stora havshuvudet, 27 på skären västerut (JN).

Gråhäger (21)
4/1-16/10
1-0-2 / 2-3-0 / 1-4-4 / 4-0-0
E midvinterobservation 4/1 av 2 ex (DS) följdes av
ett antal vårobsar av ensamma passerade förbifly-
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Brun kärrhök (4)

Sparvhök (29)

Den uppåtgående trenden på antal observationer
som pågått under 2000-talet bröts i år. En hane
kunde ses 2/5 (LL) och två dagar senare sågs
ytterligare ett ex, ej könsbestämt (JRE). Födosökande hona sågs 28/5 (HW) och hane i samma
ärende 13/6 (SÄ). Detta var årets sista svalade
bruna kärrhökar på Ön.
De observationer kan tyda på häckning i
närheten. Atlasinventering 2004-2007 gav 3 säkra
häckningar inom en mils avstånd + fem möjliga
(Aronsson, Niklas 2009 Fågelatlas över Göteborg)

10/1-28/5; 8/8-2/12
3-0-3 / 6-3-0 / 0-3-7 / 1-2-1
Nästan hälften av årets sparvhökar sågs i april
och september, reguljär flyttningstid för arten.
Kunde dock vid denna tid också ta sig tid att proviantera i de småfågelrika markerna, som 30/3 då
en hona skrämdes upp med en mycket välfylld
kräva (TK), samt 20/4 då 1 ex kom i jaktflykt lågt
över vattnet i västra delen av Kungsviken (SF).
Under sommaren gjordes ingen observation alls.

Blå kärrhök (1)

DUVHÖK PÅ AMUNDÖN

En hane flög födosökande över Strandängen och
Hästhagen 4/1 10:30-11:00, flög sedan söderut
(JRE). Årlig besökare med 1-2 besök varje år sedan 2004, dock med 5 besök 2006. Av 14 könsbestämda fåglar var 2 hanar.

8

Duvhök (6)

4

1-2-1 / 0-1-0 / 0-0-0 / 0-0-1
Ett fåtal observationer gjordes under vinterhalvåret
av överflygande fågel, i tre av fem fall könsbestämd till hona. Ett vårfynd: 4/5 1 ex förbiflygande
(JR). Duvhök ses årligen ett par gånger, vanligen
från januari till mitten av april (52% av 44 observationer).
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Ormvråk (27)
2/1-7/4; 16/8-26/12
11-2-4 / 2-0-0 / 0-1-1 / 2-1-3
Vid upprepade tillfällen i januari och ett stycke in i
februari sågs en ormvråk vid Amundön under omständigheter som tydde på att det rörde sig om en
stationär fågel. En ryttlande ormvråk sågs 5/1
(EW) och den 10/1 jagade 1 ex över ön och mobbades vid ett tillfälle av kråkor när den höll till i
alkärret i SO (UU). Den 24/1 lyfte den från skogen
S om Hästhagen och flög österut mot land. (UU).
Januariförekomst av ormvråk här ägde rum första
gången 2004, har sedan konstaterats 2006 och
2009 men då endast ett fåtal gånger. Den ökade
rapporteringen 2010 kan bero på flitigare besök.
Liksom för andra rovfåglar blev det ett långt
sommaruppehåll på drygt 4 månader, därefter
kom sträckare förbi. 26/9 sågs 3 ex (LL), den 8/10
passerade 13:30 på en halv timme totalt 54 ex
väster om Amundön (rätteligen över Amundövik)
flera cirklande vråkflockar sågs österut,
1+10+10+3+9+ 18+3, inget väder med termik men
de sågs segla sig uppåt ändå (SF).
Flera observationer gjordes även i december, vilket hände också 2009 men dessförinnan
bara har skett en enda gång, 2004.

Fiskgjuse (10)
29/3-9/9
0-0-1 / 1-0-0 / 3-2-3 / 0-0-0
Första sedd 29/3 (SS), det är det andra marsfyndet och det tidigaste fyndet på lokalen. 31/3
2006 sågs 2 ex (Uno Unger, Tina Widén).
Flera julifynd gjordes, arten häckar enligt
Atlasboken inte på de närmaste milen men kan
flyga långt efter mat. Ibland äter den maten på
plats: 9/9 sågs en fiskgjuse som satt på en stolpe
och åt på en fisk. (BA, CJ).

Tornfalk (11)
4/1-23/9
3-0-0 / 3-2-0 / 0-0-3 / 0-0-0
Vinterobservationer av arten är inte vanliga; detta
år sågs tornfalk här tre gånger i januari, de första
januariobservationerna någonsin. Först sågs 1 ex
4/1 (DS), 18/1 1 ex (BB) och en adult hane jagade
22/1 vid Kungsviken (MR). Oklart om häckning

förekom i närområdet, adult hane sågs dock ryttlande 27/4 över Hästhagen (UU). Förbisträckande
fågel 1/5 (SF, BL), även på hösten 13/9 (SS) och
23/9 (JHÅ).

Stenfalk (3)
Den 9/4 kom en stenfalk över trädtopparna, ut
över ängarna med bestämd flygriktning mot öster
(MP). Även två höstobservationer: 20/9 21 ex
(SS) samt 1 ex 3/10 (LL).

Lärkfalk (1)
Årets enda observation gjordes i typisk tid 1/5
(LL). Detta var tionde observationen av arten här,
numera ses den 1-2 gånger årligen 26/4-21/9.

Pilgrimsfalk (2)
Observerad 13/11 (LL) samt en adult snabbt förbiflygande ut mot öarna vid Killingholmen 21/11
(LL). Antal rapporter av arten har varierat mellan
åren med 1-5 ex, med 60% av de 17 observationerna i februari-mars och november.

Vattenrall (1)
Den 12/4 noterades 1 ex i viken mellan Stora och
Lilla Amundön (LL). Åttonde observation av arten
på Ön, god spridning på fynden, har setts alla månader jan-okt utom mars och juni.
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15/4 (JRE) och den 25/4 fanns 15 ex här (SA).
Därefter sågs 2-4 ex, spel noterades 1/5
Sothöna (8)
(AN) men inga observationer tyder på häckning.
4-0-4 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Höststräcket berörde inte Amundön alls och den
En liten flock övervintrade på öns utsida där inte näst sista fågeln sågs 26/8 (TK). Ytterligare en
isen låg; redan 3/1 sågs 16 ex ute vid Havshuvu- observation 9/10 av 1 ex anges Sandstranden,
det (SP, SA), följande dagar fram till 10/1 sågs
Lilla Amundö (JN). Vilken av Amundöarna den nu
färre fåglar, den 10/1 var 5 ex kvar (UU). Återsågs var på, var detta ändå den sista rapporterade
20/3, 2 ex (UU), som mest sågs 17 ex 27/3, (JRE) strandskatan för året på Stora Amundö.
samma flock som återkommit? Därefter sågs arten
inte här mer i år. Tidigare vintrar har upp till närMindre strandpipare (7)
mare 600 ex övervintrat vid öns yttre kanter.

Trana (2)
Två gånger observerad på vårsträcket, båda
gånger med 4 ex, 24/3 åt N (HW) och 4/4 sträckande åt O (JM). Har svalats 12 gånger sedan
2004, 1-5 gånger årligen, 50% i slutet av mars
och början av april men aldrig på höststräck.

Strandskata (38)

1/5-25/8
0-0-0 / 0-2-1 / 3-1-0 / 0-0-0
1 ex på stranden till Hästhagen 1/5 (SF, BL) blev
några dagar senare 2 ex 9/5 (JR). Några sommarobsar avslutades sedan med 2 ad med 1 flygg 1k,
25/8 (SF, HW).

Större strandpipare (16)
20/3-2/9

0-0-3 / 1-4-0 / 2-4-2 / 0-0-0
Anlände 20/3 då 1ex sågs i Hästhagen (LL, JO,
0-0-13 / 12-4-2 /5-1-0 / 1-0-0
EO). Den 25/2 sågs 2 ex, En vid kanalen, en på
Sågs först på kobbe väster om Ön med 9 ex 14/3
vadarstranden söderut (SF, BL). Då och då sedd
(HW), efter detta sågs 2-4 ex trots att isen låg melmed 1 ex, senast 16/5 (HW), därefter paus till 20/7
lan öarna kommande veckan. Den 30/3 sågs 6 ex,
1 ex lockläte Strandängen (JS). Den 25/8 ovanligt
spel/parning observerades (BB). Antalet ökade
många i samband med västlig storm, 6 ex ad med
något till 13 ex 4/4 på stranden utanför Hästhagen
2 1K på Hästhagen (SF) och 10 ex Strandängen
(SF, BL) och på samma plats 26 ex 7/4 /MO). 12
(SF). Senast sedd 2/9 med 1 ex (HW).
ex med spel 11/4 vid Strandängen (JK), 21 ex för-

16/3-9/10

Ljungpipare (5)

Spovsnäppa (3)

Mellan 9-25/8 sågs 6 ljungpipare vid fyra tillfällen,
någon gång rapporterade som 1K. Det finns fog
för att misstänka att det var en och samma flock.

En adult fågel rastade 13/7 (TK), en fågel 1K sågs
26/8 på Strandängen (SS) och slutligen sågs en
födosökande i Hästhagen 2/9 (BO).

Tofsvipa (50)

Kärrsnäppa (14)

16/3-10/10

20/7-26/9

0-0-8 / 13-4-1 / 5-10-8 / 1-0-0
Första för våren 16/3 4 ex, (BB, JH, PH, EO),
ökade sedan och kunde vissa dagar vara 45 ex
20/3 (IO). Ibland sågs sträck, 23/3 passerade 11
ex i en flock, över hästhagen 13:42 (UU). Spel
begynte, 8 ex sågs 30/3 spelande (BB) vilket tycks
ha varit de par som senare skulle stanna här. Den
27/4 sågs 5 ruvande fåglar i Hästhagen. En hane
ruvade på bo nära stranden, övriga 4 ex var födosökande (UU). Den 1/5 sågs 6 ruvande i Hästhagen (SF, BL). Inga ungar rapporterade, men 31/7
fanns här 19 ex (TK) och 25/8 8 ex i Hästhagen
och 14 ex Strandängen (SF). Ungefär detta antal
fanns kvar fram till mitten av september, minskade
sedan, 20/9 11 ex (SF) och sista gången för året
10/10 4 ex (EF, BS).

0-0-0 / 0-0-0 / 1-3-10 / 0-0-0
Denna normalt sparsamma art på Amundön sedd endast med något tiotal som mest förut genomförde en fullkomlig invasion den 25/8 i sensommarstormen, Askimsfjorden gick vilda vågor
men på ängarna norr och söder om bron var det
lugnare. På båda ställe sågs räknades cirka 60 e
vardera (SF). Dagen därpå var tiotalet kvar, 1kfåglar. Resten av säsongen sågs enstaka fåglar
vid flera tillfällen, den 21/9 11 ex 1k och 5 ex dagen därpå (SJ).

Brushane (7)
13/5-13/9

0-0-0 / 0-2-0 / 0-3-2 / 0-0-0
Vårobservation av 1 e 13-14/5 i Hästhagen (HW,
KJ), samt höstobsar av 1-3 e 13/8-12/10 både vid
Kustsnäppa (3)
Strandängen och i Hästhagens lilla damm, i de fall
1 adult fågel 20/7 (LL) följdes av 10 ex på efterålder redovisats har de varit 1k-fåglar 13/9 (SS)
middagen den 25/8, 8 av dessa gick i samlad flock och 12/10 (IB, DB).
i södra delen av Hästhagen vid liten vattensamling
medan 2 ex sågs på Strandängen ute i gräset.
Denna eftermiddag rådde stark västlig storm och Dvärgbeckasin (5)
Hästhagen kryllade av kärrsnäppor, antagligen
Noterad på Strandängen först 21/9 (HW), även
hade vadarna sökt nödhamn. (SF). De 8 var kvar några gånger följande vecka. Stöttes i södra kanpå kvällen (HW) liksom dagen därpå då som mest ten av havssävsfältet på strandängen N om häst13 ex sågs (SS, SF, HW). Har tidigare år setts vid hagen 7/10 (UU) och stöttes i tågområdet innanför
totalt 8 olika tillfällen 20/7-15/9 med 1-4 ex.
vassbältet på Strandängen (EF, BS).

Småsnäppa (1)

Enkelbeckasin (33)

1 ex rastade i Hästhagen den 5-6/9 (JN, LL, HW). 20/3-10/4; 8/8-30/10
0-0-1 / 2-0-0 / 0-10-13 / 7-0-0
Vårens första observerad 20/3 (LE, IS) därefter 2
Mosnäppa (2)
ex 7/4 (MO) och 1 ex 10/4 (LL). Under hösten
Hela 5 ex passerade på vårsträcket och rastade
betydligt oftare sedd, från 8/8 enstaka tills 13 ex
vid Hästhagen 14/5 (PA). Årets enda svalade
19/8 (PA) och 15 ex 21/8 (PA). De flesta rapporter
höstobservation gjordes 22/8 (LL).
rör några enstaka men 17/9 obsar 17 ex (PA) vilka
skillnader antagligen beror mer på undersökningsmetod än skillnader i förekomst. Det anges inte

var dessa beckasiner stöttes. Ett ex observerades
i Hästhagen med mirakulöst böjbar övernäbb (JN). Storspov (12)
Årets sista obs 30/10 1 ex (LL).
23/3-9/5
0-0-3 / 8-1-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Vårprimören sågs 23/3 Sågs passera över HästDubbelbeckasin (3)
hagen 11:14, hördes locka vid ett tillfälle, sträckte
Den 20/9 brakade 1 ex upp på någon meters av- söderut. (UU). Sedan kom en del förbiflyttare till
stånd i kanten av starrfältet på norra delen av
slutet av april, som mest 18 e 17/4 (KL) och 11 e
strandängen. Drog iväg lågt över kanalen18/4 (CJ). Vårens sista var en födosökande på
parkeringen och tappades bakom träden mot villa- Strandängen 9/5 (TK, DG).
trädgårdarna! (SS). Dagen därpå sågs 1 ex två
ggr dels norra delen av kärret dels i diket mitt på
Svartsnäppa (21)
ängen. Tillsammans med 2 enkelbeckasiner vid
första tillfället. (CC) och senare på eftermiddagen 13/5; 5/8-9/9
även (HW, SJ). Den 22/10 stöttes 2 ex på Strand0-0-0 / 0-1-0 / 0-13-7 / 0-0-0
ängen i SV hörnet, lyfte bullrande tungt, rak flykt
Den 13/5 rastade 2 ex (KJ). Höststräcket begynte
(SF). Ny art för lokalen.
5/8 med en grå fågel (SF), fortsatte med 2-3 ex
augusti ut den 26/8 1 ad och 1 1k (SS). Dessa
båda kvar 28/8 (SF, BL) sedan sågs de båda var
Morkulla (5)
för sig, dels 1k fågel och den osedvanligt brokiga
Den 1/1 2 ex nära Kungsviken (SJ). Sedan dröjde adulten. Sist sedd 9/9 med 1 ex (BA, CJ, HW).
det innan arten återsågs: 1 ex stöttes 25/3 (LL)
och 30/3 (BB) men också sågs 1 ex 20/5 (JR).
Rödbena (55)
Morkulla drog vid Hästhagen 26/6 (TK).

Myrspov (16)
24/4-13/5; 21/8-12/10
0-0-0 / 1-1-0 / 0-1-7 / 6-0-0
Vårrastare med 1 ex vardera 24/4 (LL) och 13/5
(HW). Vid flera tillfällen under förhösten från 21/8
sågs sedan 1-2 ex rastande (PA) men först 20/9
(SS, SF) anlände de 3 1K myrspovar som sedan
skulle vara kvar här till 12/10 (IB, DB). Sågs vanligen vid Hästhagen och bestämdes 7/10 till en
hona och 2 hanar efter storleken. De födosökte på
stranden i hästhagen. (UU)

Småspov (1)
Den 9/5. En man med hund frågade om jag sett
något, precis när jag svarade att det hade jag inte
landade två småspovar i hagen och vandrade in i
det höga gräset. Både jag och mannen blev nöjda.
Hunden åt en blåmussla och såg också ganska
nöjd ut. (DG)

22/3-21/9
0-0-9 / 19-8-3 / 7-5-4 / 0-0-0
En av karaktärsarterna vid Amundö, anlände 22/3
med 1 ex i Hästhagen (CC), den näst tidigaste
noterade ankomsten även om den vanligen
kommer sista veckan i mars. Därefter sedd hela
sommarsäsongen med i medeltal ungefär 4 ex
men ofta räknades flera: 7 ex 9/4 (HW, KN) och
6/5 (BK). Ivrigt spel över Strandängen 20/4 av 4
ex (SF, HH) och parning observerades av 2+2 par
1/5 (AN).
Den 9/7 varnade 3 ex oupphörligt över
Strandängen (SF, BL). Allt detta tillsammans
borde vara skarpa indicier på häckning, med
ungefär 4 par. Inga direkta häckningsbevis gjordes
dock. Den 10/7 sågs 10 ex vid Strandängen av
dessa 2 spelande (JM). Därefter tills sista
observationen 1 ex 21/9 (HW) sågs 1-4 ex, 30/7 4
1K (SS) vilket kan ha varit bevis på häckning
likaväl som flyttande.

Gluttsnäppa (37)

Kustlabb (1)

1 ex av denna vid innerskärgården ganska ovanliga
havsfågel gjordes 18/9 (PA). Första fyndet för
0-0-0 / 0-3-0 / 5-13-13 / 3-0-0
Första fågel sågs 1/5 (SF, BL, LL), den 15/5 fanns Stora Amundö.
här 7 ex, vårens flesta (LL). Återvände på sydsträcket redan 21/7 då 12 ex sågs (LL), årets reSkrattmås (40)
kordsiffra. Bestämdes då till adulta fåglar (TK) medan senare fåglar 2 ex 23/8 (TK) och 1 ex 1/10
4/1-21/11
(KN) var 1K fåglar.
1-1-7 / 6-4-2 / 5-5-2 / 6-1Hela hösten närvarande vid 48 tillfällen,
Vintergäst 4/1 med 3 ex (DS) och 4 förbiflygande
med i medeltal 2,7 ex. Lite fler den 29/8 7 ex (PL) 27/2 (OW). De flyttande kontingenterna anlände
och 2-4/9 också 7 ex (HW, LL). En av de senaste 21/3 då 50 ex sågs (ES). Den 24/3 fanns här ca
vadarna, ända fram till slutet av oktober då den
100 ex (HW), dagen därpå 250 ex på stranden av
siste sågs 30/10 (HW).
Hästhagen (SF, BL), vilket minskade till 50 ex 30/3
(BB, TK). Sedan drog de flesta vidare och kvar på
stränderna fanns 2-5 ex, någon gång lite flera:
Skogssnäppa (8)
som mest 25 ex 17/4 (TK), samt 10 ex 22/4 (BA)
och 10 ex 9/5 (TK).
25/3-4/4; 8/8-13/9
Hösten kom och 13/8 fanns här 20 ex (RS).
0-0-2 / 2-0-0 / 0-3-1 / 0-0-0
I
samband
med en kraftig västlig storm 25/8 rastaEnsamma ex noterade i månadsskiftet mars/april
de
10
ad
och
125 1K skrattmåsar i Hästhagen,
och vid några tillfällen i augusti och september.
tillsammans med en hel del vadare (SF). Dagen
därpå räknades 29 ex (TK), 1/10 sågs 21 ex (KN)
Grönbena (10)
men därefter var endast några få ex kvar oktober
ut, som mest 8 ex 15/10 (SF). Den 21/11 sågs 2
27/4-7/9
ex, årets sista på platsen (JM).
0-0-0 / 2-4-0 / 1-2-1 / 0-0-0
Observerad först med 3 ex 27/4 i Hästhagen vid
vattenpölar (UU), den plats där arten sågs vid
Fiskmås (27)
några tillfällen under vår- och höststräck. Som
4/1-2/12
mest 6 ex 13/5 (HW, IN, RE, MF). Sista obs 7/9
3-0-7 / 6-3-0 / 2-5-0 / 0-0-1
med 2 ex (JK, BO).
Flera januariobsar av denna normalt bortflyttande
mås gjordes 4/1 med 15 ex (DS), den 24/1 1 adult
Drillsnäppa (9)
flög norrut över den istäckta Askimsfjorden strax
utanför Havshuvudet (UU) och 1 ex 28/1 (LL). Den
17/4-23/9
första flyttaren anlände sedan 14/3 (JR, MR), följ0-0-0 / 1-2-0 / 1-2-3 / 0-0-0
des av 20 ex i Hästhagen 23/3 (UU) och 150 ex
Först sedd 17/4 i Hästhagen (TK), därefter några
på stranden vid Hästhagen 25/3 (SF, BA). En del
observationer av ensamma fåglar, dock 4 ex på
av dessa kvar 30/3 då 88 rapporteras (BB, TK).
Strandängen 10/7 (LL) och 4 ex 4/9 (LL). Det finns
Den 17/4 25 ex (TK), sedan kom sommaren
ganska få aprilobservationer genom åren, som
med högst enstaka fåglar, 1-2 ex, någon gång
tidigast 9/4 2006 (Ulf Branefors).
10 ex 3/5 (MR) och 10 ex vid en liten fiskebåt i
Kungsviken 2/7 (SF, BL). I juni sågs inga alls. Den

1/5-30/10

Kentsk tärndagar St Amundön
20
18

Silltrut (6)

16

28/3-25/8

12

0-0-1 / 1-2-0 / 1-1-0 / 0-0-0
Enstaka fåglar sågs första observation 28/3 av 1
ex (SK), 15/5 4 ex (TK) och 2 ex sågs vid liten
fiskebåt i Kungsviken 2/7 (SF, BL). En ovanligt
stor samling var 14 ex som vandrade bland hundratals måpsar och vadare i Hästhagen 25/8, som
sökte skydd för västlig storm (SF). Sedd årligen
på Ön vid varierande tillfällen: 2005 5 gånger,
2006 9 gånger, 2007 5 ggr, 2008 1 gång, 2009 1
gång...
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Gråtrut (47)
3/1-26/12
8-0-10 / 7-3-0 / 2-4-1 / 7-1-4
Sedd hela året ofta med några tiotals ex, någon
gång flera: 16/3 25 ex (BB, JH, PH) och 25/3 och
30/3 60 ex (TK). Försvinner under sommaren men
2/7 sågs 15 ex Vid liten fiskebåt Kungsviken /SF,
BL). Den 5/8 sågs 3 1K vid Norra viken (SF). Den
25/8 i samband med västlig storm räknades cirka
200 ex i Hästhagen, både adulta och 1K (SF).
Även så sent som 26/12 fanns 5 ex (JM).

Havstrut (35)
3/1-30/10
3-0-9 / 7-3-0 / 2-3-3 / 5-0-0
Sedd enstaka under vintern, därefter med 10 ex
på olika ställen 30/3 (HH) och 10 ex 17/4 (TK).
Den 23/8 sågs en 1k-fågel. Den 25/8 fanns 7 ad
på Hästhagen vid en västlig storm (SF). Över
Kungsviken sågs 1 ex, flög långsamt över svanar
och knipor och skrämde upp dem men sågs aldrig
göra någon attack (SF, BL).

Tretåig mås (1)
1 ex drog in i norra viken och ut igen den 21/8
(PA).
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25/8 kom plötsligt 48 adulta fåglar + 8 1K och
vandrade på Hästhagens ängar tillsammans med
hundratals andra måsar och vadare, uppenbart
stormdrivna. Årets sista fiskmåsar var en överflygande fågel 2/12 (JK, BO).

Småtärna (1)
Den 25/6 sågs 1 ex (LL). Andra gången arten ses
här, premiärturen gjorde en småtärna så sent som
4/5 2009 (Patrik Axelsson).

Fisktärna (20)
25/4-18/9
0-0-0 / 2-6-2 / 8-1-1 / 0-0-0
Första fisktärnan för året sågs 25/4 (SA), följd av
ett antal enstaka fåglar, 1-2 ex. Den 16/7 fanns 16
ex vid Norra Stranden (SF). Där sågs också en 1K
fågel 5/8 (SF). De sista två för året sågs 18/9 och
stördes av en in- och utflygande kustlabb! (PA).

Kentsk tärna (10)
19/4-20/7
0-0-0 / 3-3-0 / 4-0-0 / 0-0-0
Den första för året 19/4 med 4 ex vid Norra viken
(JR, CC), sågs därefter med 1-3 ex fram till 20/7
då lockläte kom över Strandängen (JS). Har genom åren setts olika mycket, vissa är endast en
enda dag, i genomsnitt 6 dagar. Årets förekomst
alltså något högre.

Skogsduva Amundön

Sillgrissla Amundö dagar 1981-2010
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Ringduva (38)

Årets enda observation gjordes 10/1 då ett ex i
vinterdräkt sågs strax V om Havshuvudet (UU). Av
tidigare års observatioenr är var tredje i januari,
övriga främst i oktober-december. Antalet observationer per år var för fem år sedan 10-20 ex,
årets enda obs var det lägsta på 8 år. Att antalet
nu minskar betyder inte att något är fel, sillgrisslan
är knappast normalt en inomskärsfågel om det
finns fisk för den ute till havs.

1/1-26/9

Tamduva (1)
Endast en observation, 3 ex den 4/1 (DS). Rapporteras inte ens varje år här, visar att namnet
tamduva lämpligen borde bytas ut mot stadsduva.

Skogsduva (2)
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7-0-10 / 7-2-1 / 4-2-5 /0-0-0
Viss vintrar saknas ringduva helt i rapportområdet,
men inte i år. I januari sågs några ex vid Amundön
flera gånger, 10/1 5-10 ex, sågs flygande då och
då över ön (UU). Därefter kom ett uppehåll till början av mars, då de första återvände.
Den 22/3 10 ex varav några spelade (SF),
17/4 10 ex (TK) och 25/4 10 ex (SA). Spel hördes
även av en bland 5 observerade ex 9/7 (SF, BL).
Höststräcket passerade ganska obemärkt men
mitt i sträcktiden 7/10 sågs ca 20 ex födosökande i
Hästhagen (UU).

Turkduva (1)

Den 22/10 kom 2 ex flygande över västra Kungsviken med rak flykt rakt norrut ett stycke från varNoteringar på vårsträcket 21/3 2 ex (OW) och 1 ex andra, dock tillsammans (SF, BL). Andra observaåt O 29/3 (SS). Ses årligen 1-2 gånger, oftast på tionen av arten på ön; 14/5 2008 kom ett ex in från
vårsträcket i mars/april. Spel hördes på 1980-talet, havet (Lars Lundmark).
anges som "en av de roligare häckfåglarna på ön,
troligen endast något par" (Jansson, G. FpV 189203) men är utgången sedan början av 1990-talet.

Gökdagar Amundön

Tornsvala (tornseglare) (9)
15/5-20/9
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0-0-0 / 0-4-1 / 2-1-1 / 0-0-0
Förstaobs 15/5 20 ex födosökande (TK, LL), sågs
därefter fram till 20/9 då 1 ex födosökte en kort
stund över strandängen innan den sträckte söderut (SS).

Gröngöling (56)
3/1-21/12

8-5-13 / 11-6-0 / 4-2-1 / 2-2-2
Utan tvekan den mest svalade hackspetten på Ön,
2
78 rapporter, ändå vet vi ganska lite om den. Noterad 12 gånger för 2 ex, vilket förstås inte betyder
0
parvis. Vårlätet (ej trumning) hördes 10/1 från NV2003 2005 2007 2009
delen av Kungsviken (UU), 4/2 hördes ett par
gånger V om hästhagen (UU) liksom 20/3 och
23/3 (UU). Den 22/3 spelade 1 ex vid bron samt 1
ex i Norra Alkärret (SF). Spel i Hästhagen 29/3
och 3/4 (AN) samt 9/5 (TK). Utöver detta finns 16
Gök (6)
spelrapporter till och med maj där inte lokal angi13/5-26/9
vits, totalt 10 spel i mars, 7 i april. Ingen häckning
0-0-0 / 0-2-0 / 1-1-2 / 0-0-0
påträffades.
Noterad 13/5 (HW) och 16/5 (LL), spel rapporterat
Under hösten hördes gröngöling dels från
9/7 (TK). Den 28/8 kom en ungfågel flygande och parkeringen, dels från skogen väster om Hästhalandade alldeles framför oss på sten, efter någon gen. Den 4/11 hoppade 1 ex omkring på gräsmatminut flög den vidare söderut efter stranden (SF, tan utanför baracken vid bron, som gölingar för
BL). Även rapporterad 24/9 (EO, JO) och 26/9 på sed brukar hava (SF).
Strandängen nära Lilla Ön (GG, CJ). Sedan 2003
rapporterad årligen, med i medeltal 6.5 ex.

Jorduggla (1)
Den 7/2 observerades 1 ex vid Drottningviken.
(JKN, TA). Arten har observerats tidigare på Stora
Amundön 22/1-18/3 2006. Den 5/1 rapporterades
en obestämd horn-/jorduggla Drog på ganska hög
höjd en bit ut över Askims fjord, sågs bara ca 2
sekunder utan kikare. Efter bildstudier står det
klart att det var någon av dessa två, kanske troligast jorduggla? (EW)

Spillkråka (7)
12/1-10/10

2-0-1 / 2-0-0 / 1-0-0 / 1-0-0
Två januariobservationer, dels 12/1 vid Norra stigen (JR) och 22/1 Kom flygande från Skintebo och
landade i Stora Amundöns skog (MR). Flög förbi
30/3 (HH) samt sågs 3/4 (TE), de3n 9/4 hördes 1
ex (MP), kanske samma?
Dessa gånger sågs 1 ex - den 2/7 sågs 2
ex inne i Centrala skogen, hona höll till mitt i centrala tallskogen, dessutom minst ytterligare ett ex,
smet undan på långt håll. Ev utflugen kull (SF,
BL). 1 ex flög förbi Strandängen 10/10 (EF, BS).

Kvar till 23/3 då ca 25 ex fanns i Hästhagen och
på Strandängen i norr. (UU). Därefter rapporteras
normalt 1-2 sånglärkor per dag, ibland med sång,
1/1-26/12
11 gånger vid Strandängen, 2 vid Hästhagen och
6-1-6 / 5-4-0 / 3-0-0 / 4-1-1
Rapporterad från olika delar av ön under våren, i 11 oplacerade fram till 17/7 (TK) då den sista
sångaren hördes. Ingen konstaterad häckning och
skogarna runt Hästhagen men också i centrala
delen av ön. Hane + hona, födosökte 24/1 på träd- en lucka i observationer 2/6-8/7. Höstobservationer med 4 rastande vid Strandängen 23/9 och
stammar och grenar i skogen S om hästhagen.
26/9 (SS).
(UU), trumning hördes från Ekhagen 5/3 (SF).
Spel från Hästhagen 3/4 (AN). Inga häckningsindicier även om flera par borde finnas. SommarobBacksvala (5)
servationer var få men 9/7 sågs 1 ex i centralskog,
1 ex V Kungsviken, varnade (SF, BL). Den 26/10 1/5-20/9
hördes 1 ex trumma några gånger i det fina höst- 0-0-0 / 0-1-0 / 0-2-2 / 0-0-0
vädret med solsken och nästan vindstilla (UU).
En sparsam gäst bland de andra svalorna vilket
förklaras av att inga häckplatser finns i närheten.
Tre ex sågs 1/5 (AN, LL), därefter 1-3 ex på höstMindre hackspett (14)
sträcket 2/8-20/9 och sågs då tillfälligt främst i
Hästhagen.
18/1-15/5; 26/8-26/12
1-0-1 / 3-4-0 / 0-1-0 / 3-0-1
Observerad fram till mitten av maj med ett långt
Ladusvala (32)
sommaruppehåll. Par noterade 25/4 (JW, SA), 1/5
(AN, LL) och 13/5 (HW). trumningar hördes i Norra 19/4-26/9
Alkärret 20/4 och i ekskogen väster om Hästhagen 0-0-0 / 3-6-1 / 6-6-10 / 0-0-0
1/5 (SF, BL). Häckning kan inte uteslutas eftersom Årets första kom på låg höjd mot Strandängarna
arten kan förbises, 2008 hackade en mindre hack- 19/4 (CC), inte den tidigaste ankomsten genom
spett ut bohål i al synlig alldeles bredvid stigen
tiderna men ungefär en vecka än vårens första för
genom Norra alkärret, ett bohål som övertogs av fem år sedan (27/4 2004, Karl-Olof Johansson).
stare de följande åren. Detta enligt till synes tillför- Fortsatta observationer med tiotalet ex ibland, 20
litliga uppgifter av Amundövandrare, men Svalan ex 13/5 (HW) därefter endast 1 ex 26/6 (TK) melsaknar uppgifter. Sommarstiltje råder på många
lan 15/5-2/7. Den 25/7 21 ex (TK) och fortsatte
lokaler, det är annars en intressant tid.
ungefär på den nivån till 28/8 då Minst 40 ex på
Några höstobservationer, bland annat av
teletrådar före P och på staketet utåt, ca 30 vid
hona letande mat i kanten av dungen NV om häst- Hästhagen (SF, BL). Vid Hästhagen rastade ca
hagen 9/10 (JN).
100 ex 13/9 (SS). Den 20/9 pågick ett stilla sträck
söderut av ladusvalor, räknades 19 på 10 min kom
lågt över Strandängen i små sällskap, 200 ex på
Sånglärka (43)
halvannan timme (SF).

Större hackspett (31)

13/3-10/10
0-0-13 / 12-4-1 / 4-0-7 / 2-0-0
Vårens första sånglärkor vid Amundön var 2 ex
sjungande 13/3 (HW) som senare på dagen rapporterades av ytterligare 5 skådare - de var väntade! Det dröjde några dagar tills lite större mängder
kom: 23 ex i samlad flock på ängen norr om vägen
rakt ut 17/3 (SF), blev 70 ex 20/3 (PA) där också
en sjöng sporadiskt över Norra strandängen, där
även en flock på 26 ex rastade (UU).

Hussvala (15)
1/5-20/9
0-0-0 / 0-3-2 / 3-5-2 / 0-0-0
Anlände 1/5 med minst 2 ex (AN), 13/5 10 ex
(HW). Enstaka sommarobsar blev lite fler i augusti, 20 ex 25-26/8 (SF). Den sista för året sträckte
söderut 20/9 (SS).

Skärpiplärka (7)

Forsärla St Amundön
1990-2010

3/1-9/4
4-0-1 / 2-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Sågs under vinter och förvår vid Havshuvudet och
vid Drottningviken, sedd fram till 9/4 2 ex (KN),
åter sedd 2/10 då 1 ex flög förbi (PA).
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Gulärla (19)

3

17/4-1/5; 8/8-20/9

5

0-0-0 / 2-1-0 / 0-9-7 / 0-0-0
Först noterad 17/4 (KL) vilket var den näst tidigas1
te
fågeln i rapportområde Göteborg, och den tidi0
gaste svalad på Amundön. Det finns bara två april
-obsar tidigare från lokalen; detta år tillkom ännu
en 30/4 då 2 ex sträckte NO (SS). Framför allt
rastade arten under höststräcket 8/8-20/9, i senare delen av augusti räknades cirka 20-talet fåglar
Trädpiplärka (4)
(PA, SS, BO). Hästhagen var enda redovisade
loka, 20/8 uppehöll sig 4 ex runt en häst som gick
Några observationer på vårsträcket 25/4-2/5 av
ensamma fåglar. Den 30/4 sträckte 3 ex NO (SS). och betade. Det såg ut som dom födosökte på
insekter som flög upp runt hästen.
okt

sep

augusti

juli

juni

maj

april
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Ängspiplärka (37)
1/1-13/5; 1/9-15/10
2-0-9 / 12-1-0 / 0-0-8 / 5-0-0
Som mest 2 ex i januari 3/1 (SP) i Hästhagen, sedan borta men åter från 20/3 då ibland flera sågs,
samma plats, som mest 15 ex 27/3 (JR). Den 27/4
Sjöng 1 ex några strofer sittande på marken i
Hästhagens östra del. (UU). Efter 13/5 1 ex (HW)
sågs den först 1/9 då 1 ex höll till på Strandängen
(SF).
I slutet av månaden ökade de, 70 ex 20/9
(SS) och 23/9 75 ex, sträckande och rastande
(JH). Den 8/10 var situationen turbulent: Fullt av
ängspiplärkor överallt i Hästhagen 12:00, vid ett
tillfälle lyfte de flesta, snabbräknat till ca 180 ex,
en timme senare nästan inga kvar, dock passerade små sällskap åt söder, summa 230 ex. (SF).

Forsärla (2)
Noterad 3/1 i Hästhagen (EO, JO) vilket är det
första januarifyndet på lokalen. Normalt passerar
ett litet antal på sträck i mars/april och fler ses i
september/oktober då 70% av de 23 observerade
passerat. Innevarande år sågs ytterligare ett ex:
den 13/9 sträckte 1 ex västerut (SS).

Sädesärla (48)
24(3-11/10

0-0-4 / 15-4-1 / 5-6-9 / 4-0-0
Vårens första sädesärla på Amundön sågs i Hästhagen 24/3 (HW). Sedan enstaka till 10/4 då 10 ex
fanns i Hästhagen, enbart hanar (AN). 16/4 10 ex
(SF) och 1/5 21 ex räknade på vandring ön runt
(SF). Ingen häckning noterad men 5/8 kom sydsträckarna, räknade 30 ex i Hästhagen ändå en
Rödstrupig piplärka (1)
del ytterligare, minst 50 ex (SF). Den 28/8 31 ex i
Observerad och fotograferad 25/9 (LL), fjärde fyn- samma hage (SF, BL), 2/9 50 ex på Amundön
(HW) och 13/9 30 ex (SS). Sydsträck sågs av 12
det på lokalen. Tidigare år var datum 26/8, 30/9
ex 1/10 (KN). Oktoberobservationer av arten har
och 7/10.
hittills varit sparsamma här, endast 6 gånger före
årets 4 observationer.

Sidensvans (2)

Rödstjärt (7)

Den 16/10 sågs 13+30 ex förbiflygande (AN) och
1/11 sågs 2 ex vid parkeringen (OBW). Arten har
observerats här sedan 2004 2-5 gånger årligen,
av totalt 21 rapporter gjordes 16 i december/
januari, övriga i oktober/november.

30/4-21/9

Gärdsmyg (18)
1/1-21/12
7-1-0 / 3-1-0 / 2-1-0 / 1-0-2
Observerad då och då främst under vintermånaderna. Sång hördes vid Norra Alkärret 2/7 (SF,
BL), Kungsviken 9/7 (SF, BL) och i centrala skogen 5/8 (SF) men inget annat tydde på häckning.
Sista för året sågs flyga över kanalen till Stora
Amundön 21/12 (UU, MO).

Järnsparv (16)

0-0-0 / 1-4-0 / 0-0-2 / 0-0-0
Hane noterades 30/4 (SS), hona dagen därpå
(LL). Sång hördes 20/5 (HW) men sedan sågs
ingen förrän 20/9 då 2 ex fanns vid Hästhagen.
Honfärgad fågel avslutade säsongen 9/10 (LL).

Buskskvätta (10)
22/5-20/9
0-0-0 / 0-1-0 / 0-4-5 / 0-0-0
En vårobs 22/5 (HW, därefter flera rapporter om
rastande som mest 5 ex 15/8 (LL), 4 ex 9/9 (BA,
CJ). 1K fågel sågs 26/8 (SF) och 1/9 (SF).

Stenskvätta (17)
7/4-13/9

0-0-0 / 9-2-2 / 0-0-3 / 1-0-0
Den 7/4 rapporterades 2 ex vid Drottningviken
1-0-2 / 10-2-0 / 0-0-0 / 1-0-0
(MO) och de även senare observationer under
Den första vinterobservationen på Amundön av
våren kom från de yttre delarna av ön. Undantaget
järnsparv någonsin ägde rum 24/1 (PA), följt av
22/4 då 1 ex sågs vid Berget vid kanalen (JK, BO).
den sannolikt första vårflyttaren 29/3 som sjöng
Den 1/5 sågs en hane vid Havshuvudet (SF, BL). I
(SS). Sedan följde ett antal sångobservationer av september rastade i Hästhagen, 6/9 2 ex (HW).
1-2 fåglar senast 9/5 - den 17/4 hördes 4 sjungan- Den siste som lämnade ön kom 9/10 (LL).
de, vilket är det mesta under våren (TK). Efter den
9/5 en enda observation den 25/10 (SS).

24/1-25/10

Rödhake (26)
3/1-2/12
6-0-0 / 13-2-0 / 0-0-0 / 4-0-1
Mitt i vintern sågs 1-2 ex bland annat vid Hästhagen, men efter den 5/1 inga sedda förrän 20/3
(JO, EO). en 29/3 första vårsjungande (AN). Totalt
6 ex räknades 3/4 (TW) liksom samma antal på
rundvandring runt ön 20/4 (SF, HH).
Mellan 9/5-7/10 finns inga rapporter alls,
vilket antagligen ändå inte betyder att arten saknas som häckfågel. Den 8/10 sågs arten parvis på
tre olika platser innanför Hästhagen (SF) och även
denna vinter kunde den ses senare med 2 ex 2/12
(JK, BO).

Ringtrast (3)

2 ex sågs först från Havshuvudet när de flög ett
varv runt klippan kl 9:35, sågs vid 10tiden igen, då
bland enbuskarna vid drottningviken (MO). Den
19/4 7:45 sågs hane i NV delen av Hästhagen
(HW), senare på dagen en honfärgad i samma
område (JR, CC). En höstobservation 22/10 av en
1K-fågel (TK).
Den första ringtrasten på Amundön svalades först 24/4 2005, kan ha setts tidigare men begravts i skådares anteckningar. Endast observerad vid ytterligare två tillfällen, 13-14/4 2007 och
29/4 2009. Årets rapporter dubblar alltså på listan
och innebär också första höstfyndet. I Göteborgs
rapportområde svalades endast 8 ringtrastar hösten 2010.

Koltrast (48)

Rödvingetrast (19)

3/1-26/12

1/1-14/4; 15/10-2/11

10-1-10 / 9-4-0 / 2-0-0 / 5-3-4
I slutet av januari sågs flera tiotal 18-25/1, 24/1
minst 15 ex, varav åtminstone 10 ex höll till i alskogen S om hästhagen, där flera samtidigt utnyttjade fallfrukten under en vildapel (UU). Lite färre
men tydlig ökning 21-23/3 då 5-10 letade mat i
Hästhagen i kanten av ekskogen (ES, UU). Sång
först 10/4 Bronsåldersboplatsen (AN). Den 27/4 35 sjungande (UU), 1/5 6 ex räknade på vandring
runt ön (SF, BL). Inga häckningsnoteringar, höstsamlingar som 15/10 då 9 ex sågs i anslutning till
mesflock öster om Kungsviken (SF).

10-0-3 / 1-0-0 / 0-0-0 / 3-2-0
Ett flertal januarifynd av enstaka fåglar, vid parkeringen och på Hästhagen. Lite fler 1/1 och 6/1 då
20 ex sågs (SJ). Några observationer av ensamma fåglar i mars, 2 ex 22/3 I kanten av Hästhagen
under ekskog (SF) samt sjungande 14/4 (HW). Ett
fåtal höstobsar, 15/10 1 ex med mesar vid Kungsviken 15/10 (SF) och 7 ex 26/10 Ett ex kom flygande och landade i ett träd mellan Kungsviken
och Drottningviken och 6 ex födosökte på en gräsyta i hästhagen tillsammans med några taltrastar.
(UU). Lika många, 7 ex 1/11 i Hästhagen (HW).

Björktrast (31)

Dubbeltrast (15)

3/1-22/4; 22/10-21/12

1/1-27/3; 20/9

11-2-8 / 3-0-0 / 0-0-0 / 2-3-2
En del observationer i januari, 23/1 50 ex på norra
delen av ön (JR) och 25 ex vid Kungsviken 31/1
(JM). Vidare under våren färre, enstaka och några
ggr tiotalet, sista exemplaret 22/4 (BA). Därefter
en lång sommarpaus tills mitten av oktober då 200
ex sågs 26/10, de flesta i förbiflygande flockar,
men åtminstone 1 ex med rödvingetrastar och
taltrastar i hästhagen (UU). Den 27/11 100 ex
sträckte norrut (HW), därefter bara några ströobservationer, sista 21/12 1 ex (UU, MO).

7-0-7 / 0-0-0 / 0-0-1 / 0-0-0
En dubbeltrast sågs flera gånger i januari, vanligen vid Hästhagen ofta tillsammans med björktrastar. Den 14/1 sågs 2 ex (LL). Sista gången
sedd 24/1 under en vildapel i Hästhagen (UU),
några timmar senare flög en 1 ex söderut vid
Havshuvudet (SF, BL), kanske samma som gav
sig av? Detta var andra året arten setts som verklig rastare i januari, 2009 gjordes en tillfällig observation av 1 ex. Sågs åter 20-27/3 i Hästhagen, nu
födosökande tillsammans med starar, antal varierade men var som mest 7 ex 23/3 (UU). En höstobservation av 1 ex som flög förbi Hästhagen
20/9, gjorde en vända över Amundön och drog
sedan mot nordost (SS).

Taltrast (10)
20/3-25/4; 9/9
0-0-4 / 5-0-0 / 0-0-1 / 0-0-0
Första sedd 20/3 i Hästhagen (LL, BJS, KS), den
plats där de även rapporteras några gånger senare. Sång vid Bronsåldersboplatsen 29/3 (AN),
årets enda rapporterade sångare. Efter 25/4 2 ex
(SA) inte sedd förrän 9/9 3 ex (HW). Taltrast har
tidigare som senast setts 19/10 (2006, Michael
Egerzon), nu sågs den med som mest 9 ex 26/10,
födosökte helt öppet på en gräsyta i norra delen
av Hästhagen tillsammans med rödvingetrastar
(UU). Den sågs också tre dagar i november, 1 ex
sågs sista gången 6/11 (HW).

Rörsångare (5)
22/5-9/7
Först noterad 22/5 (HW), därefter sång 28/5 vid
vassen utanför Norra alkärret (SF), en av de platser där arten frekvent har hörts och där den 2008
sågs bobyggande (Stig Fredriksson). Den 2/7
sjöng 1 ex några minuter i vassen norr om bron
(SF, BL) och 9/7 hördes åter sång vid vassen
utanför Norra alkärret. (SF, BL).

Svarthätta första ankomst,
noll= 15/4
15

10

Trädgårdssångare (5)
20/5-9/7
0-0-0 / 0-2-1 / 2-0-0 / 0-0-0
Först noterad 20/5 med sång (HW) och 3 ex sjöng
vid vandring runt ön (SF). Sjöng vid P-platsen i
närheten av servicehuset 1/6 (TK) och 2/7 (SF,
BL). Den 9/7 sång i Norra alkärret (SF, BL).
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Härmsångare (2)
Rapporterad 22/5 (HW) samt ett ex sjungande vid
p-platsen 30/5 (SK).

Svarthätta (15)
9/4-13/9
0-0-0 / 3-8-0 / 2-1-1 / 0-0-0
Anlände 9/4 med en hane, icke sjungande (KN),
den tidigaste svarthätta som setts här. Sågs sedan ensamma eller i par, sång hördes först 9/5 av
3 ex (DG). Totalt 5 ex 13/5 (HW). Sjungande vid
Norra Alkärret 2/7 (SF, BL) och vid P-platsen 9/7
(TK). Sist sedd med hane och hona 13/9 (SS).

Grönsångare (2)

Ärtsångare (11)

Noterad 2/5 (LL) och 22/5 (HW). Rapporteras årligen med någon observation på senare år.

30/4-13/9

Gransångare (33)

0-0-0 / 1-8-0 / 0-1-1 / 0-0-0
Ett antal observationer av sjungande fåglar gjordes av 2 ex från 30/4 (SS) fram till och med 1 ex
28/5 (SF), därefter var det tyst. Borde inte arten
häcka på denna ö med alla dess enebuskar och
slånbuskage? Den 20/5 hördes 3 ex sjunga (HW).
Höstobservationer gjordes av ensamma exemplar
26/8 och 13/9 (SS).

Törnsångare (11)
30/4-10/7
0-0-0 / 1-7-1 / 2-0-0 / 0-0-0
Förstefågel sjungande 30/4 (SS), därefter enstaka
observationer bland annat en Hästhagen 9/5 (TK)
och P-platsen (DG) samt 3 sjungande vid vandring
runt ön 28/5 (SF). Den 9/7 vid Drottningviken 3
sjungande tillsammans med en 1K (SF, BL). Sista
gången hörd 10/7 vid P-platsen (JM).

29/3-26/9
0-0-1 / 13-6-0 / 3-3-4 / 3-0-0
Först noterad 29/3 (SS) vilket är tidigt, dock ändå
inte tidigast genom tiderna. 22/3 2002 sågs 1 ex
(Stina Thelander) efter detta förekommer ytterligare ett marsfynd, inte mer.
Sedan följde en hel del aprilobservationer, i
de flesta fall av sjungande fåglar. Där sångplats
angivits var följande: Östra Alkärret 3/4 (AN),
björkskogen ner mot Havshuvudet 4/4 (SF, BL),
9/4 vid alkärr söder om Hästhagen (SF, BA), 2 ex
Hästhagen 10/4 (AN), 20/4 sjöng vid Norra alkärrets tallskog (SF, HH) och Östra Alkärret (SF, HH),
1/5 alkärr S Hästhagen (SF, BL). Den 7/4 sjöng 4
ex (MO), 17/4 sjöng 3 ex (TK).
Allt detta sjungande kan antyda att arten
häckar på ön, även om det fortfarande var flyttningstid. Dock gjordes inga konkreta observationer med häckningsindicier.

Grå flugdagar St Amundön
8
7
6

plar. Vårens senaste fågel var 1 ex 12/4 (LL), en
av höstens första 1 ex i meståg NV om Hästhagen
7/10 (UU). Den 21/12 Födosökte 1 ex bland busklavar på trädstam i skogen SV om alkärret i norra
delen (UU).

Grå flugsnappare (1)
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Sång höres även senare; 20/7 sjöng 1 ex
vid Drottningviken (JS). Sågs därefter då och då
med 1-2 ex fram till sista gången 9/10 (JN), med
ett undantag: 21/8 rapporteras 9 ex (PA).

Lövsångare (21)
25/4-23/8
0-0-0 / 4-10-0 / 2-5-0 / 0-0-0
Förstarapport 25/4 (SA), därefter ytterligare en
och annan med som mest 10 ex 30/4 (SS), nästan
lika många de närmast följande dagarna (SF, BL,
HW). Den 2/7 hördes några tveksamma strofer;
kanske en ungfågel som började öva (SF, BL).
Den 9/7 hördes varnande ex inne i centralskogen samt i skogen mellan Drottningviken och
Kungsviken (SF, BL). Den 5/8 sågs 4 ex i den lågvuxna ekskogen längs leden vid Kungsviken, i
småfågelflock med mesar (SF). 10 ex rapporterades 15/8 (LL) och 21/8 (PA). Sista lövsångare
sågs 23/8 med sång vid Hästhagen (TK).

Kungsfågel (13)
4/1-12/4; 1/10-21/12

Årets enda observation gjordes 13/9 (SS). Denna
diskreta något svårupptäckta fågel ses årligen
med vid något tillfälle; men aldrig under sommarmånader, vilket tros allt kan bero på få besök av
kunniga skådare. Vem konstaterar den första
häckningen? Göran Jansson observerade 2 ex i
maj 1990 i tallskogen inne på ön (FpV 1992 nr 3);
där borde biotopen passa för arten.

Svartvit flugsnappare (4)
30/4-21/9
0-0-0 / 1-2-0 / 0-0-0 / 1-0 0
Ytterst få observationer av denna holkberoende
art gjordes 30/4-3/5 av en hane samt av sjungande fågel 20/5 (HW). Enda höstobservationen var 1
ex 21/9 (SJ).

Skäggmes (2)
2 ex rapporterades 10/10 (LL) och lockläte hördes
30/10 av 1 ex (HW).

Stjärtmes (9)
12/10-31/12
0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 6-2-1
Under oktober förekom små rörelser av stjärtmesar på Amundön, möjligen var det samma flock
som drog runt - 6-9 ex rapporteras 9 ggr 12/1031/12 från Kungsviken, Drottningviken och Hästhagens SV hörn. Den 15/10 sågs 2 ex tillsammans med mesar (SF). Största antal var annars
15 ex 21/11 (EÅ).

6-0-1 / 1-0-0 / 0-0-0 / 4-0-1
Inte helt ovanlig vintergäst som saknas helt under Entita (16)
sommarhalvåret då de troligen har givit sig av in i
4/1-17/4; 21/9-27/11
skogarna inne på land. Oftast rapporteras 1-2 ex,
3-2-3 / 2-0-0 / 0-0-1 /2-3-0
den 4/1 5 ex (AK) och vid några tillfällen i januari
Rapporterad en del gånger under vintermånader,
och oktober cirka 10 vilket antyder lite flera exemsedan med sång 14/2 (SJ) och 20/3 (IO). Total
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frånvaro av rapporter 18/4-20/9 tyder på att detta
är vinterfågel här vilket verkar något osannolikt
med tanke på all gammal död trädved som här
finns. Åter på hösten, 7/10 1 ex i meståg NV om
Hästhagen (UU) och 1/11 4 ex i Hästhagen tillsammans med talgoxe och blåmesar (OW)
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Talgoxe (42)
3/1-21/12

10-2-9 / 7-3-0 / 2-1-0 / 5-1-2
Enstaka sedda under vintern, första vårsång hörd
11/2 (UU), 9/3 sjöng 4 ex (SF). Den 2/7 sågs en
ad inne i skogen mitt på ön, den hade fått tag på
en stor fjärilslarv, nästan lika läng som den själv
Tofsmes (4)
höll på och slingrade sig. Färg på larven gråblek
Några få observationer av denna på Ön årsvissa med en rad prickar, kan stämma med ordensfly i
ehuru sällsynta mes gjordes 4/1 (AK) och 11/1
insektsböcker, en mäktig stek! (SF). Den 5/8 sågs
(MR), ett exemplar, lockläte. Den 14/2 höll 1 ex till en 1k-fågel i den lågvuxna ekskogen längs leden, i
vid Stora Amundöns högsta punkt. (HW), samma småfågelflock med mesar. (SF). Den 7/10 rappordag rapporterades ytterligare en tofsmes (SJ). Av terades 10 ex (UU).
samtliga 58 rapporter på Ön har 39 varit i november-februari och 47 mellan oktober-mars.

Nötväcka (42)

Blåmes (45)

3/1-26/12

9-2-7 / 7-3-0 / 2-2-0 / 7-2-1
Rapporterad med vanligen 1-2 ex under hela året,
10-3-9 / 5-4-0 / 1-2-3 / 4-2-2
den 13/8 rapporteras 10 ex (RS) och 4 ex i CenVinterrapporterad med 1-6 ex, sång hördes 9/3 av tralskogen (SF). När de rapporterades med lokals
6 ex (SF) och 1/5 av 12 ex sammantaget på vand- angivande fanns de i Hästhagen bland ekarna och
ring runt ön (SF). Familj med utflugna tiggande
Norra alkärret. Inga tecken på häckning även om
ungar sågs 2/7 (SF, BL) och 9 ex höll till i mesdet rimligen bör ha förekommit.
flock öster om Kungsviken 15/10 (SF). Den 22/10
8 ex (TK).

3/1-23/12

Varfågeldagar Amundön

Trädkrypardagar Amundön
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bron (UU). Spridda observationer kan tyda på att
flera varfåglar passerat och stannat till för att sedan fortsätta.
4/1-25/4
Arten har setts varje år sedan 2003 utom
4-1-4 / 2-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0
2008.
Av
37 obsdagar har 20 ägt rum decemberEndast iakttagen under vinter/vår, ensamma fåglar
sedda vid Norra och Södra alkärret. 3 ex noterade februari, arten har också setts 6 dagar i april.
7/1 (JN) och sång hördes 25/4 (SA). Det är ett
svårförklarat faktum att arten ses här på Amundön Nötskrika (32)
i första hand januari-april (67 av 90 svalade dagar), nästan inte alls på sommaren (6 dagar) och 3/1-3/5; 20/9-26/12
ganska obetydligt på hösten (17 dagar). Besöks- 7-0-5 / 6-1-0 / 0-0-1 / 4-5-3
frekvensen varierar under året vilket kan förklara Ett flertal observationer där hälften var av ensamsommarfrånvaron, men kan inte förklara allt.
ma fåglar och en fjärdedel av par. For omkring

Trädkrypare (11)

Törnskata (2)
En honfärgad fågel höll till i Hästhagen och sågs
två dagar under perioden 22-26/8 (LL, SS, HW).
Årets observationer faller inom ramarna för tidigare obsar - av totalt 40 svalade törnskator 13/5-7/9
från Amundön genom åren var 15 i augusti.

Varfågel (11)
3/1-4/4; 23/10-31/12
2-2-0 / 2-0-0 / 0-0-0 / 2-1-2
Sågs i tre olika omgångar under vårvintern: 3-4/1
på Strandängen (SP, LL, JR, AK), vid Kungsviken
6-7/2 (HW, JK, TA) och 3-4/4 satt spanande i
buskar på Strandängen (PL, SL m fl). Lite höstobservationer bland annat 26/10 då 1 ex satt i ett
ensamt träd på ängen N om stigen västerut från

ofta över till eller från Lilla Amundön, ingick i mesflockar eller höll till i Hästhagen. Den 20/3 sågs 6
ex vid Hästhagen, årets högsta antal (LL), tätt följt
av 4 ex den 6/11 (MLA). Gav vid flera tillfällen prov
på sin goda förmåga att härma: kattuggla 24/1
(UU) och dubbeltrast 10/4 (AN).

Skata (36)
3/1-12/12
7-2-8 / 7-1-0 / 1-0-1 / 5-2-2
Helårsfågel undantagandes sommarmånader vilket kan bero på få besök; i allmänhet 1-2 ex, vid
några tillfällen 5 ex totalt: 21/3 (ES) och 7/4 (BO).
Ännu har ingen häckning konstaterats på Stora
Amundön. I allmänhet ses de nära land, vid bron,
på Strandängen och i Hästhagen. Undantaget var
den mycket skamfilade fågel, möjligen ruggande
1K vid Drottningviken 9/7. Dock lite osannolikt att
årsunge inte är med sin kull (SF, BL).

Kaja (31)

Kråka (54)
3/1-23/12
11-4-10 / 9-2-0 / 4-2-2 / 5-2-3
Förekommande vid varje besök på ön i mindre
antal, samtliga månader utom juni. Inga tecken på
häckning på ön. Vanligen rapporterad med mindre
antal, 1-3 ex, undantagandes lite fler 16/1 30 ex
(UU, MU) och 20 ex 16/3 (BB, JH, PH) samt 15/10
då 35 ex var uppe i gles flock söder om Hästhagen, oroliga, fram och åter, inget synligt hot (SF).

Korp (27)
3/1-21/12
8-1-4 / 3-1-0 / 2-1-2 / 3-1-1
Enstaka besökare på vintermånaderna, ensamma
eller parvis. Ibland stannade de till som 23/1 då 2
ex fanns vid ett havsörnsbyte på is utanför ön
(ES). Mot sommaren minskade besöken, 28/5 1
ex jagad av kråkor (SF) och 9/7 en familj med 2 ad
och 4 1K-fåglar vid Drottningviken (SF, BL). Större
mängd sågs 4/9 då 11 ex rapporterats (LL).

3/1-9/5; 13/8-26/12
5-0-7/ 6-3-0 / 0-1-0 / 4-2-3
Enstaka någon gång på vintern men kom fr a med
våren, 23/3 32 ex i Hästhagen (UU) och 10/4 letade 1 ex mossa för bobygge på huset vid bron
(AN). Inga sommarobservationer och i stort sett
ingen rapport mellan 9/5-7/10. Kajorna finns tydligen någon annanstans på sommaren: på Svalan
finns den endast rapporterad totalt 7, 3 och 7 dagar juni-augusti.
Höststräck noterat 15/10 då cirka 300 ex
flög söderut högt pratande, såg behändigt ut (SF).
Den 26/10 12:00 kom en flock med ca 300 ex på
ganska hög höjd flygande mot N (UU) följt av 500
ex åt N kl 17:00 senare samma dag (HW), sannolikt lokalt sträck mot nattplatser. Hästhagen med
48 ex 4/11 (SF).

Råka (4)
Ensam råka sedd 20/3 och 25/3 (LL) samt nordsträckande 14/4 (JR, SF) och 1 2K åt söder 1/5
(SF, BL).

Stare (63)
1/1-26/10
12-1-15 / 12-5-0 / 5-5-6 / 2-0-0
I början av året fanns en del starar på ön, 3-4/1
upp till 75 ex vilket minskade de följande dagarna
minskade till några tiotal fåglar. I Hästhagen sågs
regelbundet följande månader 10-20 ex. Den 9/3
fanns 21 ex, de sågs först födosökande på de få
framtöade gräsfläckarna i hästhagen och därefter
satt de och kvittrade i ett träd vid bron (UU).
Från mitten av mars rapporteras ofta 50100 ex, vanligen fouragerande i Hästhagen. Börjar
slå sig ner, sjunger, den 10/4 härmade en stare
dubbeltrast (AN). Häckning förekommer på ön,
28/5 sågs ca 10 ex flyga fram och åter till minst 4
bon, med skrikande ungar (SF). 7 utflugna ungar
konstateras 13/7 (TK) och 17/7 sågs 50 ex i
Hästhagen (TK). Detta antal var kvar augusti ut,m
sedan minskade antalet till ett fåtal. Sydsträck av
3 ex sågs 26/10 (UU).

Gråsparv (58)

Bergfink (11)

3/1-26/12

10/1-25/3; 25/10

12-2-12 / 8-3-1 / 3-5-2 / 6-2-2
Ständigt närvarande vid servicehuset innanför
bron med några tiotal ex, som mest 50 ex 16/1
(JS,MM, PL). Sång konstaterades 5/3 (SF),
bobygge rapporteras 30/3 (PLÖ) och 10/4 (AN).
Den 15 ex sågs sandbada 27/4 (AN) och 9/7 sågs
resultatet av häckningar på staketet vid vägen rakt
ut, 10 ad med minst 20 pulli, på staketet, nere i
gräset, i buskage (SF, BL).
Enda observation bortom bron var hane och
hona vid Havshuvudet, 28/8 kl 12:00, mycket
orädda, vana vid badgäster. Tog emot bröd och
försvann sedan. (SF, BL). Under hösten svalas lite
färre fåglar vid bron, som mest 15 ex. Sista
observation 26/12 av 1 ex som sjöng (JM).

3-2-5 / 0-0-0 / 0-0-0 / 1-0-0
Sågs och hördes vid olika tillfällen vid P-platsen
under årets första månader, minst 25 ex 12/1 (JR)
och 12 ex 24/1 (OW). Den 23/3 gick det att se cirka 20 ex i en födosökande flock bland ekar i nordvästra delen av Hästhagen (UU). Dessutom en
höstobs av ensam fågel 25/10 (SS).

Grönfink (56)
3/1-26/12

7-2-12 / 12-3-0 / 2-2-6 / 5-1-4
Under vintern rapporteras i allmänhet 1-3 ex men
några gånger lite flera, 11 ex 4/1 (JR) och 10 ex
22/1 (MR). Vanligen troligen runt p-platsen (även
om rapporter sällan anger detta) men också längre ut i ödemarken 4/2 flög 2 ex upp från buskage
Pilfink (13)
på insidan Havshuvudet (UU). Ytterligare små3/1-9/5; 5/8-30/10
flockar med 10 ex sista för våren 25/4 (SA), däref3-1-2 / 3-1-0 / 0-2-0 / 1-0-0
ter mer ensamma eller parvis. Sång kom igång
Inte alls lika frekvent som gråsparv men sågs då tidigt, 14/3 (UU) och fortsatte till 2/7 då 1 ex sjöng
melodiskt och vackert 2/7 vid Kungsviken, alldeles
och då fram till vårens början, 10 ex 3-4/1 (HW,
olikt det vanliga bräkandet (SF). Höstsamling 20/9
DS) och 12 ex 21/3 (ES), för övrigt parvis eller
vid p-platsen med 25 ex (SF), därefter mest enstaenstaka. Därefter försvunnen till inpå hösten,
häckar troligen i närliggande bebyggelse. Alla rap- ka.
porter från P-platsen. Åter på hösten några få tillfällen, bland annat 1K 5/8 vid P-platsen (SF).

12/1-26/10

4

1-0-12 / 11-3-0 / 2-0-1 / 2-0-0
Vid P-platsen 2 ex 12/1 (JR), därefter dröjde det
till 9/3 innan nya bofinkar sågs 3 ex i kanten av
Hästängen (SF). Därefter enstaka med vissa undantag: 10 ex 20/3 (PA), minst 30 ex i en födosökande flock på gångvägen i norra delen. Även
några sjungande i Norra alkärret (UU). Andra
sångplatser Hästhagen, Kungsviken och Havshuvudet. Den 9/4 rapporteras 30 ex (KN). Enstaka
sedda under sommaren, samt 40 ex åt SO 9/9
(HW) och 5 ex 7/10 (UU).
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Bofink (32)

Steglitsdagar Amundön

Mindre korsnäbbdagar
Stora Amundön 2003-2010

Vinterhämplingdagar Amundön
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Steglits (4)

porter under häckningstid. 15 ex vid Strandängen
13/9 (SS) och 9 ex Hästhagen 20/9 (SS) avviker
från allmänna mönstret genom att de var lite fler.

En vinterobservation gjordes 4/1 av 1 ex (AK),
samt tre gånger sedd på hösten med ensamma
fåglar flygande över 9/10 (JN), 6/11 (HW) och
Vinterhämpling (1)
14/11 (CJ). Årligen observerad vid Amundön med
1-4 dagar vanligen på senhösten, 9 av 15 gånger i Den 7/4 sträckte 2 ex åt N (MO). Sedan 2002 har
oktober/november.
arten setts 1-5 gånger varje år utom 2009, vanligen i april (7 dagar), samt i okt/nov (8 dagar).

Grönsiska (15)
3/1-7/10
3-1-4 / 5-0-0 / 0-0-0 / 2-0-0
I Hästhagen fanns 40 ex 3/1 (EO) och den följande veckan sågs en liknande flock till på ön, sågs
bland annat 10/1 i en födosökande flock i alkärret
på norra delen (UU). 35 nordsträckande 20/3 (IO)
och minst 50 ex födosökande i kvittrande i kör i
norra delens alkärr (UU). 2 ex sjöng i närbelägen
aspdunge 2/4 (SF) och 3 ex sjöng vid Bronsåldersboplatsen (AN), sedan sågs den inte på ön på
ett halvår och försvann troligen från ön för att
häcka. Åter 1/10 då 133 ex sträckte söder (KN).

Hämpling (11)
19/4-7/10
0-0-0 / 3-2-0 / 2-1-2 / 1-0-0
Sedd med enstaka exemplar under vår och höst,
ofta i Hästhagen eller vid Strandängen. Inga rap-

Gråsiska (22)
4/1-1/11
1-1-1 / 10-3-1 / 3-0-0 / 1-1-0
Sjungande gråsiskor (brunsiska) 2 ex 7/4 (MO),
ytterligare 4 tillfällen i april bland annat Kungsviken 10/4 (AN) och Norra Alkärret 1/5 (SF, BL). Vid
flera tillfällen i juli noterades sjungande fåglar,
bland anat 10/7 vid p-platsen en sjungande, tre
lockande brunsiskor. Drog över parkeringsplatsen
vid två tillfällen (JM). Den 1/10 10 ex (HW).

Mindre korsnäbb (9)
3/1-30/10
1-0-2 / 0-0-0 / 1-0-2 /3-0-0
En och annan förbiflygande då och då, ofta ensamma men någon gång flera, som mest 5 ex
24/3 (KN), 7 ex åt S 20/9 (SS) samt rekordet för
året 14 ex åt söder 7/10 (SS). Detta år visade sig

åtminstone här på Stora Amundön bli det bästa
1984 (Stig Fredriksson) och 2 ex 16/4 2005
korsnäbbsåret genom tiderna sedan Svalan intro- (Stefan Andersson).
ducerades. Största antalet dagar då arten svalats
på ett år var tidigare 3 dagar!

Snösparv (1)

Domherre (9)
4/1-16/3; 12/10-20/11

Tillfälligt vid norra delen 28/1. Drog sedan vidare
förbi Lilla Amundön (LL).

1-0-2 / 0-0-0 / 0-0-0 / 4-2-0
Här är verkligen domherren en genuin vinterfågel,
borta som den är mer än ett halvår på sommaren.
Ensamma eller parvis och några gånger några
fler: 4 ex 23/10 (LL) och den 1/11 4 hanar 1 hona i
Hästhagen (OBW). Samma uppträdande även
tidigare år: inget fynd mellan 4/4 och 12/10 från
2006. Inte ens årlig, vissa år ( 2006-07) har den
saknats helt och övriga år endast setts en gång,
tills detta år.

Gulsparv (19)

Stenknäck (3)

Sävsparv (19)

Den 22/6 sågs 7 ex, som rapporteras som troligen
en kull (OW), vilket skulle vara första gången som
häckning konstaterats här. Ytterligare obsar mot
årets slut; 25/10 2 ex (SS) och 3 ex 11/12 (HW).
Det framgår inte var observationerna gjordes, men
de flesta observationer av arten genom åren har
gjorts vid P-platsen - som inte direkt ligger på
Amundön.

20/3-13/5; 13/9-7/10

4/1-25/10
2-0-3 / 7-2-0 / 2-0-0 / 3-0-0
Sågs vanligen ensamma eller parvis, den 4/1
sågs årets största samling, 10 ex (DS), 20/3 sågs
7 ex (PA) och 6 ex 7/10 (SS). Sång hördes första
gången 16/3 (AN), sedan ytterligare några gånger
i april och slutligen 2/7 (SF, BL). Inga tecken på
häckning.

0-0-3 / 7-4-0 / 0-0-3 / 2-0-0
Det finns lite vassar på några ställen vid Amundön; vid kanalen satt en sävsparv och sjöng 9/4
(MP). Där sågs också en hane 1/5 (AN). Ett par
sågs på Strandängen 7/4 (BO) och ytterligare en
sångobservation gjordes 9/5 någonstans (DG),
sedan var det inte mer. Fyra månaders sommaruppehåll antyder att arten trots vassen inte häckade här. Sågs på hösten med 3-5 ex i Hästhagen
Lappsparv (1)
13/9 och 20/9 (SS) liksom 26/9 (SF, BL). Minst 1
Noterad 17/9 med 1 ex (PA), tredje observationen ex i vassen utanför Norra alkärret 20/9 (SF).
på platsen. Övriga observationer på Ön 1 ex 4/4

