Stora Amundöns fåglar 2011
Stig Fredriksson

Ganska fiffiga fåglar, dyker (!) och plockar upp
blåmusslor som de slaktar på Kungsvikens tunna is.
De unga lär sig av de gamla och för beteendet vidare.
Gråtrutar i Kungsviken
29 mars 2011

Fåglar på Stora Amundön 2011
Stora Amundön är en fågellokal med många miljöer på ganska liten yta och därav
följande blandade fågelupplevelser. Trafiken är på gott avstånd, morgontimmarna
kan vara mycket stilla. Trots alla förtjänster är det ändå en ganska glest besökt lokal, det framgår när man sätter samman en rapport som denna. Den bygger på observationer på Artportalen Svalan. Lokalen besöktes i genomsnitt ungefär varannan
dag, med stor variation under året. Amundön är en vårlokal, nära hälften av besöken och rapporterna sker i mars-maj. Många kommer hit för att höra första lärkan
och se tofsviporna spela över ängarna. Framför allt gäller detta på sommaren, vilket
leder till få uppgifter om häckande fåglar. Det bör betyda att det kan finnas en del att
upptäcka vad gäller häckfågelfaunan.
Liksom tidigare har observationer med kommentarer och något så när precisa
lokalangivelser prioriterats, ofta har direktcitat använts. De rapportörer som inte
finns med i följande lista har bidragit till alla kalenderuppgifter vid artöversikterna.
Hör av dig om du tycker något, ser något som är fel eller rätt.
Majorna 30/3 2012
Rättad version, det fanns en del småfel och inte hörde du av dig, jag fick fixa det
själv vilket väl inte är mycket att klaga på. Man kan kanske undra om någon mer än
jag läser detta - jag använder faktiskt rapporten själv (se FpV 2012-3). Hör av dig!
Kära hälsningar
Stig Fredriksson
Majorna 23/6 2012
www.naturstig.se
naturstig@comhem.se
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Karta från Svalan: använd den gärna för dina rapporter.

Statistik Stora Amundön 2011
Amundöligan arter 2011
Placering år 2010 inom parentes
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Arter sedda en gång 2011
Alfågel, blå kärrhök, jorduggla, kattuggla,
knipskrake, kustlabb, kustpipare, kustsnäppa, lärkfalk, näktergal, pilgrimsfalk,
rosenfink, skedand, småspov, snatterand, svarthakedopping, svartmes, svartvit flugsnappare, svärta, sävsångare, talltita, trana
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Tofsvipa (10)
Stare (1)
Vitkindad gås (3)
Knölsvan
Gråsparv (2)
Grönfink (5)
Kråka (8)
Gröngöling (4)
Ringduva
Kanadagås (6)

Knölsvan (57)

Grågås (37)

2/1-30/12

22/2-12/11

1-6-10 / 6-7-3 / 3-2-1 / 5-3-10
Genom det rådande isläget fanns få knölsvanar
här på vintern, ibland flög någon förbi; den 19/2
låg 7 ex på isfritt vatten längs västsidan från Havshuvudet söderut till Drottningviken (UU). Den 13/3
fanns 12 ex (BK) och 24/3 fanns 1 ad par i vak S
om bron och 4 ex flög norrut (UU). I Kungsviken
fanns 26 ad och en 2Kfågel 29/3 (SF, BL, BLI).
Samma dag sträckte 2 ex norrut (SF, BL). Den 2/5
fanns 16 ex vid Amundön (BA). Ett par sågs med
6 pulli i Kungsviken 16/6 (BA, BN).
I Kungsviken sågs två kullar 27/7, en kull
längst in i viken med två gräsandstora ungar och
kull med 4 gravandstora ungar ute vid Ryggåsholmen (SF, BL). Kullen med 2 ungar återsågs 23/8,
verkade växa dåligt, betydligt sämre än vid t ex
Torsviken (SF, BL). Den 30/8 4 pulli utanför Hästhagen, Kungsvikens par? (TK). Mot hösten ökade
antalet, 21/10 låg 48 ad + 8 juv söder om bron
nära Amundövik (UU). Resten av hösten sågs
färre men mot nyår samlades en flock i Kungsviken, 30/12 fanns 41 ad, 4 1K knölsvan där (SF,
BL, MB).

0-1-15 / 10-5-0 / 1-1-2 / 0-2-0
Under våren sågs endast ett fåtal grågäss vid ängarna, flest 22/3 då 10 ex sågs beta (PL), följt av 6
ex på nordöstra strandängen 22/4 (UU). Nordsträckande flockar sågs 30 ex 13/3 (LL), 12+2+35
19/3 (SA, SF, LL), 3 ex 23/3 (JSG) och 4 ex 10/4
(TJ, MF). Vårens sista grågäss var 4 ex 18/5 på
Strandängen (BA).
Flera sydsträckande flockar sågs på eftersommaren: 27/7 19 ex (RP), 12/8 9 ex (RP) och
17/9 16 ex (TK). Sista 13 för året sågs 12/11, också sydsträckande (HW).

Sångsvan (10)
1/1-9/4; 28-29/12
1-0-5 / 2-0-0 / 0-0-0 / 0-0-2
Amundön begåvades inte med några större mängder rastande; den 10/3 vandrade en ensam svan
lite vilset omkring utefter gångvägen västerut från
bron, senare sågs den i liten vak vid NO-spetsen
av Amundön (UU m fl). Först 30/3 noteras 4 ex
som rastande på Strandängen (BA, KJ).
Några flockar sträckte över 19/3 5 ex (SA)
och 45 ex (SF, BL), 12 ex utanför Havshuvudet åt
norr den 29/3 (SF, BL, CC). Sista vårobservationen var 3 ex vid Havshuvudet 9/4 (AN). Därefter
inga tills en familj bestående av 2 ad och 4 1Kfåglar sågs i kanalen 28/12 (JH, RN), kvar dagen
därpå i hård västlig storm, i någorlunda lä (SF).

Grågås x kanadagås (12)
10/3-28/12
0-0-3 / 4-3-0 / 0-0-0 / 0-1-1
Hybrider mellan grågås och kanadagås ses då
och då vid Amundön. Under mars och april sågs
en ensam fågel vid flera tillfällen. Den 4/5 sågs 3
ex (DG), bedömdes 14/5 troligen vara samma hybridgäss som var här 2009 (AN) och bestämdes
till troliga 2K-fåglar 15/5 då de dessutom hade
blivit 4 ex (UU). Den 29/12 hade ett gåspar sökt
skydd vid stranden av Hästhagen: grågås + kanadagås med 7 stora hybridungar. Dagen därpå var
de borta (SF).

Vitkindad gås (58)
20/3-24/8
0-0-12 / 18-9-7 / 8-4-0 / 0-0-0
De första 6 sågs 20/3 (LL),. därefter ökade de
raskt och blev som mest 65 ex 31/3. Samtliga betande i hästhagen. En hel del sociala interaktioner
mellan olika par (UU). På den nivån 40-60 ex höll
de sig även om antalet varierade lite. Från den
17/4 sågs endast cirka 20-talet. Första tre par med
4+4+6 mellanstora ungar anlände 14/5 (AN). Den
15/5 sågs 23 pull fördelade på 6 kullar med 5, 4,
4, 4, 4 resp. 2 pulli. De höll till på strandängen och
vid kanalen N om bron tillsammans med sina för-

äldrar (UU). 2/6 noteras 35 ad och 17 1K (AN),
16/6 65 ad och 25 1K (AH), därefter blir snabbt
situationen svåröverskådlig med kullarna mer hopblandade.
Under juli och början av augusti fanns 6080 ex i Hästhagen, som mest 105 ex 23/7 (BK).
Årets fyra sista vitkindade gäss sågs vid kanalen
24/8 (JK, CC).

Bläsand (6)

Kanadagås (49)

Snatterand (1)

5/3-30/12

En flock med 4 ex över Strandängen 29/9, snurrade ett par varv innan de drog mot syd (SS).

0-0-12 / 11-9-2 / 3-2-4 / 3-1-2
I början av mars gjordes observationer av enstaka
fåglar som flög förbi. Det första paret på ön rapporteras 19/3 (SF, BA), 22/3 var de 20 ex (PL).
Efter en vecka minskade antalet till några få fåglar, tills de åter ökade till 12 ex 30/4 (NG). Ungar
sågs 9/5 då 26 ad och 6 pulli fanns i Hästhagen
(JK), 15/5 Två kullar med 5 resp. 3 pulli tillsammans med sina föräldrar och ytterligare 30 ad höll
till på Strandängen norr om Hästhagen. (UU). Under juni fanns här 10-30 ex.
Antalet höll i sig, 27/7 fanns 21 ex i Kungsviken, 7 ex vid Havshuvudet och 4 ex i Norra viken
(SF, BL). Den 17/9 fanns 17 ex på Strandängen
och sträckte 2 ex S (TK). Vid några tillfällen rastade flera än en handfull: 28/10 28 ex (TK) och
24/11 43 ex på strandängen i NO (UU).

Gravand (44)
21/3-27/7
0-0-10 / 16-10-5 / 3-0-0
Första för våren var ett par i kanalen 21/3 (HW),
några dagar senare sågs 2 par och 29/3 7 ex i
Norra viken (SF). Ibland sågs 2 par som 26/4 då
ett par fanns i kanalen och ett par i Hästhagen vid
vattnet (SF). 27/5 sågs ett par i Kungsviken (SF,
BL), den 16/6 ett par vid Strandängen med 11 pulli
(BA, BN). Kullen rapporteras fortfarande ha 11
ungar 29/6 (JM). Paret med 11 vuxna ungar sågs
även vid Norra viken 23/7 (BK) och 27/7 vid Havshuvudet (SF, BL), sista observation för året här.

23/8-5/10
0-0-0 / 0-0-0 / 0-1-3 / 1-0-1
En bläsand sågs med gräsänder söder om bron
23/8 (SF, BL), den 8/9 flög 7 ex förbi Hästhagen
(SS) och 4 ex födosökte på Strandängen vid kanalen 5/10 (JK). Den 3/12 sågs 1 ex (OBW, RP).

Kricka (42)
9/4-30/12
0-0-0 / 1-2-0 / 0-8-7 / 8-4-12
Observerad med 8 ex 1/5 (TJ), ett par sågs i kanalen vid den intressanta tidpunkten 27/5 (SF). Det
är första gången ett par setts här vid en så sen
tidpunkt.
Sågs under augusti med i medeltal 37 ex
per gång, som mest 55 ex 16/8 (EO, JO). Den 9/9
rastade 21 ex, därefter minskade antalet till omkring 3-4 ex. Ofta sågs de i en vattensamling i
Hästhagen, vid några tillfällen under senhösten
sågs cirka 10 ex: 15/10 8 ex i Norra viken (GS),
24/11 4 hanar + 6 honor, födosökte i kanalen N
om bron (UU) och 10/12 9 ex i Kanalen (CC, HW).
Några fåglar sågs ända fram till nyåret.
.

Gräsand (46)
2/1-30/12
1-3-8 / 4-2-2 / 0-5-5 / 6-1-9
Cirka 50 ex låg på isfritt vatten längs västsidan
från Havshuvudet söderut till Drottningviken 1920/2 (UU, HW). Därefter sågs inte så många under våren, 27/3 10 ex spel i Hästhagen (AN), annars mest enstaka och vid några tillfällen ett par.
Den 19/6 sågs åter flera, 30 ex (AJ).
Från mitten av augusti samlades en gräsandflock i kanalen eller utanför Hästhagen, som

Stjärtand (2)

sågs hane+ 3 honor och 8 mycket små ungar vid
Strandängen (AN). Möjligen gick det illa för dem,
2/6 rapporteras hona där utan ungar (AN). Den
26/6 sågs 4 ex (TJÖ), därefter kom ett långt uppehåll i observationer. Först 2/10 sågs 2 ex vid
Havshuvudet (TK) och 15/10 så många som 150
ex vid Stora Amundön (HW).

Denna sparsamt sedda and på Amundön svalades med 2 ex 4/9 (SA) och 1 ex 19/9 (SS). Tidigare har arten svalats här nio gånger.

Alfågel (1)

mest 90 ex 18/8 (HW), därefter minskade antalet
långsamt. I augusti var de i medeltal 45 ex, i september 35 ex och i oktober 24 ex.... Den 30/12
räknades 98 ex i Norra viken (JM).

Skedand (1)

Den 30/12 1 ex (OBW, RP). Fynd nr 8 på lokalen.

Sjöorre (3)

En hona flög förbi parkeringsplatsen 30/8 tillsammans med fyra gräsänder (JK, BO). Femte fyndet En 1K hane rastade i Drottningviken 13/8 (EF) och
på Amundön, senast var 10 par som rastade utan- blev den första sjöorre som svalats här i augusti,
för ön 25/4 2009 (Olof Armini).
den 16/10 sträckte 4 ex mot söder efter att ha rastat en kort stund utanför Drags näsa (HW). 2 ex
rastade vid Drags näsa, nära Stora Torholmen
Vigg (7)
5/11 (LR). Förekomster är ganska jämnt fördelade
över vinterhalvåret med 75% av 49 svalade obser2/1-3/12
vationer oktober-januari från 2001 - det var då den
1-0-0 / 1-0-0 / 0-2-2 / 2-0-1
Isläggning tvingade bort vinterviggarna som ett år första sjöorren rapporterades från Amundön, 3 ex
18/11 (Mikael Forsman).
tidigare var flera än hundra. Den 2/1 sågs 8 ex
(TN, CJ, JSJ, LN) men sedan gick våren med endast en obs av förbiflygande 3 ex 22/4 (HW). Den Svärta (1)
30/8 låg 17 viggar och letade mat utanför HästhaEn observation av 7 förbiflygande ex 19/6 (AJ), vid
gen (JK, BO), i stort sett samma antal var kvar
samma
tid som arten sträckte söderut längs kus14/9 (SF). Senare på hösten finns några observaten på väg till ruggningsplatserna i södra Östertioner av mindre sällskap.
sjön. Detta är den hittills enda sommarobservationen av arten på Stora Amundön och den totalt
Bergand (2)
trettonde sedan 1980. Det är också det största
antal som setts här på en gång.
1 hane + 3 honor, låg och dök ca 400 m S om
bron 27/12 (UU). Hane sågs 28/12 (BR). En art
med ganska ojämn förekomst här, vissa år inte
Knipa (47)
alls, andra vintrar (mars 2006, jan 2009) mer fre2/1-30/12
kvent. Oftast 1-2 ex, max 8 ex 24/1 2004 (Uno
1-3-8 / 4-3-1 / 1-4-2 / 4-2-10
Unger).
Normalt en vinterand här, denna hårda isvinter
täppte till både Kungsvik och kanal men 2/1 sågs
Ejder (34)
100 ex och 20/2 150 ex (HW), anges dock inte var
de var. Kan kompletteras med 220 ex 28/3 på
2/1-30/12
sydsidan av ön i en stor råk (BLI). Följande dag
1-0-6 / 9-6-4 / 0-0-0 / 2-3-3
Den 11/3 rapporteras 30 ejdrar vid Amundön (HW) 30 ex i Kungsviken, sedan mest enstaka - 27/5
och detta var ungefär det antal som ibland kunde sågs 2 hanar, en hona i Kungsviken (SF). Knipa
Frampå hösten flockades knipor i vattnet
ses senare under våren, någon gång i Kungsviken, 22 ex 29/3 (SF, BL) och 16 ex 4/5 i Hästha- utanför Hästhagen, 21 ex 30/8 (JK. BO. TK) och
gen (DG). Oftare rapporteras något par och 14/5 11 ex 17/9 (TK). I Kungsviken som vintertid ofta är

Smålomdagar Stora
Amundön 2002-2011
12

1K sågs 2/9 (BH). Även senare i oktober sågs vid
flera tillfällen 6 honfärgade småskrakar söder om
bron. I Kungsviken låg den 30/12 15 ex (SF, BL).

Storskrake (23)
2/1-24/12

10
8
6

1-1-6 / 1-2-2 / 0-0-1 / 4-1-4
Tillfällig besökare, i vissa fall bara flygande förbi
men 30/3 fanns 10 ex i Kungsviken (KJ). Så sent
som 2/5 sågs ett par i Kungsviken (BA) och en
adult hane rastade vid Strandängen 2/6 (AJ). Ett
par observerat 30/9 (OBW, KW) och 9/10 (JM).
Den 15/10 letade 16 ex mat i Norra viken (GS).

4

Fasan (16)

2

30/3-30/12

0-0-1 / 5-3-2 / 1-0-1 / 2-0-1
Rapporterad 30/3 då 1 ex hördes (KJ), årets första
jan marmaj jul sep nov
rapport, var finns de på vintern? Flera aprilrapporter bland annat två från området vid Hästhagen.
ett populärt övervintringsställe för knipor sågs 8 ex Hane rapporteras med spel från Östra Alkärret
13/10 (UU). Den 24/11 fanns där 45 ex, 27/12 100 14/5 (AN) och 27/5 (SF). Hona observerad vid
Nora Alkärret 23/7 (BK), lockläte hört vid Hästhaex och 30/12 räknades cirka 160 ex i flera olika
gen 26/9 och 3/10 (SS). Slutligen sprang en hona
grupper, svårräknade då de dök flitigt (SF, BL).
in i vassen i NO-delen av norra viken 13/10 (UU).
Efter flera månaders uppehåll hördes fasan på
årets näst sista dag vid Norra viken (JM).
Knipskrake (1)

0

Av denna hybrid mellan knipa och salskrake upptäcktes en 2K+ hane 21/10 strax S om bron, men Smålom (3)
lyfte efter en stund och flög över till Norra viken,
där den var kvar när jag lämnade lokalen (UU). 1 ex sträckte förbi 7/10 (TK) och även 16/10
Andra fyndet i rapportområde Göteborg, även för- sträckte 1 ex åt SV vid Havshuvudet (HW). Den
30/12 låg 2 ex nordväst om ön i Askimsviken (MB,
ra gången 25/1-2/3 1963 var Uno observatör.
SF, BL). Oktoberobsarna var de första av arten
här, mer än hälften av 45 dagar från 2002 har varit
i december-januari. Under perioden har arten svaSmåskrake (40)
lats 1-9 gånger årligen, i medeltal 4,4 gånger/ år.

2/1-30/12

1-2-6 / 9-5-3 / 2-0-1 / 4-2-5
Väl representerad trots isen under vintern utanför
Amundön, 20 ex sågs 20/2 (HW) och i Kungsviken
fanns 29/3 12 par (SF) och 13 ad spelande 16/8
(TK). Därefter minskade antalet; 6/5 fanns 6 ex i
Kungsviken (BA) och 8/6 ett par i Norra viken (SF,
BL). Hona med 2 ganska små ungar sågs utanför
Strandängen 17/7 (SF, BL).
Några dagar senare sågs 14 ex utanför
Hästhagen (TK) sannolikt en kull, och hona med 3

Storlom (2)
1 ex rastade sydväst om Stora Amundö 10/4
(HW). Har på senare år setts 3-5 gånger per år,
oftast utanför Amundön i fjorden, ofta i decemberfebruari. Detta var första gången av 67 fynd som
arten svalades i april. Den 26/9 flög 1 ex utåt i fjorden (SS). Arten har svalats nästan lika många
dagar som smålom sedan 2002, 44 dagar. Den är

Skäggdoppingmax St Amundön
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Gråhakedopping (2)
Födosökande utanför Havshuvudet 2/10 (TK), 1
ex flög förbi Havshuvudet 15/12 (JN). Sedan 1998
21 fynd, nästan årlig med 1-6 dagar i januari,
mars, oktober och december.

Svarthakedopping (1)

21/3 15/3 7/2 1/5 22/3 10/4 3/3 7/4 27/2 4/1 10/4
20012002200320042005200620072008200920102011

ändå inte så vanlig då upp till 10 ex övervintrade
2004-2005, övriga år har storlom setts i genomsnitt 2 dagar/år. Fynden är jämnt fördelade under
åren med 2-3 dagar från oktober till mars.

Smådopping (3)
En stationär Syd-ost om Hästhagen 19/10 (HW).
Sågs slutligen i kanalen 15/12 (JN) liksom i en
gräsandflock söder om bron i kanalen 18/12 (SF,
BL). Andra oktoberobseravationen vid Amundön,
de flesta ses här månad XI-I (19 av 29 svalade
dagar). Årligen sedd 0-7 dagar, snitt 3 dagar.

Skäggdopping (8)

Den 26/4 låg 2 ex i vik innanför Havshuvudet,
sågs senare vid handikappbadet, Lilla Amundön
(OF). Åttonde året sedan 1977 då art svalats, senast september 2008 (Widén, Jyker, Kaiser).
Andra aprilobsen.

Storskarv (32)
2/1-30/12
1-0-4 / 4-2-2 / 2-3-2 / 4-3-5
Några tidiga januariobservationer av enstaka fåglar gjordes innan vikarna frös till. Åter sedd 6/3
med 2 ex (GE), därefter enstaka svalade förbiflygande. Den 10/4 fanns 1 ex i Norra viken (BA)
liksom 26/4 (SF), samt 2 ex vid Strandängen 16/6
(BA, BN). Lite fler på hösten: 23/8 10 ex dels
Kungsviken 3 ex samt här och var utanför Havshuvudet flygande (SF, BL). Den 15/10 12 ex vid
skär väster Drottningviken (GS), sedan enstaka.

Gråhäger (37)
19/3-30/12

0-0-2 / 1-2-0 / 2-6-9 / 8-2-5
Förbiflygande vid Havshuvudet 19/3 (SA) inledde
2/1-30/12
säsongen, därefter några få vårobservationer av
1-0-4 / 1-0-0 / 0-0-0 / 0-0-2
ensamma fåglar. Framemot sommaren sågs flera,
Enstaka individer sedda i fjorden utanför Amundön 2 ad och en 1K 23/7 i Norra viken (BK), samma
men vid några tillfällen flera: 2 ex 30/3 utanför
antal vid Strandängen 30/8 (TK) och 6 förbiflyganHavshuvudet (KJ), 3 ex 11/3 (HW) och 6 ex 10/4 de 17/9 (RS) jämte 4 ex 26/9 (SS) var de tillfällen
(HW). Efter ett mer än halvårslångt uppehåll sågs när fler än 1-2 ex sågs. Den 5/11 fanns 6 ex i Nor1 ex den 10/12 (HW) och 30/12 fanns 3 ex väster ra viken (LR).
om ön (MB, SF, BL). Som vanligt är det första
kvartalet som ger flest observationer. De antal på
Bivråk (2)
50-70 ex som kunde ses här i mars april 20052006 är nu ett minne blott. Kan finnas ett visst
Passerade på sträck NO 23/5 (SS) och sågs även
samband med den påtagliga minskningen vid
21/8 (LL). En art som setts 1-2 dagar från 2005,
andra västsvenska doppinglokaler, typ Torsviken. utom 2008 då den sågs 7 dagar och 2009 då inga
sågs,. Större delen (10) av de 15 dagarna har
legat i augusti och september, på våren är arten
sedd 3 dagar i maj.

Brun kärrhök dagar
Amundön

DUVHÖK STORA AMUNDÖN
1980-2011
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Havsörn (2)

Blå kärrhök (1)

Denna ganska pålitliga vintergäst sågs här 20/2
satt på kobbe långt väster om Stora Amundön
(HW) - troligen alltså egentligen utanför Amundöns domäner. Sågs även 10/3 då en troligen ej
adult fågel, satt vid 10:00-tiden på isen ca 200 m
N om Havshuvudet och åt på ett fågelkadaver
(gråtrut?). Försvann i ett obevakat ögonblick ca
10:10 (UU m fl). Observationen faller inom den
tidsrymd då vanligen havsörn svalas här, under
månad I-III har 86% av de 37 observationerna
sedan 2002 gjorts.

Hane flög förbi Havshuvudet 29/9 (OF). Observation 13, hälften i september.

Brun kärrhök (8)
17/4-1/9
0-0-0 / 3-0-1 / 0-3-1 / 0-0-0
Under tiden 17-25/4 passerade 1 ex tre gånger, i
två fall hona på nordsträck. Resterande fall var en
hane som jagade 2/6 (HW). Även under hösten
kom arten på besök, 14-27/8 sågs 1 ex vid tre tillfällen, årets sista kom förbi 1/9 (EO, JO). Ingen av
höstens fåglar var könsbestämda. På senare år
har besök av brun kärrhök vid Amundön fördubblats flera gånger om, helt i enlighet med artens
ökning som häckande fågel.

Duvhök (4)
2/4-16/10
0-0-0 / 1-0-0 / 0-1-1 / 1-0-0
Hona sträckte åt NO 2/4 (HW), dröjde sedan till
14/8 då 1 ex sågs (LL), liksom 25/9 (HW). Årets
sista duvhök passerade förbi 16/10 (HW), detta är
inte något stamställe för arten. Numera ses den 39 gånger per år (medeltal 5 dagar) och mars är
den månad då den setts flest dagar (8) men förekomsten är ganska jämnt fördelad över året. Enda
månad utan obsar är juni och i juli har den endast
setts en gång.

Sparvhök (15)
9/1-21/10
1-0-1 / 3-0-0 / 1-3-2 / 3-0-1
En av de två rovfågel som ses mest på ön med
endast en observation maj-juli, kan betyda att ingen häckning finns i närheten - eller att skådarbesök är få. Hona konstaterad 16/4 (LL) samt hona
15/7 Hästhagen (BH). Rapporterad födosökande i

Fiskgjuse (13)
2/4-25/9
0-0-0 / 4-2-2 / 0-2-3 / 0-0-0
Anlände 2/4 (LL) - har på senare år först setts just
vid detta månadsskifte även om antalet besök är
för litet för att ge säkra ankomsttider på en så här
sporadisk art. Sedan 2005 har i genomsnitt art
setts 10 dagar/år. Fördelningen på månaderna IVIX är mycket jämn, 11-17 dagar. Dessutom sedd
två dagar i mars. Hälften av årets rapporter talar
om födosökande gjusar men ingen lyckad fångst
har rapporterats. Den 25/9 passerade 1 ex (PA),
så sent har inte fiskgjuse svalats här förut.
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Tornfalk (11)

0
jan mar maj jul sep nov

12/1-26/9

1-0-1 / 1-1-2 / 0-1-4 /
En enda vinterobservation 12/1 (CC), någon januariobs av tornfalk har varit regel sedan 2005, utom
2009. Någon sågs då och då, bland annat jagande
slutet av augusti 28-30/8 (HW, TK), samt sedd på
19/4 (ST, GE). Sydsträck av 2 ex noterat 8/9 (SS)
sträck med 2 ex 19/9 (SS). Den 27/10 sågs ytterlioch av 1 ex 26/9 (SS).
gare 2 på sträck (HW) och årets sista sparvhök
här kom över p-platsen 10/12 (CC).

Ormvråk (14)

Stenfalk (2)

Jagande vid Norra Alkärret 16/9 (BO) och överflygande 16/10 (HW) utgör årets två observationer
1/1-15/10
av denna här ganska sparsamma art: detta var
4-1-3 / 0-0-1 / 0-2-1 / 2-0-0
fynd 13-14 på ön sedan 1999 då arten först sågs.
Januarifynd av ormvråk är numera regel på Amun- Av fynden har 10 varit på hösten, 7 av i septemdön de senaste åren, men nådde nu inte upp till
ber.
fjolårets antal dagar som var 11. Det var hela tiden
en fågel som svalades vilket kan betyda att det
rörde sig om en stationär fågel. Sågs fram till 30/3 Lärkfalk (1)
då 1 ex flög över Strandängen (BA), sedan ingen 1 ex sträckte förbi över Hästhagen i trädtoppshöjd,
förrän 24/6 (HW). Enstaka vråkar sågs på hösten, brydde sig inte om svalflocken, togs först för en
större antal 8/10 mellan kl 9:00-11:00 då 49 ex
stor svala. En man berättade att han sett en mörk
sträckte söderut (LL, HW).
fågel med spetsiga vingar attackeras av mås en

Fjällvråk (2)
Observerad 1/1 med 1 ex (HW, LL) och likaledes
1 ex 29/9 vid Havshuvudet (OF). Fynd 12 och 13
som svalats från Ön, har sedan sekelskiftet setts
fem av åren, en viss periodicitet eftersom artens
häckning påverkas av gnagarår. Inga observationer 2010.

timme tidigare, kanske samma (SF, MM). Fynd 11
på ön, 4 höstfynd samtliga i september.

Pilgrimsfalk (1)
En 2K fågel kretsade 23/5 en stund över området,
drog sedan mot SO (SS). Denna stora falk har
hittills svalats 18 gånger på ön, fynden är ganska
jämnt fördelade men detta var första gången den
rapporteras i maj.

Vattenrall (2)
Denna vassberoende art är inte alltför vanlig här
men sågs 10/4 i norra vassområdet (HW) och
även på samma lokal 22/4 (HW, LL). Tidigare har
arten gjort 8 besök på ön, tämligen jämnt fördelade på årets månader.

Trana (1)

och 1 ex i sundet mellan Amundöarna. (UU). Även
senare i april rapporteras 3 ex 9/4 (JKR, SM) och
den sista för våren sågs 27/5 på stranden i Hästhagen (SF). Kom åter 13/8 med 2 ex (LL), sedan
dröjde det inte förrän de var 15 ex i Hästhagen
(JK, BO) och antalet höll i sig till 8/9 12 ex (SS).
Därefter nere på små antal igen 2-4 ex och sista
veckan 1 ex: 19/9 sågs årets sista exemplar på
Ön (SS).

Hördes locka bortåt Hästhagen 26/4 men tät dim- Ljungpipare (7)
ma omöjliggjorde direkt observation (SF, BA). Tra18/5-9/10
na har sedan 2003 svalats i snitt 1,7 dagar/år, i
0-0-0 / 0-1-0 / 0-5-0 / 1-0-0
vanliga fall 1-2 dagar.
Den 18/5 fanns 1 ex i Hästhagen (BA). Följt av
några strödda höstobservationer av enstaka ljungStrandskata (27)
pip. 4/8 rastade 1 adult fågel på Strandängen (BA,
SF), 13/8 sågs höstens största antal, 2 ad och en
11/3-14/8
1 1K (EF). Den 9/10 sträckte höstens sista åt sö0-0-3 / 14-8-2 / 3-1-0 / 0-0-0
der över Strandängen (JM).
Första strandskatorna, 8 ex sågs 11/3 (HW),
sedan sågs här i genomsnitt 5 ex vid besök,
någon gång 10 ex, flest 30/3 då 25 ex fanns på
stranden söder om bron (KJ). Minst 100 ex nordsträckande sågs 30/4 och dessutom 18 ex
rastande på skär norr om badviken (JN).
Några av dessa kanske var de 15 ex som
sågs i Hästhagen 2/5 (BA), sedan sågs i maj och
juni ett par på ängarna norr och söder om bron,
någon gång en extra fågel och 16/6 fanns här 3
par (AH). Ingenting tyder på att arten häckade på
Ön, den 6/7 sågs 4 ex i Hästhagen men drygt en
månad senare sågs den sista 14/8 på samma
plats (TK).

Kustpipare (1)
1 ex sträckte söderut 17/7 (LL). Arten är sedan
2004 nätt och jämnt årligt förekommande här, har
tidigare setts 13 dagar, hälften i augusti, övriga juli
-oktober.

Tofsvipa (66)
8/3-5/11

0-0-17 / 22-7-2 / 5-7-5 / 0-1-0
Först rapporterad med 6 ex 8/3 på norra strandängen (HW), därefter regelbundet sedd med 2-4
spel först rapporterat 13/3 (JM). Den 26/3 dock
Mindre strandpipare (5) ex;
11 ex (BA). Medeltal både i mars och april var 3,6
Sågs först 19/4 (LC) med 1 ex, efter den 2/5 sågs svalade exemplar. Kan tyda på två häckande par,
vilket verifieras av rapport 18/4 1 par på Strandett par vid Hästhagen (HW). Detta par stannade
dock inte så länge: sista gången de svalades var ängen i norr och 1 par Hästhagen, sistnämnda par
hade bo med 4 ägg (UU).
den 12/5 (LL).
Spel rapporterat, det andra för säsongen
15/5 (JM). Inga ytterligare uppgifter om ruvande
Större strandpipare (24) fåglar eller ungar, men 15/7 ses 2 1K (BH). Sedan
ökar antalet, 18/8 räknas 30 ex (HW) och 23/8
28/3-19/9
finns 12 1K fåglar i Hästhagen (SF, BL). Därefter
0-0-4 / 4-1-0 / 0-5-10 / 0-0-0
Första sågs 28/3, detta datum senare än det varit trappas antalet ner, 14/9 svalas 8 ex på Strandtidigare på detta sekel men med få observationer ängen (SF), vilket blir årets näst sista vipor här. En
spelar slumpen också in. Denna första dag sågs eftersläntrare ses på Strandängen 5/11 (LR).
Andra novemberfynd på platsen, första kom 24/11
paret av 5 svalare, fanns kvar dagligen till 30/3
och vart 4 ex 31/3 3 ex på stranden i Hästhagen 2007 (Birger Kaiser).

Kustsnäppa (1)

Dvärgbeckasin (4)

1 ex rastade 13/9 (HW). Detta var fynd 14 på Ön,
fynd har tidigare skett 1 dag i juli, 7 dag i augusti
och 5 i september.

29/9-4/10

Småsnäppa (3)

Den 29/9 fanns en i Hästhagen samt en på Norra
strandängen (SS), den 3/10 var ett ex på Norra
Strandängen och ett ex på Södra (SS).

Enkelbeckasin (22)
Tillfälligt rastade 4 ex 14/5 (PA), vilket var första
vårfyndet på lokalen. Sågs även på hösten med 2 31/3-27/12
ex 30/8 (JK, BO, TK) och en 1K 8/9 (SS). Tidigare 0-0-1 / 3-0-0 / 0-5-5 / 5-2-1
12 fynd, samtliga i augusti-september.
Tycks inte vara häckande här men spelade på
förmiddagen 9/4 (JKR, SM). Dock borta fyra sommarmånader. Sågs på hösten vid kanalens stränMosnäppa (2)
der och i Hästhagen, stöttes upp på vandringar
Rastade med 2 ex 13-14/8 (LL). Tidigare förelig- över Strandängen. Högsta noterade antal 4 ex
ger sju fynd 1991-2010 i maj och augusti.
13/8 (LL) och 6 ex 29/9 (SS).
Spovsnäppa (4)
En adult hane rastade 10/7 (PA) och sågs även
senare på dagen (TK, JN, KO). 22/8 rapporteras 2
ex Hästhagen (HF), dagen innan fanns 1 ex (LL)
liksom 27/8 (HW). Svalad 15 dagar 1998-2010, juli
8 dagar, augusti 4 och september 3 dagar.

Kärrsnäppa (21)
17/7-3/10

Morkulla (4)
18/4-11/6
Rapporterad 18/4 och 2/6 (HW), dessutom sedd
med spelflykt både 20/4 kl 20:00 (JKR) och 11/6
23:00 (HW).

Myrspov (3)
4 ex sågs 1/9 (EO, JO), dagen därpå var 2 kvar
(BH). 1K fågel letade mat 17/9 (RS, LL). Numera
årlig gäst med några dagars observation med undantag av 2010 då en trio blev kvar här länge.

0-0-0 / 0-0-0 / 1-5-13 / 2-0-0
Inga vårobservationer utan de första som sågs
kom 17/7, 4 ex på stranden i norra delen av kanalen (SF, BL). Ofta närvarande, med några exemSmåspov (1)
plar, den 30/8 cirka 15 ex i Hästhagen (TK) och
4/9 18 ex (SA). Avslutning med 3 1K 3/10 i Häst- En observation då 4 ex sträckte O 7/5 tidigt på
hagen (SS).
morgonen (HW). Tidigare konstaterad 12 gånger
1992-2010 varav 3 dagar i april och 9 dagar i maj.

Brushane (12)
24/4-11/9

0-0-0 / 1-0-2 / 0-5-4 / 0-0-0
Först sedd 24/4 med 1 ex (SJ), därefter först 16/6
5 ex Praktdräkt. På vadarstranden mellan Stora
och Lilla Amundön (AH). Sedd då och då under
hösten, 2 1K 22/8 (HF), 4 1K Hästhagen 8/9 (SS)
och 6 ex, årets största antal 9/9 (SL).

Storspov (11)
3-23/4
0-0-0 / 11-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0
3 ex flög förbi 2/4 (DK), vilka följdes av ett antal
sträckande flockar i april. Totalt passerade 389 ex
på 9 dagar 10-23/4; största totalantal på en dag
var 82 ex 21/4 (HW) och 75 ex 23/4 (LL). Storspov
-sträcket över Amundön sista halvan av april upp
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Grönbena Amundön
2002-2011

Glutt ankomst Amundön
Noll = medel 28/4

-15
repas varje vår och noteras någorlunda; årets totalantal är dock inte rekord; både 2005 och 2009
passerade mer än 400 ex på nordsträck de två
sista veckorna i april.

Drillsnäppa (5)
14/5-21/8

Svartsnäppa (5)
25/6-27/10
Noterad 4 gånger dels sträckande, men också
rastande i Hästhagen, 2 ex 30/8 (TK). Numera en
årligt svalad gäst vanligen i ensam eller parvis,
liksom i år enbart på återsträcket med något enstaka undantag. Slutligen hördes lockläte 27/10
(HW). Tredje oktoberfyndet på ön, även år 2005.

Rastade mycket kort vid bron 14/5 (AN) och sågs
även 20/5 med 2 ex (RP). Några iakttagelser gjordes också 22/7-21/8 av 1-2 ex (TK, LL). Sedd to- Gluttsnäppa (37)
talt 45 dagar sedan 2003, 2-4 dagar/år, efter 2008 19/4-20/10
7-13 dagar/år. Årets frekvens som synes ett un0-0-0 / 4-1-0 / 4-11-13 / 3-1-0
dantag.
Först sedd 19/4 (ST, GE, SK) vilket är den näst
tidigaste kända ankomsten på ön. Liksom hos
många andra flyttfåglar har ankomst förskjutits
Skogssnäppa (8)
också hos glutt, åren 2008-2010 stannade för31/3-30/8
ändringen av, då svalades de första gluttsnäpporna här runt 1/5. Sågs nu några gånger i april fram
0-0-1 / 3-0-0 / 1-3-0 / 0-0-0
till 2/5 2 ex Hästhagen (BA), åter 10/7 1 ex Norra
En kort visit vid vattenpöl i Hästhagen 31/3 var
Viken (JN, KO). Sedan en allmänt förekommande
årets primör (UU). Sågs därefter vid ytterligare
några tillfällen med 1 ex utom 22/8, då 5 ex svala- besökare, hälften av gångerna ensam men ibland
des (DG). Årets tv sista fåglar sågs 30/8 (JK, BO). flera, som mest 7 ex 23/8 ensamma/parvis

Strandängen, Hästhagen, Kungsviken, Norra
viken (SF, BL). Den 11/9 sågs 1K fågel (BH)
liksom 29/9 (SS). Kvar till 3/11 (SB, JNI) - tredje
novemberfyndet genom tiderna. Räknat från 20032009 infaller dock sista dagen med gluttsnäppa
lite hur som helst, antalet observationer är dock
blygsamt.

Grönbena (8)
7/5-13/8
0-0-0 / 0-2-0 / 0-6-0 / 0-0-0
Observerad på vårsträck rastande 7/5 (HW) och i
Hästhagen 18/5 (BA), samt på hösten 13-28/8
med 1-2 ex. Den 23/8 2 1K i den lilla dammen i
Hästhagen (SF, BL). Arten har nu svalats 59 ggr
på ön, 59% av dagarna i maj och augusti. Första
svalade är först från 2002.

Rödbena (46)
28/3-11/9
0-0-3 / 21-10-3 / 2-4-3 / 0-0-0
Minst 3 ex sågs för första gången denna vår 28/3
(EO, JO). Sågs runt kanalen och på ängarna med
2-3 ex, 8/4 4 ex vid vattnen i Hästhagen (OBW),
vilket antal höll i sig till 13/4 då 5 ex sågs i Norra
viken och norra delen av kanalen vardera ett par,
samt 1 ex Hästhagen (SF, BA).
Den 18/4 rapporteras 8 spelande (SS), 26/4
6 ex i spel ett par vid kanal, en ute vid Norra viken,
senare sågs några i Hästhagen totalt cirka 6 ex
oklart hur fördelade över ängarna, flög runt. (SF,
BA). Den 15/5 sågs 6 ex i Hästhagen och på
strandängen N därom, troligen minst 3 par (UU).
Den 27/5 ett oroligt par Hästhagen (SF) och
parning Strandängen (PL). Sedan sågs bara
enstaka, inga konkreta bevis på häckning. 4 ex
18/8 (HW) och de 2 siste 11/9 (BH).

Kustlabb (1)
Den 15/10 sågs ett ex vid Drottningviken. Ljus fas,
svart båd vid vingens bakdel. Tvingade gråtrut att
kasta upp föda (GS). Andra fyndet på lokalen, första sågs 18/9 2010 (Patrik Axelsson).

Dvärgmås (4)
En 1K höll till i kanalen 13/9 (HW). De hårda decemberstormarna drev in ytterligare några, 9/12
sågs 1 ex i Norra viken (MF), 10/12 flög 1 ex förbi
Strandängen 10:30 (CC) och ytterligare 2 ex en
timme senare (HW). Den 15/12 sträckte ett ex
förbi Havshuvudet, nära adult - svarta vingundersidor, kvardröjande teckning på vingovansidan (JN).
Från 2005-2010 finns 8 fynddagar på lokalen.

Skrattmås (41)
10/3-24/12
0-0-9 / 6-9-3 / 3-4-1 / 4-0-2
Första svalade skrattmåsen passerade 10/3 i
sommardräkt, överflygande mot NV (UU m fl).
Först 21/3 sågs lite flera, 30 ex (HW) och 2/4 sågs
också 30 ex (MR). Den 10/4 passerade 765 ex åt
N (TJ, MF). Under hela våren fanns inte fler än
halvdussinet fåglar på Strandängen och i Hästhagen, 26/4 dock 10 ex i Norra viken (SF) och 20 ex
27/5 (SF). Litet sydsträck 20 ex 28/7 (BB, AA).
Första årsungen rapporteras 14/8 i Hästhagen
(TK). Den 14/9 8 ad, 2 1K i Hästhagen (SF). Sedan enstaka, fram till julafton.

Fiskmås (32)
10/3-15/12

0-0-9 / 5-6-3 / 3-2-0 / 0-0-4
Först sedd med 1 ex 10/3 (UU m fl), den 21/3
fanns här 11 ex (HW) och 22/3 sträckte 3 ex
norrut (RP). Normalt fanns här sedan i snitt 5 ex
Bredstjärtad labb (2)
per besök, lite fler 2/4 20 ex (MR) och 20 ex 9/4
Denna för Amundön nya art sågs 9/12 då en 1K
(SM). Ytterligare sträck med 10 ex åt N 10/4 (TJ,
fågel kom på låg höjd över strandängen, landade MF).
ett kort ögonblick i kanalen innan den fortsatte mot
Resten av våren en handfull närvarande,
Skintebohamn (MF), dagen därpå upptäcktes 2 ex 27/5 10 ex (SF) och 26/7 20 ex (BB). 2 1K 22/7
flygande över Hästhagen precis som jag ska släp- födosökande i Hästhagen (TK). De sista för
pa området ur sikte. Drar bort mot Skintebo bryg- hösten i Norra viken 1 ad + 1 1K 23/8 (SF, BL),
gor och vidare mot Haga Kile (LL).
därefter en lång paus till i mitten av december.
Mellan 3/12 sågs en 1K (TK), 9-11/12 2-3 ad (MF,

JM) och slutligen 1 ex 15/12. Dessförinnan har
sågs i december. 8-10/12 sågs upp till 10 ex
fiskmås svalats 5 dagar i december, hon har hittills utanför ön, bland annat 5 i Norra viken 9/12 (MF)
inte varit en typisk vinterfågel här.
och 2 i Drottningviken 10/12 (CC). Den 11/12
fanns 2-3 ex vid Strandängen (JM, JN) och 15/12
var det ett formidabelt sträck med 44 ex som kom
Silltrut (2)
inifrån badviken och strök över klipporna (2h, JN).
I Kungsviken fanns 27/12 5 kringflygande
Den 19/3 2 ex vid Gula skären Gula skären, drevs
sedan bort av en havstrut (SF, BA). Näst tidigaste ad varav en tillfälligt slog till på östra stranden
vårfyndet. Dessutom sedd och svalad 22/8 (DG). samt 1 1K som födosökte simmandes utanför
vasskanten i vikens NV-hörn (UU). Kan vara den
ungfågel som sågs 30/12 (SF, BL).

Gråtrut (43)
2/1-30/12

3-5-8 / 2-4-3 / 2-1-1 / 4-2-8
Redan 2/1 sågs 30 ex (SP, BJ), ett antal som
senare under året bara skulle överträffas 10/12 då
40 ex rastade på Strandängen (CC). Genomsnitt
svalade på totalt 54 besök var 6,9 ex.
Den 29/3 hade 19 gråtrutar i norra
Kungsviken samlat på sig många blåmusslor och
lagt upp på is och bröt sönder, de dök och
plockade upp musslorna! (SF). 27/7 hade en trut
fått tag på en liten tångkrabba som den lade på en
strandklippa varvid den snabbt smet iväg ner mot
stranden. Blev dock varje gång infångad och så
småningom likviderad. (SF, BL). Första årsunge
sågs samma dag i Norra viken med adult (SF,
BL). Den 14/9 fanns i Hästhagen 8 ad med 8
yngre fåglar, 3K- (SF).

Havstrut (28)
2/1-30/12
1-2-7 / 3-2-3 / 2-0-0 / 1-2-5
Sågs i små antal en stor del av året, ensamma
fåglar i hälften av fallen. Den 28/7 rapporterades 5
ex (BB) och 2/1 10 ex (SP, BJ). Ingen direkt häckning i området men 27/7 fanns i Hästhagen en
adult fågel som följdes av en årsunge, som gnällde hela tiden (SF, BL).

Tretåig mås (8)
16/10-30/12
0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0 / 1-0-7
Inte så ofta sedd här men årets blåsiga avslutning
gjorde att denna havsmås hamnade på listan, inte
bara på utsidan av ön. Den första sågs dock cirka
100 m väster om Amundön 16/10 (HW), övriga

Silvertärna (4)
Den 4/5 sågs 1 ex vid Strandängen (DG), den 9/5
flög 1 ex förbi ön (JK). 2 ex födosökte i Kungsviken 19/6 (AJ), och slutligen sågs 12 ex över kanalen 11/10 (IV).

Fisktärna (28)
15/4-19/9
0-0-0 / 10-9-5 / 1-0-3 / 0-0-0
Rapporteras hela våren vanligen med ett par, 30/4
en passivt på en sten i viken, en fiskande (JN).
Ibland utanför Hästhagen ibland vid Norra viken.
Den 18/5 blev de fler, 6 ex (BA) och 27/5 minst 10
ex, fiskade, långvarig uppvaktning i flera par, samtidigt som någon flög iväg med fisk utåt öarna från
kanalen, tycks vara ett kollektivt fiskeställe (SF).
Adult med en 1K fiskade i kanalen 14/9 (SF) och 2
1K-fåglar sågs vid Strandängen 19/9 (SS).

Kentsk tärna (9)
15/4-19/9
0-0-0 / 7-0-1 / 1-0-0 / 0-0-0
Passerade förbi med ensamma fåglar men påfallande ofta par, 5 av dagarna. Den 18/4 4 ex (BM).
Den sista sågs i Norra viken med fisktärnor 19/9
(SS).

Sillgrissla (18)
17/8-30/12
0-0-0 / 0-0-0 / 0-3-2 / 5-2-6
Flertal observationer under höst och vinter, den
första sågs 17/8 i Askimfjorden, verkade vara i
dålig kondis (BÅS). Ofta rapporterad från fjorden

Spillkråka St Amundön

(HW).

Ringduva (51)
2/1-28/12

12

5-3-8 / 4-5-1 / 2-4-3 / 6-3-7
Vinterobservationer av 1-2 ex fram till 11/3 då 10
ex sågs (HW). Spel från några 10/3 (UU, CC).
Rapporter om spel var få, totalt 6 10/3-27/7 och
mellan 14/5 och 4/8 endast svalad 4 dagar - är
arten alltså inte häckfågel på ön? Den 8/10 sträckte 250 ex S på en timme (HW), senare under hösten enstaka men vid några tillfällen flera: 35 ex
24/11 och 56 ex 27/12 vid båda tillfällen satt de i
ett par ekar i Hästhagen (UU).
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Gök (4)

0

Spel hördes 14/5 (AN), från södra delen av ön 8/6
(SF, BL) och 16/6 AH). En höstobservation av förbiflygande 3/8 (HW).

jan

apr

juli

okt

väster om ön, vanligen enstaka men 16/10 sågs 9
ex (HW) liksom 10/12 10 ex (HW) och Kungsviken Kattuggla (1)
1 ex 23/8 (SF, BL). I Kanalen fanns 1 ex 13/10
1 ex spelade samtidigt som ett ex vid Järkholmen
(SF). 2 ex Norra viken 21/10 (SS), trots vinterdräkt
21/1 kl 17:00 (TK).
kunde man tydligt se att det var en fågel i den
ovanliga ringvia-formen. Den låg längst in i Norra
viken på grunt vatten och ägnade mycket tid på att Jorduggla (1)
putsa sig trots inga synbara oljeskador (UU).
Den 12/5 1 ex (LL).

Tordmule (5)

Nattskärra (2)

Sågs utanför ön, först 16/10 med 2 ex (HW) och 2
ex vid Drags näsa 5/11 (LR), sedan 1 ex vid flera Spelande fågel noterad 1/6 och 11/6 (HW).
tillfällen 11-30/12.

Skogsduva (4)
Anländer tidigt, redan den 14/3 flög 7 ex förbi (SJ).
Den 9/4 sågs ytterligare 2 ex (EF). En enda spelnotering gjordes på denna ö där arten häckade för
20 år sedan (Tre vårar på Stora Amundön. Göran
Jansson FpV 1992-03). Det var 24/4 (SJ). Höststräckande ensamfågel passerade åt S 8/10

Tornsvala (8)
15/5-28/7

0-0-0 / 0-3-2 / 3-0-0 / 0-0-0
Den första för året flög omkring över södra delen
av Hästhagen 15/5 (UU), sågs även vid Strandängen med 1 ex 29/5 (PN). Vid Båthamnens pplats 12 ex 2/6 (AN) och 19/6 och 22/7 30 ex födosökande. Sista för året var 3 ex 28/7 (BB, AA).

Gröngöling (53)
21/1-30/12
2-5-8 / 14-4-4 / 5-3-3 / 2-1-2
Observerad 42 dagar mars-juli, vid Hästhagen (5),
Norra Alkärret (3), Kungsviken (2), Södra Alkärret
(2), Bron (1) och Båthamnen (1). Vanligen svalas
endast 1 ex, vid 7 tillfällen 2 ex. Spel vid 14 tillfällen 29/1-19/6 antyder att arten kan vara häckfågel
på ön, detta har dock med säkerhet konstaterats
endast en gång, 2006 (Uno Unger, Aimon Niklasson). En adult med en 1K hona sågs 23/7 (BH).
Hördes från Norra Alkärret 27/7 (SF, BL) där arten
tidigare år setts hacka bohål. Den 23/8 noterades
2 ex, dels vid Ekbackarna vid Hästhagen och dels
Inre Kungsviken (SF, BL).

Spillkråka (3)
Under åren 2005-2011 svalad årligen med i medeltal 6 (3-10) dagar, av totalt 40 dagar var 25% i
januari och lika stor andel i mars-april. Årets rapporter faller inom nämnda grupp: 1 ex 30/3 (KJ)
och 1 ex 9/4 /EF). Dessutom 33% i septemberoktober. Några få sommarobsar tyder trots allt inte
på att arten är annat än besökare utom häckningstiden. Den 1/9 1 ex (EO, JO)

Större hackspett (36)
2/1-30/12
4-4-7 / 10-4-1 / 0-2-1 / 2-0-1
Sågs upprepade gånger främst under tidig vår, de
få gånger där lokal angivits dominerade Norra
Alkärret (5). Oftast enstaka men 26/2 rapporteras
4 ex (DG) liksom 24/4, i par (SJ). Enda trumning
svalad 18/4 (UU). Den 29/3 sågs en hane i äldre
bohål, såg ut som om den sög i tidigare gjorda hål
kan den oxå vara sapsucker?? (AN). Bo med gastande ungar fanns i tall inne i Centralskogen söder
om Norra Alkärret 27/5 (SF) och likaledes 31/5 i
Södra Alkärret (SK).

Mindre hackspett (5)
1-1-3 / 0-0-0 / 0-0-0 / 0-0-0
Endast svalad under senvintern; tveksamt om den
häckat detta år. Rapporter med lokalangivelse
talar om födosökande hona höger om Hästhagen

(SPN, IP) samt hona på ek i Norra Alkärret 29/3
(SF, BL).

Sånglärka (28)
10/3-5/11
0-0-12 / 4-3-0 / 1-1-2 / 4-1-0
De första 4 ex kom 10/3 och flög, och slog sig ner
på höger sida om bron om man kommer från parkeringen ca:30 meter in på ängen (JK). Flera sågs
11/3 12 ex (HW) och sång hördes 19/3 i Hästhagen (SA). Även senare hördes sång i Hästhagen
och vid Strandängen, detta är en av de ganska få
lärksångplatserna i trakten. Sista sång 23/5 (SS).
Sågs i allmänhet med 1-2 ex, 3/10 3 ex Strandängen (SS) och de två sista 5/11, en vid Drags
näsa och en vid Strandängen (LR).

Backsvala (3)
En raritet eftersom det är långt till närmaste koloni.
Den 12/5 sågs 2 ex (LL), den 13/8 10 ex (LL) och
även dagen därpå 2 ex (HW).

Ladusvala (38)
21/4-3/11
0-0-0 / 6-9-2 / 5-6-8 / 0-2-0
Vårens första ladusvala 21/4 över Kanalen
(OBW), 3 nordsträckande 26/4 (SF, BA), snart
fanns ett permanent bestånd som födosökte över
Hästhagens kortbetade gräs: 10 ex 15/5 Ca 10 ex,
födosökte i södra delen av hästhagen i lä för SVvinden (UU), 40 ex 27/5 En del över ängar, minst
40 ex (SF). Den 27/7 sågs 40 ex som flög omkring
lågt över Hästhagen, huvuddelen av dem var 1K
fåglar (SF, BL).
Den 4/8 över både Strandäng och Hästhage, ofta lågt nästan nere i gräset, minst 40-talet.
Landade på gångvägen i Hästhagen och på ängarna, många av dem 1K (SF, BA). Den 14/9 40 ex
de flesta svärmade lågt över en vattensamling i
Hästhagen (SF). Den 17/9 50 ex åt S, till och från
under morgonen i grupper om 5-10 st (LL). Den
3/11 sågs 1 ex som födosökte länge vid gräsängen ute vid havshuvud. (SB, JNI). Näst senaste
fyndet på Amundön, sågs 11/11 2009 (Lars Lundmark).

Sädesärla till Amundön Noll =
25/3, medeldatum
15

10

re, 22/4 födosökande cirka 15 ex både N och S
om gångvägen västerut (UU). Sedan försvann de
för våren men 1 ex sågs 19/6 någonstans på ön i
lämplig biotop (AJ). Det var åttonde junifyndet genom tiderna här. Försvann sedan för att återkomma i slutet av augusti med enstaka, i september
flera och från 19/9-7/10 konstant mellan 10-50 ex,
högsta antal 25/9 (HW).

Skärpiplärka (6)
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19/3-16/4; 17/8-2/10
0
2002 2004 2006 2008 2010
‐5

‐10

0-0-1 / 2-0-0 / 0-2-0 / 1-0-0
Rapporterad från Havshuvudet 19/3 (SA) och 2/10
(TK) och däremellan från Amundön utan närmare
detaljer men troligen i de yttre delarna av ön och
alltid i enstaka exemplar.

Gulärla (19)
21/4-25/9

0-0-0 / 1-1-0 / 0-11-6 / 0-0-0
Märkligt nog endast noterad två dagar under våren, därav 20 ex 11/5 (LL). Lite fler gånger sedd
Hussvala (18)
under hösten, under en koncentrerad period 13/83/5-14/9
20/8 rastande med 25-50 ex i Hästhagen, den
0-0-0 / 0-7-1 / 5-3-2 / 0-0-0
27/8 sedd på sträck med 100 ex (0,6h, HW). ResAnlände i början av maj, 3/5 1 ex (LL) och blev
ten av hösten sågs ett ensamt ex några gånger
snart flera, 40 ex 23/5 (SS). Ganska markant som- bland annat vid vattensamling i Hästhagen 14/9
maruppehåll 30/5-17/7 med endast en observation (SF) och 17/9 1 ex utan stjärt (LL).
19/6 (AJ). Desto fler på hösten, 70 ex 14/8 (HW).
Sista fågel för året på ön sågs över en vattensamForsärla (3)
ling i Hästhagen 14/9 (SF).

Trädpiplärka (3)
Noterad vid några tillfällen under höststräcket:
14/8 vid Hästhagen (TK), 27/8 (HW) och 25/9
(AE), samtliga fall med 1 ex.

Ängspiplärka (37)

Den 25/9 sträckte 1 ex in från havet vid Drottningviken (JE, AE). Den 3/10 och 21/10 sträckte 1 ex
söderut (SS).

Sädesärla (49)
22/3-20/10

0-0-2 / 14-7-2 / 3-7-12 / 2-0-0
Ankom 22/3 (SF, TN) vilket är 3 dagar tidigare än
19/3-21/10
medelvärdet för ankomst 2002-2011. Trenden är
0-0-4 / 12-0-1 / 0-3-9 / 8-0-0
annars att sädesärla kommer något tidigare nu än
Sågs först 19/3 då 6 ex sträckte norrut över Havs- i början av den perioden, men skillnaden är inte
huvudet (SA), följande veckor enstaka bland annat mer än ett par dagar och är starkt beroende av
i Hästhagen 8/4 3 ex (LR, MR). Ökade sedan, 10 slumpen på ett så relativt sporadiskt besökt ställe
ex 10/4 Strandängen (TJ, MF) och cirka 30 ex på som Amundön är. Under våren svalas sedan
strandängen i norr 18/4 (UU). Några dagar sena- enstaka fåglar, 1-4 ex, men 19/4 blev de 25 (ST,

GE) och 26/4 10 ex (SF, BA) för att sedan återgå
till endast 1-2 ex. Inga ungfåglar rapporteras, men
på sommaren sågs ärleflockar främst i Hästhagen:
27/7 30 ex (SF, BL), 40 ex 4/8 (SF, BA) och 50 ex
23/8 både i Hästhagen och på strandängen men
också lite varstans på ön, minimisiffra (SF, BL).
Den 14/9 fanns cirka 30 ex lite varstans på
klippta och välbetade ängar och efter stränderna
(SF), 19/9 20 ex i Hästhagen (SS). Den 29/9
sträckte 4 ex S (SS). Sista för året var 2 ex 20/10
(JK, BO) vilket är den näst sista datum arten setts
här. En sädesärla av engelsk ras sågs 30/3 (SJ)
men har ännu inte godkänts av Rrk då rapport inte
inkommit.

Sidensvans (3)
Den 2/1 sågs 6 ex på ön (TN, CJO), därefter dröjde det til senhösten 3/11 15 ex (JNI) och 24/12
(JR). Trädpiplärka

Gärdsmyg (16)
2/4-30/12
0-0-0 / 7-2-1 / 2-0-0 / 1-1-2
Frånvarande under första vintern, sedan svalad
främst i april, sjöng vid Norra Alkärret 13/4 (BA)
och 26/4 (SF) samt söder om detsamma 18/4
(UU). Sjöng även inne i skogen bortanför Hästhagen 17/4 (TE) och 27/7 (SF, BL) samt vid Havshuvudet 28/10 (TK). Andra vintern sågs den lite mer;
bland annat 30/12 vid Norra viken (JM).

Rödhake (21)
28/3-30/12
0-0-1 / 6-2-2 / 1-0-0 / 3-3-3
Inga vinterobsar, första sågs 28/3 (EO, JO), första
sång 9/4 då också 10 ex rapporteras (JKR, SM).
Sista sång 27/7 då 1 ex sjöng i Södra alkärret, en
sågs vid Kungsviken (SF, BL). Sedan sedd med 12 ex; dock rapporteras 5 ex 3/11 (JNI). Trots att
art inte sågs under årets första månader var den
ofta sedd under årets sista, med 1 ex/rapport.

Näktergal (1)
1 ex sjöng mitt på dagen vid P-platsen 18/5 (BA).
Har konstaterats här endast tre gånger tidigare,
senast 25/5 2004 (Thomas Karlsson).

Rödstjärt (15)
18/4-25/9
0-0-0 / 4-6-0 / 1-3-1 / 0-0-0
Sjungande rödstjärt 22/4 (HW) liksom vid några
tillfällen senare i maj, bland annat Hästhagen 15/5
(JM) samt 31/5 vid grinden längst upp i Hästhagen
(OBW). Totalt 6 ex rapporterades 7/5 (HW) och på
sensommaren 27/7 2 ex vid och på staketet över
bron, en ute i buske i Hästhagen (SF, BL).

Buskskvätta (14)
29/4-25/9

0-0-0 / 1-4-0 / 0-6-3 / 0-0-0
Rapporterad i Hästhagen 29 april, några dagar
Järnsparv (13)
senare än medeldatum 2005-2011 som är 26/4.
22/3-29/9
Arten tycks inte förändra sin ankomst, i motsats till
0-0-1 / 7-1-1 / 1-0-2 / 0-0-0
ett flertal andra flyttande småfåglar vilka kommer
Vårens första badade i en vattenpöl på vägen ge- allt tidigare - materialet är dock litet. Sågs senare
nom Hästhagen 22/3 (SF), sjungande fåglar rap- på samma plats 9/5 (JK) och därefter ett antal
porterades från Kungsviken 2/4 (MR) och 14/5
gånger under förhösten, några gånger 3 ex minst
(AN), samt från Havshuvudet samma dag (BA)
en 1K i Hästhagen 4/8 (SF, BA) och 1 ex 24/8
och i östra delen av Norra Alkärret 18/4 (UU).
(JK), 4 ex 8/9 (SS).
Den 8/6 sjöng 1 ex vid vägen öster om HavshuvuStörsta antal var 5 ex 21/8 (LL). I en
det (SF, BL). Sydsträck av 3 ex noterat 25/9 (HW) småfågelflock den 23/8 fanns 1 ex (SF, BL).
och lockläte av 2 ex 29/9 (SS).
Dessutom finns ett antal observationer från
Amundön, utan att lokal direkt anges, troligen har

Taltrast ankomst St Amundö
noll = medeldatum 23/4

gjorde 2011. Vid Amundön har stenskvätta aldrig
svalats i november tidigare.
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Koltrast (44)

6

2/1-30/12
3-4-4 / 6-7-3 / 2-2-2 / 3-3-5
Enstaka sedda, den 8/6 räknades 4 sjungande
runt ön (SF, BL) och senare på hösten desto flera:
10 ex 29/9 (SS) och 20 ex 21/10 (SS).
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Björktrast (45)
1/1-18/12

-4
-6
-8
-10
också dessa setts vid Hästhagen. Sista för året
25/9 vid Hästhagen (JK) och Strandängen (LL).

Svarthakad buskskvätta (2)

5-6-15 / 3-0-0 / 0-0-2 / 2-4-8
Närvarande under vintern med 1 ex tills den 4/2
då 11 ex fanns i Hästhagen (ST). Mot slutet av
månaden blev de flera, 10-20 ex hela mars ut,
som mest 30 ex 5/3 (HW). När de rapporteras
med lokal är det alltid Hästhagen som avses. Den
11/4 sågs dock 1 ex på Strandängen (BA), det var
vårens sista björktrast här; därefter saknas den
hela sommaren och är uppenbarligen inte någon
häckfågel på ön. Åter i slutet av september, sågs
hela hösten med i medeltal 32 ex per obs, vid ett
par tillfällen rapporteras 100 ex 21/10 (SS) och
4/12 (BST, BJ), samt 60 ex så sent som 15/12
(JN).

Upptäcktes 8/4 kl 14:50 i busken bredvid grinden
till Hästhagen mittemot anslagstavlan (OBW).
Klassades som ad hane och fanns kvar även dagen därpå; höll på morgonen till längs staketet och Taltrast (20)
i Hästhagen för att senare på dagen sitta i buskar
25/3-12/11
på NO delen av Norra strandängen (SM). Ny art
0-0-2 / 7-1-2 / 0-0-3 / 3-2-0
för Amundön, 19% av öns svalare detta år hann
se den. .
Sägs först och svalades 25/3 (HW) vilket är något
så när i samklang med medelvärde 2002-2011
(23/3). Kunde därefter beskådas i kanten av ekStenskvätta (15)
skogen i Hästhagen, den 13/4 hade de förökat sig
och var 3 ex (SF, BL). Sång hördes redan första
8/4-5/11
dagen, hördes därefter totalt 7 dagar till och med
0-0-0 / 5-2-1 / 0-1-5 / 0-1-0
Först en hane vid Drottningviken 8/4 (IV), därefter 19/6. Enda lokal som anges var Norra alkärret
1-2 ex vid Strandängen, Hästhagen, Norra viken 16/6 (BA, BN). I kontrast till vårens få exemplar
och klippor söder om Havshuvudet. Årets största står de 20-30 ex som rastade i Hästhagen 29/9antal 3 ex i Hästhagen 25/9 (PA). Den 5/11 fanns 16/10 (SS, HW). Har en tendens att stanna längre
1 ex på sydostudden; detta år var novemberobsar än tidigare, liksom 2010 då de sista svalades 6/11.
av arten vanligare än annars i rapportområdet, 5 I år slogs detta rekord med marginal då 1 ex fanns
av totalt 13 svalade observationer genom tiderna kvar 12/11 (HW).

ANKOMST SVARTHÄTTA,
NOLL = 15/4
15

Sävsångare (1)
Sång av 1 ex vid P-platsen 16/6 kl 14:45 (BA, BN).
Tredje fyndet på lokalen.

Kärrsångare (3)
Sång 1/6 (HW) och 2/6 vid P-platsen, 3 sjungande
ex, en norr om på ängen samt två i var sitt dike
runt Båthamnens p-plats sjöng samtidigt (AN)! 2
ex sjöng 2/6 (HW) och 5/6 (JW).
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Rörsångare (8)
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Rödvingetrast (9)
10/4-11/12
0-0-0 / 1-0-0 / 0-0-0 / 5-0-3
1 ex sjöng 10/4 (HW), därefter 25-60 ex 15-21/10
rastande (HW, SS). Dessutom några senare observationer av 1-2 ex.

Dubbeltrast (7)
5/3-3/10

24/4-27/7
0-0-0 / 1-3-3 / 1-0-0 / 0-0-0
Rapporterad sjungande med 1-3 ex, dels 14/5 1
ex vassen nära Norra alkärret 14/5 (AN) och den
sista 27/7 i vassen utanför servicehuset (SF, BL).
Övriga rapporter utan mer exakt lokalangivelse,
bland annat 3 ex 2/6 (HW).

Härmsångare (2)
Sjöng 26/5 (1 ex) och 2/6 (2 ex) på Amundön
(HW). Exakt samma antal observationer som varje
år sedan 2008.

Ärtsångare (9)
29/4-17/9
0-0-0 / 2-5-0 / 1-0-1 / 0-0-0
Bland årets rapporter utmärker sig sång av en vid
p-platsen och en i skogen mot Havshuvudet 30/4
(JN), 5 ex vid Amundön 7/5 (HW) och 1 ex i buske
i Hästhagen 27/7 (SF, BL).

0-0-3 / 2-0-0 / 0-0-1 / 1-0-0
Den 5/3 sågs 1 ex i Hästhagen, födosökande
(HW) och 10/3 sågs 3 ex, två ex födosökte i Hästhagen i närheten av några björktrastar vid 12-tiden
och ett tredje ex sträckte mot NO över strandäng- Törnsångare (14)
en i norr 13:00 (UU). Sång hördes 1/4 (PA). Den
7/5-23/8
29/9 sträckte 2 ex över och 3/10 hördes överfly0-0-0 / 0-6-4 / 2-2-0 / 0-0-0
gande vid Hästhagen (SS).
Sång av enstaka fåglar bland annat 5-6 ex på
vandring runt ön 27/5 och 8/6 (SF, BL). Dessutom
sjöng 1 ex 15/5 på bergknallen längst i NO (UU). I
Gräshoppssångare (2)
buskar i Hästhagen sågs 2 ex 27/7 (SF, BL) och
Sjöng 7/5 (HW) och 9/5 (JK) nära bekvämlighets- ute vid Havshuvudet i buskage fanns minst 5 ex
inrättningen i Norra Alkärret. Detta var de första
23/8, årets sista observation (SF, BL).
kända observationerna på Amundön.
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Gransångare (30)
2/4-2/10
0-0-0 / 10-7-5 / 1-1-4 / 2-0-0
Anlände 2/4, redan den 7/4 kunde 7 ex höras
sjungande på ön (JKR, SM). Sång hördes vid Östra Alkärret (1), vid berg norr om Norra alkärret (1),
öster om Kungsviken (2) liksom vid Hästhagen (3
ex), Bronsåldersboplats (1) och Strandängen (1).
Sång pågick fram till 19/6, en senare sångare hördes 17/9 vid P-platsen (TK). Den 27/7 räknades/
hördes 5 ex på rundvandring runt ön (SF, BL).
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Trädgårdssångare (4)

0-0-0 / 7-7-2 / 1-2-0 / 0-0-0
Sjungande fåglar 5 ex 21/4 (HW) och 27/5 7 ex
(SF), några rapporter om 1ex sjungande vid Östra
och Norra alkärret, Strandängen och på centrala
ön. Antal observationer och antal sångplatser antyder att arten numera har distanserats av gransångare som allmän häckfågel på Ön. Den lämnar
också lokalen tidigare; sista sågs 23/8 (SF, BL).

Sjöng i buskagen närmast S om parkeringsplatsen
15/5 (UU, JM). Därefter hörd sjungande 23/3 (SS)
Kungsfågel (6)
och 27/5 sjöng på tre platser, dels väster om
Kungsviken, Norra Alkärret och vid parkeringen
2/1-5/11
(SF). Ytterligare en sista 2/6 (HW). En sparsam
1-0-0 / 2-0-0 / 0-0-1 / 1-1-0
Amundögäst, noterad i snitt 3,5 dagar/år 2003Ensamma ex sedda vid några tillfällen under vin2011, som mest 7 dagar 2006.
terhalvåret med stora mellanrum; dock 2 ex 27/10
(HW) och 3 ex 5/11 (LR).

Svarthätta (15)
21/4-23/8

0-0-0 / 7-5-1 / 1-1-0 0-0-0
Anlände först 21/4, förra året 9/4 men på en så
glest besökt lokal som Amundön kan variationerna
bli avsevärda. Klart dock att arten anländer tidigare än tidigare; i början på decenniet sågs de första
sista veckan i april. Sjungande fåglar noterades i
Norra alkärret, som mest 4 ex 27/5 (SF), dessutom i skogen NV Hästhagen 15/5 (UU). Under vårpassagen flera, 6 ex sjöng 25/4 (RS) och dagen
innan rapporteras hela 20 ex från Amundön (SJ).
Den 27/7 sågs hane i södra Alkärret (SF, BL) och
23/8 hona vid Havshuvudet med andra småfåglar
(SF, BL).

Svartvit flugsnappare (1)
Endast noterad en gång och då inte ute på ön
utan öster om p-platsen 30/4 (JN). Sedan Svalan
kom igång 2005 har arten rapporterats i stort sett
en gång om året. Fynd 19 på Amundön, förhållande kunde antagligen förbättras med holkuppsättning.

Stjärtmes (6)
2/1-25/9
1-2-2 / 0-0-0 / 0-0-1 / 0-0-0
Den 2/1 sågs 5 ex (TN, CJO, JSJ, LN), resten av
vårens observationer kom 20/2-11/3 med som

mest 10 ex 20/2 (SJ), 6 ex 22/2 i ekhagen mitt på
Svartmes (1)
ön, sågs senare NV om det norra alkärret (UU).
Enda höstobservation 25/9 av 4 ex (LL) och 7 ex Den 26/2 sågs 1 ex (DG).
Drottningviken 15/10 (AO). Arten är i första hand
en vinterfågel på Ön, med endast 5 av 74 svalade
Blåmes (45)
fynd mellan april-september och 41 fynddagar
mellan oktober-januari, flest dagar (18) i februari. 1/1-30/12
Sedan 2004 har 1-14 fynd/år svalats.
4-5-7 / 5-3-2 / 0-2-2 / 6-3-6
Här får blåmesen nöja sig med naturbo eftersom
fågelholkar
saknas, den 14/5 sågs blåmes mata
Entita (13)
unge! friflygande (AN) men annars inga häck21/1-19/4; 29/9-11/12
ningsrapporter. Sång i Norra alkärret 29/3 (SF), 5
1-2-3 / 2-0-0 / 0-0-1 / 1-2-1
nyss utflugna ungar sågs i vassen vid bron 8/6
Noterad med 1 ex vid Södra alkärret söder om
(SF, BL). Vanligen några få tillsammans; 25/9 rapHästhagen 19/2 (UU) och även 24/11 (UU). Norra porteras 20 ex från ön (HW), och 5/11 15 ex (LR).
alkärret besöktes 18/4 1 ex (UU) och 5/11 2 ex
(LR). Ser ut som om entita enbart är vintergäst på
denna ö, inga svalade om sommaren. Har vi mis- Talgoxe (39)
sat något här eller är det verkligen så?
1/1-30/12
5-5-7 / 4-4-2 / 2-1-0 / 3-3-3
Sågs vanligen i mindre antal än blåmesen, 2.6 ex/
Talltita (1)
obs och rapporteras ofta med 1-2 ex. Inga häckEtt ex sträckande åt SV 9/10, mycket märkligt.
ningsfynd, dock 10 ex som sjöng 10/4 (SM). 2 ex
Kom norrifrån, över strandängen, landade i snåren sjöng i Norra Alkärret 22/3 (SF).
längs vägen, grälade öppet och högljutt en kort
stund, för att sedan raskt förflytta sig mellan buskarna, in mot ön (JM). Mellan 1962-2011 har arten Nötväcka (32)
endast rapporterats 13 dagar, senast 24/9 2006
1/1-30/12
(Lars Lundmark).
4-3-6 / 5-1-0 / 1-1-1 / 4-3-3
Observationer ganska jämnt fördelade över året,
med
1-2 ex i allmänhet. Undantag 6/3 då 5 ex svaTofsmes (6)
lades (GE), årets rekordsiffra. Sjöng i Norra alkär22/8-30/12
ret där bobygge konstaterades 18/4 (UU)
0-0-0 / 0-0-0 / 0-1-0- / 2-2-1
Ensamma fåglar sedda främst på senhösten, tyvärr endast rapporterade på lokal Stora Amundön Trädkrypare (8)
utan några som helst detaljer, trots att detta är en
2/1-11/4; 5/11
hotad art som borde beskrivas bättre. Möjligen
kan påpekas att förekomsten är anmärkningsvärd 2-2-1 / 3-0-0 / 0-0-0 / 0-1-0
Noterad ensam eller parvis vid ett begränsat antal
med tanke på placeringen samt i förhållande till
tillfällen
fram till mitten av april, därefter ingen svaövriga hotade barrskogsmesar som endast setts
lad observation förrän i november. Arten har enen gång vardera.
dast svalats ett fåtal gånger i juni (2003, 2006),
vilket antingen betyder att den förbises under
häckningstid då besök av skådare är få, eller att
den inte häckar här alls.

Törnskata (2)

Kaja (38)

En hona sågs 23/5 (SS) och 1K fågel fanns 23/8
både i en småfågelflock i buskage vid Havshuvudet och i Hästhagen 23/8 (SF, BL).

2/1-29/12

3-3-5 / 4-2-1 / 0-2-2 / 7-2-7
Ca 20 ex i en födosökande flock i Hästhagen 10/3
(UU), 3 spelande ex 27/3 (AN) antyder att här kunde det vara häckning, gamla ekar är det gott om.
Varfågel (19)
Dock är arten endast en gång konstaterad med
föda åt ungar, 25/5 2004 (Thomas Karlsson).
1/1-28/12
Sågs ett fåtal gånger under sommaren, 11 ex 16/6
4-1-0 / 0-0-0 / 0-0-4 / 4-0-6
Fanns här i flera omgångar, 23/1 rapporterad från (BA, BN) och sedan inte på två månader. Höststräck 8/10-5/11 med rapporter om 400 ex flera
Strandängen (LL) och under hösten sågs först
19/9 vid Hästhagen (IV), därefter vanligen vid Nor- dagar, samt 800 ex 16/10 (HW). Den 6/12 150
ra strandängen. Den 21/10 möjligen två ex. Först förbi p-platsen mitt på dagen (JK, BO).
sågs en fågel på strandängen som sedan flög
över till Lilla Amundö. En stund senare ses ett ex
Råka (4)
på Havshuvudet, Stora Amundö. (SS) Från tidigare 5-6 varfågeldagar/år och vissa år inga alls var Noterad på våren 13/3 och 23/4 (LL), samt sträck
detta ett exceptionellt år vad gäller arten.
den 9/4 en adult kom nära och hade helt grå kal
näbb försvann ut åt väst (AN) och en 2K åt N 10/4
(TJ, MF).

Nötskrika (14)
2/1-30/12

3-2-1 / 1-2-0 / 0-0-1 / 2-0-2
Inte bara vinterfågel; de senaste på våren var 1 ex
som sågs vid övre grinden vid Lilla Karins 14/5
(AN) och lockläte hördes 31/5 i Hästhagen (OBW,
KW). Sedan blev det sommaruppehåll till 29/9 då
2 ex sågs (SS). Den 21/10 noteras 5 ex, vilket
blev årets rekord härstädes (SS).

Skata (38)
2/1-6/12
4-3-7 / 4-4-3 / 2-3-0 / 4-3-1
Synnerligen jämn förekomst under året utan större
variation, snitt 1,8 ex/obs och som mest 3/11 med
5 ex (JNI). Av 43 svalade observationer var 19 av
ensamma fåglar, 12 av par och 9 av tripletter. Normalt finns de där folk är, p-platsen och bron har
sina skator. Men 8/6 flög 1 ex på god höjd tvärs
över Kungsviken (SF) och 27/7 fanns en skata vid
Badviken innanför Havshuvudet, tycktes väl bekant med omgivningen (SF, BL). Kvar 23/8, troligen samma fågel, efter att den egentliga badsäsongen slutat (SF, BL).

Kråka (54)
1/1-30/12
6-5-9 / 5-5-2 / 1-2-2 / 6-3-8
Genomgående rapporterad i små antal, oftast 1-5
ex, någon gång med det runda talet 10 ex. Den
24/3 födosökte 17 ex på isen S om bron (UU),
årets näst största samling. Den 29/12 räknades 26
ex i Hästhagen (SF). Ingen kråkhäckning har någonsin rapporterats på ön, så ej heller i år.

Korp (25)
1/1-30/12
2-4-3 / 4-0-3 / 1-3-0 / 2-0-3
I de flesta av de 29 observationerna sågs ensamma fåglar (18), men par sågs också främst under
vintermånaderna (8). 3 ex sågs 23/3 (JSG) och
9/4 (JKR, SM). Den 10/3 tog 2 ex för sig av en
havsörns kvarlämnade bytesrester (gråtrut?) på
isen ca 200 m N om Havshuvudet (UU). Ett annat
näringsval demonstrerades 2/6 då en korp flög
över från Båthamnens parkering med en bulle i
munnen! (AN).

Stare (65)

Bofink (30)

8/3-15/12

19/3-16/10

0-0-16 / 11-7-3 / 3-7-4 / 9-0-5
Från 8/3 då 19 ex sågs (SJ), ungefär detta antal
höll sig någon vecka in i april med 10-30 ex, max
55 ex 24/3 (UU), vanligen sågs stararna letande
mat i Hästhagen. Därefter lite färre, max 10 ex
men 27/5 30 ex, dessutom två bon med stora
ungar, ett i Centralskogen, ett i Norra Alkärret i
båda fallen upprörda ad nära. En del fram och åter
till ängarna, totalt sågs ca 30 ex - kanske 10-15
par på ön. (SF) Antal ökade i början av juli, 100 ex
på Strandängen 6/7 (JM) och 250 flög förbi 10/7
(HW). Den 4/8 25 ex, samtliga 1K (SF, BA). 13/8
200 ex (EF). Den 21/10 25 ex åt S (SS) och 27/10
2 ex åt S (HW).

0-0-7 / 7-8-3 / 1-0-1 / 3-0-0
Första för våren sjöng inne i Ekhagen 19/3, vilket
var avsevärt senare än perioden 2003-2010, som
var 7 mars. Några få sångobservationer endast
från Norra Alkärret (4), Hästhagen (2) och Stora
Amundö (13), på en rundvandring runt ön 27/5
hördes sång på 7 platser (SF). Fram till början av
april 10-20 ex, därefter högst enstaka, 1-3 ex och
mycket få sommarobservationer. Den 25/9 100 ex
(HW) men därefter endast några få.

Gråsparv (57)
1/1-30/12
2-4-13 / 12-6-4 / 3-4-2 / 1-2-4
Finns året runt vid buskagen runt det röda huset
vid bron, med ständigt låsta toaletter. Svåra att
räkna, vanligen rapporteras 10 ex, en jämn och
bra siffra som antagligen är betydligt i underkant.
16/3 fanns minst 30 ex (SL). Bobygge pågick 9/4
med 40 ex (SM), 10 ex åt 13/4 av videbuskars
honblomställningar vid bron (SF, BA) och sång
konstaterades 26/4 (SF, BA), årets enda
sångrapport. 10 hanar samlade bomaterial vid
brofästet, flög till servicehuset 8/6 (SF, BL) och 10
ex sandbadade 27/7 (SF, BL). Antal ökade sedan,
tredje kvartalet svalas i snitt 15 ex/obs mot 8 ex
kvartalet tidigare. Den 4/8 fanns 90 ex i buskage
längs vägen utåt, många sandbadade, många 1K.
(SF, BA) Ute i Hästhagen en 1K 23/8 (SF, BL).

Pilfink (17)
6/2-24/12
0-1-2 / 5-4-0 /1-3-0 / 0-0-1
Finns här i skuggan av gråsparvflocken och ses
bara enstaka, 1-3 ex, ibland tillsammans med gråsparvarna, några gånger (4) fem ex. Höll till i buske på p-platsen 18/4 (UU) eller i buskar vid bron
9/5 (JK) men vid Röda Huset var de inte. Den 23/8
sågs 5 1K i Hästhagen (SF, BL) och den sista obsen blev också årets mesta: 8 ex 24/12 (JR).

Bergfink (8)
2/421/10
0-0-0 / 1-0-0 / 0-1-1 / 5-0-0.
Sedd i blygsamma antal, 1-4 ex men 29/9 sträckte
5 ex S (SS) och 15/10 rastade 7 ex, årets högsta
antal (HW).

Grönfink (56)
1/1-30/12
2-6-7 / 8-5-4 / 2-7-3 / 4-3-5
Enstaka redan från nyår, 1-5 ex med toppar på 30
ex 4/2 (ST) och 25 ex 12/3 (LL). Sång 9/4 ffg
(SM), vilket så småningom gav resultat: 60 ex 4/8 i
nyponbuskage vid P-plats och i buskar vid vägen
utåt, de flesta 1K (SF, BA). Även 23/8 50 ex (SF,
BL) och 14/9 30 ex i Hästhagen (SF). Inte bara
inne vid betesängarna: 2/10 fanns 20 födosökande vid Havshuvudet (TK). Därefter sågs de dock
nästan uteslutande vid p-platsen med normalt 515 ex.

Steglits (2)
Den 22/4 sjöng 1 ex (HW) och 8/10 flög ett ex förbi. (HW)

Grönsiska (15)
28/3-24/11
0-0-1 / 5-0-1 / 0-0-1 / 4-3-0
Borta under vintern men åter 28/3 då 50 ex sågs
(EO, JO). Sjungande i Norra Alkärret 26/4 (SF)
och 16/6 (BA, BN) utan ytterligare häckningskrite-

rier. Aldrig rapporterad häckande här trots bra förutsättningar. Nu sågs inga på tre månader, därefter 30 ex 25/9 och 1/10 (HW). Senare på hösten
5/11 40 ex åt V (LR), och 24/11 ca 50 ex i en
flock, besökte några alar i alkärret S om Hästhagen (UU).

Hämpling (17)
25/3-3/10
0-0-2 / 5-4-3 / 0-2-0 / 1-0-0
Först noterad 25/3 med 2 ex (HW) - har bara svalats så tidigt en gång förut, den 18/3 2003 (Uno
Unger). Sågs med 1-2 ex fram till 23/5 då 7 ex
rapporteras (SS) och 10 ex sjöng på vandring runt
ön 27/5 (SF). Hane letade mat i Hästhagen 14/5
(AN). 2 ex sträckte syd 3/10 (SS).

Vinterhämpling (2)
Den 18/4 sträckte 2 ex åt N (SS) och 2 ex flög
förbi Drags näsa 5/11 (LR). De 22 fynden på ön
fördelar sig på fem månader, en tredjedel i april.

Gråsiska (14)
28/3-5/11
0-0-1 / 1-2-0 / 3-0-2 / 4-1-0
Enstaka fåglar sågs under vår och sommar, den
28/3 sågs 4 brunsiskor leta föda i Norra alkärret
(BLI) och 22/7 lockläte av gråsiska (TK). Sommarfynd också 27/7 då gråsiska flög över Södra Alkärret (SF, BL). Ingen häckning rapporterad från ön,
men häckade 1991 då bo med nästan flygga ungar sågs (Stora Amundön. Tre vårar på Stora
Amundön Göran Jansson FpV 1992-03) och kan
fortfarande tänkas finnas kvar.

Mindre korsnäbb (3)
Minst 2 ex hördes överflygande, troligen mot N
22/2 (UU). Även 2 åt N 10/3 (UU m fl) och 20/3
(LL).

Rosenfink (1)
Vid den orange containern där Hästhagen tar slut,
flög 1 ex fram och tillbaka, ev hörde vi två 31/5
(OBW, KW). Fynd 4 på Ön, förra gången var en
sjungande 29/5 2008 (Lars Lundmark)

Domherre (16)
2/1-30/12
3-2-1 / 0-0-0 / 0-0-0 / 4-3-3
Sågs under vinterhalvåret då och då i enstaka
exemplar,. som mest 5 ex 24/11, 2 hane, 3 honor
(UU) och lika många vid p-platsen 18/12 (SF, BL).

Stenknäck (8)
21/1-11/12
1-1-1 / 1-0-0 / 1-0-0 / 2-0-1
Sedan flera år ses stenknäck ibland i slånbuskagen vid parkeringen, så också detta år. Regelmässigt ses då 1 ex. Vid ett tillfälle sågs 1 ex i norra
alskogen 2/4 (HW) och det bör vara första gången
den konstaterats ute på ön. 3 ex sågs på sydsträck 15/10 (HW).

Gulsparv (19)
6/2-24/11
0-1-3 / 6-0-0 /2-0-2 / 2-3-0
Sjungande vid några tillfällen 23/3-22/7 utan angivande av lokal, även om antagligen ön har en del
goda biotoper sågs inget som tyder på häckning
mer än att en hane satt och sjöng 22/7 (TK). Enstaka 1-3 ex dock 5 ex 10/4 vid Strandängen
(TJÄ, MF) samt 8 ex 5/11 (HW).

Sävsparv (24)
17/3-3/10
0-0-3 / 8-4-2 / 0-1-3 / 1-2-0
Anlände i mitten av mars, ensam hane sågs på
Strandängen 19/3 (SA), sång hördes från 2 ex
25/3 (HW). Ytterligare sångfåglar hördes 2/4 på
Strandängen (BA), även senare 4/5 (DG) och 15/5
(JM). Sjungande hane även vid Hästhagen 10/4
(HW). Dock inga tecken på häckning och arten har
heller aldrig säkert konstaterats häcka på ön, men
2006 och 2008 svalades uppgifter om möjlig häckning. Den 10/4 sågs 5 ex på Strandängen (TJ,
MF).

